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คำนำ
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือกระบวนการแกไขปญหาโดยเริ่มจากการทำความเขาใจ
ปญหาอยางแทจริงกอนแลวจึงพัฒนาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค การคิดเชิงออกแบบเปนเครื่องมือที่
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในองคกรธุรกิจในปจจุบันโดยใชเพื่อแกไขปญหาและสรางนวัตกรรมใหมใน
บริษัทชั้นนำอยาง Google, Apple, Amazon ฯลฯ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเทคโนโลยี ภาคธุรกิจบริการ ฯลฯ
อยางไรก็ตามการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการเรียนการสอนในภาคธุรกิจการเกษตรยังไมแพรหลาย
มากนักโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายยอย กรณีศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเปนแหลงขอมูลใหผูสนใจศึกษาการคิดเชิง
ออกแบบสามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนในสาขาธุรกิจการเกษตรไดหลากหลายวิชา เชน การพัฒนา
แผนธุรกิจและการลงทุนของธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร การพัฒนาผูประกอบการธุร กิจ
การเกษตร การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร เปนตน
เนื้อหาในกรณีศึกษาประกอบดวยแนวคิดของการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหการ
คิดเชิงออกแบบในแตละขั้นตอน คำอธิบายการใชกรณีศึกษา เนื้อหากรณีศึกษาทั้ง 7 กรณีศึกษา ซึ่งเปนเนื้อหา
ที่ใชขอมูลจากเกษตรกรเจาของธุรกิจจริงประกอบการเขียน โดยผูเขียนไดปรับเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมกับการ
วิ เ คราะห กรณี ศึ กษา คำอธิ บ ายการใช กรณี ศึ กษาประกอบการสอน (Teaching Note) และตัว อยางแนว
ทางการตอบกรณีศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหผูสอนใชประกอบการสอน โดยผลิตภัณฑในกรณีศึกษาเลมนี้ผูเขียน
ไดเลือกผลิตภัณฑที่เปนสินคาที่บริโภคเปนการทั่วไปเชน สม แกวมังกร ฯลฯ เพื่อใหนิสิตนักศึกษารวมถึง
ประชาชนทั ่ ว ไปสามารถทำความเขา ใจในตัวผลิตภัณฑเพื่อเปนขอมูล ประกอบการวิเคราะหการคิดเชิง
ออกแบบได
ผูเขียนหวังวาเมื่อผูอานไดใชเครื่องมือตางๆ ที่ผูเขียนแนะนำวิเคราะหกรณีศึกษานี้จบแลวจะมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบไดดีขึ้น สามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปใชจัดการธุรกิจการเกษตร
และพัฒนาธุรกิจการเกษตรของประเทศไทยใหพัฒนาขึ้นไดอยางยั่งยืนในอนาคต
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การคิดเชิงออกแบบไมใชกระบวนการเสนตรง แตเปนกระบวนการที่ทำซ้ำไดหลายรอบ
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 1: การเห็นอกเห็นใจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 2: การกำหนดประเด็นปญหา (Define)
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 3: การระดมความคิด (Ideate)
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาตนแบบ (Prototype)
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 5: การทดสอบ (Test)
แผนภาพความคิดเห็น
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา
ตนสมในสวนสมคุณวราธร
ตัวอยางปายสินคาของสวนสมคุณวราธร
ผลิตภัณฑสมสดของสวนสมคุณวราธร
ตนทุเรียนในสวนทุเรียนคุณสำราญ
ทุเรียนของสวนคุณสำราญที่ติดฉลากทุเรียน GI
ผลมัลเบอรรี่สวนคุณวรารัตน
ผลิตภัณฑแปรรูปของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน
สวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์
การคัดเลือกผลผลิตของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์
การปลูกเมลอนในโรงเรือนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา
การปลูกเมลอนระบบฟารมอัจฉริยะของสวนคุณสุภาพและคุณประภา
ผลผลิตเมลอนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา
ขาวโพดหวานแดงพันธุราชินีทับทิมสยาม
กระทอนพันธุปุยฝาย
ระยะเวลาการผลิตและเก็บเกี่ยวผลกระทอนของสวนคุณศิมารา
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
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ตัวตนแบบที่ 1 เปดสวนสมเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรีย
มาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี
ตัวตนแบบที่ 2 เปดสวนสมเปนสวน Pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเดิน
เขาไปเก็บผลผลิตเองที่สวนไดเลย
ตัวตนแบบที่ 3 นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใช
สารเคมีใสแมลงตาย สวนกลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู
ตัวตนแบบที่ 4 นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงาน
ขาย
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนสมอินทรีย
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวง
น้ำทะเลหนุน
ตัวตนแบบที่ 2 นำที่ดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวย
งานวิจัย
ตัวตนแบบที่ 3 ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน
ตัวตนแบบที่ 4 บริการเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
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แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนทุเรียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่
ตัวตนแบบที่ 2 ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ
ตัวตนแบบที่ 3 เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิก
ตัวตนแบบที่ 4 เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนมัลเบอรรี่
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว
ตัวตนแบบที่ 2 ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน
ตัวตนแบบที่ 3 ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน
ตัวตนแบบที่ 4 จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมียม
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2

xi

155
155
156
157
160
167
168
169
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
176
179
187
188
189
190
191
191
192
192

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.60
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.70
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.80

หนา
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนแกวมังกร
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 คิวอารโคดแปะที่เมลอนแตละลูก
ตัวตนแบบที่ 2 สติ๊กเกอรระบุความหวาน
ตัวตนแบบที่ 3 บรรจุภัณฑผลิตจากกานเมลอน
ตัวตนแบบที่ 4 นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งขายเปน micro melon
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนเมลอนญี่ปุน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน
ตัวตนแบบที่ 2 ขายที่เสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน
ตัวตนแบบที่ 3 ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด
ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตให
ทำหนังสั้นเผยแพรประโยชนขาวโพดหวานแดง
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของไรขาวโพดหวานแดง
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย
ตัวตนแบบที่ 1 Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI
ตัวตนแบบที่ 2 ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง
ตัวตนแบบที่ 3 รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร
ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับโครงการผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของสวนกระทอน
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บทที่ 1
การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตร
Design Thinking in Agribusiness
การทำธุรกิจการเกษตรในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเปนอยางมาก ผูเกี่ยวของทุกฝายจึงตอง
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะพฤติกรรมผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เกษตรกรหลายคนไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงไมสามารถสรางคุณคาใหสินคาและ
บริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปนเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งจะที่จะชวยเกษตรกรให
เขาใจผูบริโภคไดดีขึ้นผานการทำความเขาใจปญหาของผูที่เกี่ยวของเพื่อออกแบบแนวทางแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ โดยบทที่ 1 นี้ผูเขียนไดอธิบายความหมายและประโยชนของการคิดเชิงออกแบบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ความหมายของการคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนแกไขปญหาอยางเปนระบบผานการศึกษาทำ
ความเขาใจปญหาอยางลึกซึ้งกอนแลวจึงหาแนวทางแกไขที่แกปญหาใหผูใชไดอยางแทจริง เปนกระบวนการที่
เริ่มตนจากการทำความเขาใจผูใชวาปญหาคืออะไรอยางแทจริง แลวจึงหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค
ที่อาจเปนวิธีงายๆ แตแกไขปญหาไดจริง หรือเปนนวัตกรรมการแกไขปญหาแบบใหม หรือเปนการพัฒนา
สินคาและบริการใหมเพื่อแกไขปญหาใหผูใชก็ได
การคิดเชิงออกแบบจะชวยใหผูแกปญหาสามารถหาแนวทางแกไขปญหาที่ตอบโจทยทั้งผูบริโภคและ
เกษตรกรไดเพราะผูแกปญหาสามารถทำความเขาใจทั้งตัวเกษตรกรและผูบริโภคไดดีขึ้น ทราบสิ่งที่เกษตรกร
และผูบริโภคคิด หรือเขาใจสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบายเล็กๆ นอยๆ ในการบริโภคสินคาปจจุบัน
แตหากแกไขปญหาจุดเล็กๆ นั้นไดดวยวิธีที่งายๆ จะสามารถสงมอบคุณคาใหผูบริโภคไดมาก ซึ่งนำไปสูการ
พัฒนาธุรกิจการเกษตรอยางยั่งยืน
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1.2 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

เมื่อเราทราบความหมายของการคิดเชิงออกแบบแลว ขั้นถัดไปเราจะศึกษาวาการเขาใจปญหาอยาง
แทจริงเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคและเปนระบบมีขั้นตอนอยางไรบาง โดยขั้นตอนการคิดเชิง
ออกแบบมีผูพัฒนาไวหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบไดที่เขาใจงายและไดรับความนิยมใชอยางกวางขวางคือ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา (Doorley,
S, 2018) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stanford
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

1. การเห็นอกเห็นใจ (Empathize)
คือการที่เราไปเห็นอกเห็นใจผูใช (user) ไปทำความเขาใจผูใชจากมุมมองของผูใชอยางลึกซึ้งเพื่อทำ
ความเขาใจวาผูใชมีความคิดอยางไร รูสึกอยางไร มีปญหาอะไรที่ผูใชตองการแกไขบาง ฯลฯ เปนหนึ่งใน
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการคิดเชิงออกแบบเนื่องจากเปนกระบวนการตนทางเพื่อใหขอมูลเชิงลึก โดยมี
เครื่องมือชวยในการเห็นอกเห็นใจหลายเครื่องมือ เชน “แผนภาพการเห็นอกเห็นใจ”
การเห็นอกเห็นใจมีหลักสำคัญคือเราตองรูวาเราจะไปเห็นอกเห็นใจใครบาง หรือการที่เราตองรูวาผูใช
คือใครกอนนั่นเอง การจะรูผูใชขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาวาตองการแกไขปญหาอะไร เชน หากตองการ
แกไขปญหาการทำงานในแผนกไมมีประสิทธิภาพ ผูใชจะประกอบดวยหัวหนางาน และ พนักงานในแผนก
หรือหากเปนปญหาเกี่ยวกับสินคาขายไมดี ผูใชจะประกอบดวยผูบริโภค และ พนักงานขาย เปนตน
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สำหรับกรณีศึกษานี้จะเนนการแกไขปญหาดานธุรกิจการเกษตรเปนหลัก ผูใชจึงประกอบดวย 2 สวน
คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตร และ ผูบริโภครายยอยที่ซื้อสินคาและบริการของเกษตรกรในแตล ะ
กรณีศึกษาเพื่อความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการสอน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล
จากทั้งเกษตรกรและผูบริโภครายยอยมาประกอบการเห็นอกเห็นใจในขั้นตอนนี้
2. การกำหนดปญหา (Define)
คือการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเห็นอกเห็นใจในขั้นตอนแรกอยางรอบดานเพื่อกำหนดประเด็น
ปญหาที่ชัดเจนวาผูใชมีปญหาอะไรอยางแทจริง โดยใชขอมูลของผูใชทั้ง 2 สวนคือทั้งเกษตรกรและผูบริโภค
รายยอยเพื่อดูวาเกษตรกรและผูบริโภคมีปญหาอะไร หลังจากนั้นทีมงานจะกำหนดปญหาออกมาใหไดมาก
ที่สุดกอน แลวคอยคัดเลือกปญหาที่ทีมงานเห็นตรงกันวาควรจะนาสนใจเพื่อนำมาหาแนวทางแกไขปญหาใน
ขั้นถัดไป
การกำหนดปญหาในขั้ นตอนนี้ เราจะระบุป ญหาในรู ปแบบประโยคคำถามอย างสรางสรรค ผ า น
เครื่องมือ “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหทีมงานนึกถึงแนวทางแกไขปญหาไดอยาง
ชัดเจนขึ้น โดยเราจะกำหนดปญหาใหไดเยอะที่สุดกอนแลวจึงคัดเลือกเฉพาะปญหาที่เราเห็นวามีความสำคัญ
มาระดมความคิดเพื่อแกไขปญหากอน
3. การระดมความคิดแกไขปญหา (Ideate)
คือการหาแนวทางแกปญหาใหกับปญหาสำคัญที่เราไดเลือกมาจากขั้นตอนกำหนดปญหา โดยใน
ขั ้ น ตอนระดมความคิ ดแก ไขปญ หานี้ เ ราจะระดมความคิด เพื่อเสนอแนวทางแกไขป ญหาโดยใช ความคิด
สรางสรรคใหไดเยอะที่สุด หลังจากนั้นเราจะคอยๆ เลือกแนวทางแกไขปญหาที่เราเห็นวามีความเปนไปไดที่จะ
แกไขปญหาไดจริงเพื่อนำไปทดสอบกับผูใช โดยเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนนี้คือ “การระดมสมองแบบมี
เงื่อนไข” ซึ่งชวยใหเราสามารถคิดไดอยางสรางสรรคขึ้น
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)
คือการนำแนวทางแกไขปญหาจากขั้นตอนกอนหนามาพัฒนาเปนตัวตนแบบที่ชวยใหผูใชเห็นภาพได
ชัดเจนขึ้น ซึ่งในกรณีศึกษานี้คือการพัฒนาตัวตนแบบเพื่อใหเกษตรกรและผูบริโภครายยอยสามารถเห็นภาพ
แนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม เพราะแนวทางแกไขปญหาที่เปนคำพูดอาจไมชัดเจนพอที่ผูใชจะเห็นภาพ
และเขาใจอยางลึกซึ้ง
การพัฒนาตัวตนแบบไมจำเปนตองสวยงาม มีรายละเอียดเยอะ หรือใชเงินในการพัฒนาแพง แต
สามารถเปนเพียงรูปภาพหรือสินคาที่ไมตองทำงานไดจริงที่ชวยใหผูใชเห็นภาพวาแนวทางแกไขจะมีรูปราง
หนาตาเปนอยางไรก็เพียงพอแลว โดยเปาหมายของการพัฒนาตัวตนแบบนั้นมีเพื่อใหผูใชเขาใจแนวทางแกไข
พอที่จะใหความคิดเห็นแกทีมงานเพื่อที่ทีมงานสามารถนำขอเสนอแนะไปพัฒนาแนวทางแกไขปญหาใหดีขึ้นได
5. การทดสอบ (Test)
คือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชจริงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชวาผูใช
ชอบหรือไมชอบแนวทางแกไขที่ทีมงานพัฒนาขึ้น เพื่อที่ทีมงานสามารถนำขอเสนอแนะตางๆ มาแกไขและ
พัฒนาแนวทางการแกปญหาใหตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด กอนที่จะนำแนวทางแกไขไปใชจริงหรือ
ผลิตสินคาไปขายจริง โดยเครื่องมือในขั้นตอนการทดสอบนี้จะใชเครื่องมือ “แผนภาพความคิดเห็น” ในการจัด
หมวดหมูขอมูลที่ไดจากการทดสอบ ซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป
จะเห็นไดวา กระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นมีกระบวนการหลักอยู 3 กระบวนการ คือ
การเขาใจในปญหา ผานการเห็นอกเห็นใจผูใช เพื่อเขาใจสถานการณปจจุบันและปญหาที่แทจริงกอนเปน
ลำดับแรก แลวจึง ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแกปญหา ผานกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปน
ระบบดวยมุมมองที่หลากหลาย แลวจึงนำวิธีแกไขปญหานั้นไป ทดสอบ เพื่อทราบวาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ
ตอบโจทยผูใชหรือไม กอนนำแนวทางแกไขไปใชจริง
นอกจากนี้การคิดเชิงออกแบบยังเปนกระบวนการที่แมจะสามารถทำคนเดียวได แตการมีสมาชิ ก
หลายคนในการคิดเชิงออกแบบจะชวยใหกระบวนการคิดเชิงออกแบบมีประสิทธิภาพมากกวาโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการระดมความคิดแกไขปญหา การมีสมาชิกที่มีพื้นฐานที่หลากหลายจะชวยใหทีมงานมีความคิด
สรางสรรคไดมากขึ้นกวาการคิดคนเดียว
การคิดเชิงออกแบบยังไมไดเปนกิจกรรมที่จบเพียง 5 ขั้นตอนเทานั้น แตเราสามารถทำขั้นตอนใดใน
ทั้ง 5 ขั้นซ้ำหลายรอบก็ไดเพื่อใหมั่นใจวาไดแนวทางแกไขปญหานั้นเปนแนวทางที่ดีที่สุด เชน หลังจากที่
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ทีมงานไดทดสอบกับผูใชแลว ทีมงานอาจกลับมาปรับปรุงตัวตนแบบรุนที่ 2 ใหดีขึ้นกอนนำไปทดสอบกับผูใช
อีกรอบ และอาจทำกระบวนการสองขั้นตอนนี้ซ้ำไปมาไดหลายรอบจนทีมงานพอใจ หรือหากทีมงานเห็นวา
ผลทดสอบกับผูใชยังไมเปนที่นาพอใจทีมงานอาจกลับไปทำขั้นตอนที่ 3 คือระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา
ใหม หรือกลับไปทำขั้นตอนที่ 2 คือกำหนดปญหาใหมก็ได หรือกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 เห็นอกเห็นใจผูใชใหม
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้นก็ได การคิดเชิงออกแบบจึงไมใชกระบวนการที่เปนเสนตรง แตเปนกระบวนการที่
ทำซ้ำหลายรอบเพื่อใหไดแนวทางแกไขที่ดีที่สุดดังแสดงในภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 การคิดเชิงออกแบบไมใชกระบวนการเสนตรง แตเปนกระบวนการที่ทำซ้ำไดหลายรอบ
ที่มา: https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design

1.3 ปญหาที่เหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบ

การคิ ดเชิ งออกแบบไม ได เ ป น เครื ่ องมือที่เหมาะกับ ทุกสถานการณหรือทุกปญ หาเนื่องจากเปน
กระบวนการที่ใชเวลานานกวาการวิเคราะหปญหาแบบเสนตรง (Linear Analytics) ซึ่งการวิเคราะหปญหา
แบบเสนตรง คือ กระบวนการในการแกไขปญหาสำหรับปญหาที่เราทราบสาเหตุแนชัดวาปญหาคืออะไรโดยไม
ตองศึกษาอะไรเพิ่มเติมแลว เราสามารถลงมือแกไขปญหาไดเลย เชน หากเราทราบวาเครื่องจักรเสียเพราะ
อะไหลชิ้นหนึ่งเสียหาย เราสามารถสั่งอะไหลชิ้นนั้นมาซอมเพื่อใหเครื่องจักรทำงานไดเลยโดยไมตองใช
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
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ดังนั้นกอนที่ทีมงานจะนำการคิดเชิงออกแบบไปใชในการวิเคราะหปญหา ทีมงานควรทำความเขาใจ
กอนวาสถานการณนั้นเหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบหรือไม (Liedtka and Ogilvie, 2011) ซึ่งการคิดเชิง
ออกแบบเหมาะสมกับการแกไขปญหาที่มีลักษณะดังนี้

1. เปนปญหาที่เกี่ยวกับคนเปนหลัก
การคิดเชิงออกแบบเหมาะกับปญหาที่ตองเกี่ยวของกับคน ตองการเขาใจเชิงลึกถึงความรูสึกของคน
เชน เกษตรกร ผูบริโภค พนักงานในบริษัท เปนตน หากปญหาไมไดมีความเกี่ยวของกับคน เชน ปญหา
เครื่องจักรการผลิตเสีย หรือปญหาการวิเคราะหหาจุดคุมทุนของการลงทุน ฯลฯ การใชการวิเคราะหแบบ
เสนตรงโดยการแกไขปญหาไปเลยจะเหมาะสมกับปญหามากกวา

2. ความเขาใจปญหามีนอย
การคิดเชิงออกแบบเหมาะกับ ปญหาที่ผ ู ที่ มีส วนเกี ่ยวข อง เชน ตัวเกษตรกรเองก็ยั งไม เ ข าใจว า
สถานการณปจจุบันคืออะไร ปญหาที่แทจริงคืออะไร ผูบริโภคตองการอะไรกันแน ยังหาขอตกลงไมไดวา
ปญหาอยูตรงไหน ซึ่งปจจุบันเราพบวาผลิตภัณฑจำนวนมากลมเหลวในการออกสินคาใหมเพราะไมเคยเขาใจ
วาผูบริโภคตองการอะไร ควรปรับเปลี่ยนสินคาหรือผลิตภัณฑไปในทิศทางทางใด เปนตน
แตหากเราทราบวาปญหาคืออะไรอยางชัดเจนและมั่นใจวาสามารถแกปญหาไดอยางแนนอน การ
แกไขปญหาแบบเสนตรงจะเหมาะสมและรวดเร็วกวา

3. ขอมูลที่เกี่ยวของไมเพียงพอ
หากเราไมมีขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับปญหานั้น เชน ไมทราบวาผูบริโภคตองการอะไร และการหา
ขอมูลจากแหลงอื่นนั้นเปนไปไดยาก หรือเรามีขอมูลมากมายเกินไปจนเราไมสามารถหาความหมายจากขอมูล
ได ไมรูวาจะเอาขอมูลอะไรมาใช หรือขอมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำใหเราพยากรณอะไรไมได การใชการคิด
เชิงออกแบบดวยการทำความเขาใจและทดสอบกับผูใชจริงจึงเปนแนวทางที่ไดขอมูลที่ชัดเจนขึ้น สวนปญหาใด
ที่มขี อมูลเพียงพอและดีพอสามารถนำมาใชประกอบการตัดสินใจไดอยางชัดเจน การแกไขปญหาแบบเสนตรง
จะเหมาะสมกวา
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1.4 ประโยชนของการคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตร

การคิดเชิงออกแบบเปนกระบวนการสำคัญสำหรับการทำธุรกิจการเกษตรในยุคปจจุบัน เนื่องจากการ
ทำธุรกิจการเกษตรไดเปลี่ยนไปจากสมัยกอน พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน มีการใช
ผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจากการบริโภคมากขึ้น ผูบริโภคมีความขี้เกียจมากขึ้นจนเกิด
เศรษฐกิจของคนขี ้เ กี ยจ (Lazy Economy) การเลือกทานอาหารตามแตล ะชว งอายุ มีมากขึ้น ผูบริโ ภคที่
ตองการความสะดวกสบายมีมากขึ้น เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลในอดีตจึงไมสามารถตอบโจทยของธุรกิจการเกษตรไดอีกตอไป
นอกจากนี้การคิดเชิงออกแบบยังชวยใหเราสามารถหาวิธีแกปญหาเดิมของเกษตรกรดวยแนวทาง
แกปญหาใหมๆ ได เชน การขายสินคาเดิมแตเปลี่ยนกลุมผูบริโภคใหมทำใหสินคาเดิมสามารถสรางคุณคาใหม
ใหกับผูบริโภคกลุมใหมได ซึ่งเปนแนวคิดของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) ซึ่งชวย
ใหเกษตรกรสามารถเพิ่มรายไดโดยไมจำเปนตองขายสินคาหรือบริการใหม ซึ่งการคิดเชิงออกแบบจะชวยตอบ
โจทยนี้ไดเพราะเปนกระบวนการที่ทำความเขาใจถึงผูบริโภคโดยตรงทำใหเรามองภาพรวมถึงความตองการ
ของผูบริโภคในเชิงลึกไดอยางแทจริง
การคิดเชิงออกแบบยังชวยสรางวัฒนธรรมการปรับตัวใหกับเกษตรกรใหกลาทดลองแนวคิดใหมๆ
แลวนำไปทดสอบจริง หากไมสำเร็จก็ไมถือเปนความลมเหลวแตถือเปนการทดลองขั้นตอนหนึ่งในการคิดเชิง
ออกแบบเทานั้น เพราะแมปจจุบันเกษตรกรจะยังขายสินคาเดิมไดอยูแตพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากเกษตรกรจะยึดอยูกับการทำธุรกิจเกษตรแบบเดิมโดยไมปรับตัวยอมไมสามารถปรับตัวตาม
โลกไดทัน

1.5 สรุป

การคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนศึกษาและทำความเขาใจปญหาเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอยาง
เปนระบบผานการทำความเขาใจความตองการที่แทจริงของผูใชเพื่อเขาใจปญหาอยางลึกซึ้งกอนหาแนว
ทางแกไขปญหาใหมที่ตางจากเดิม การคิดเชิงออกแบบมีกระบวนหลัก 5 ขั้นตอนคือทำความเขาใจผูใชเพื่อ
เขาใจปญหา กำหนดปญหา หาแนวทางแกไขปญหา และทดสอบแนวทางแกไขปญหากับผูใชจริง การคิดเชิง
ออกแบบไมไดเหมาะกับปญหาทุกประเภทจึงควรพิจารณากอนวาปญหานั้นเหมาะสมกับการคิดเชิงออกแบบ
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มาใชหรือไม โดยการคิดเชิงออกแบบมีประโยชนกับธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ชวยใหสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

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
เครื่องมือในการคิดเชิงออกแบบ
Tools in Design Thinking
ผูเขียนไดอธิบายถึงความหมายของการคิดเชิงออกและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนในบทที่
แลว สำหรับบทนี้ผูเขียนไดอธิบายเครื่องมือของการคิดเชิงออกแบบแตละขั้นตอน อยางไรก็ตามเครื่องมือการ
คิดเชิงออกแบบมีหลากหลายชนิด ในบทนี้ผูเขีย นได เลื อกเครื่ องมื อที่ เหมาะสมกับ กรณีศึ กษาดานธุร กิ จ
การเกษตรมาใชประกอบการวิเคราะห หากผูอานตองการศึกษาเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบเพิ่มเติมสามารถ
ศึกษาไดจากหนังสือ The Design Thinking Toolbox (Lewrick et al., 2020) โดยรายละเอียดเครื่องมือการ
คิดเชิงออกแบบในขั้นตอนตางๆ มีดังนี้

2.1 เครื่องมือในขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ

ภาพที่ 2.1 การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 1: การเห็นอกเห็นใจ
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

การเห็นอกเห็นใจผูใชเปนขั้นตอนแรกสุดของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.1 และเปนหนึ่ง
ในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เปนกระบวนการตนทางของการคิดเชิงออกแบบที่
9

ทีมงานทำความเขาใจผูใชเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกใหมากที่สุดเพื่อใชในการพัฒนาในขั้นตอนที่เหลือ โดยขั้น
ตอนนี้ทีมงานจะไปทำความเขาใจผูใชผาน 3 กระบวนการหลัก คือ

• การสัมภาษณเชิงลึก
คือการที่ทีมงานไปสัมภาษณกับผูใชดวยคำถามปลายเปด เปนการพูดคุยเพื่อสอบถามผูใชเกี่ยวกับ
ประสบการณ อารมณ ความรูสึก ในเรื่องที่ตองการศึกษาโดยมีเปาหมายใหผูใชเลาเรื่องตางๆ ใหไดมากที่สุด
เพื่อทราบถึงขอมูลเชิงลึกที่แทรกอยูในเรื่องเลาเหลานั้น เชน อาจใหผูใชเลาประสบการณการกินขาวโพดที่ไม
ประทับใจที่สุด หรือใหเกษตรกรเลาปญหาที่ไมชอบที่สุด เปนตน
• การสังเกตการณ
คือการสังเกตวาผูใชมีลักษณะการใชชีวิตอยางไรในเรื่องที่เรากำลังศึกษา รวมถึงการสังเกตปฏิกิริยา
ทาทางและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในสภาพแวดลอมจริงที่เกิดขึ้นจริง เชน สังเกตวิธีการรับประทาน
ขาวโพดของผูบริโภค หรือสังเกตวิธีการทำงานของเกษตรกรในสวน เปนตน
• การมีประสบการณรว ม
คือการเขาไปสัมผัสประสบการณเดียวกับกลุมเปาหมายในบริบทจริง ไปใชชีวิตกับผูใชจริงๆ เชน การ
ตามผูใชตั้งแตซื้อทุเรียนที่สวน จนนำไปเก็บ กิน จนถึงการทิ้ง เปนตน ซึ่งชวยใหเราทราบขอมูลเชิงลึกจากการ
เปนผูรวมประสบการณตรง

อยางไรก็ตาม หากทีมงานใชกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการนี้ไปเห็นอกเห็นใจผูใชโดยไมมีประเด็นที่
ชัดเจนวาจะพูดคุยหรือสังเกตเรื่องอะไรอาจทำใหทีมงานจัดการขอมูลไดอยางไมเปนระบบหรือหลงประเด็นได
การใช “แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)” ดังแสดงในภาพที่ 2.2 จึงเปนเครื่องมือหลักของการเห็น
อกเห็นใจเพื่อชวยจัดประเด็นที่ทีมงานควรสังเกตจากผูใชและชวยจัดประเภทหมวดหมูเรื่องอารมณและคำพูด
ตางๆ ไดชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 2.2 แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)
ที่มา: https://creativetalklive.com/empathy-map/

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)

คือแผนภาพการเก็บขอมูลผูใชดวยการจัดหมวดหมูเรื่องที่ทีมงานควรสังเกต โดยแบงประเด็นที่ทีมงาน
ตองการศึกษาเกี่ยวกับผูใชออกเปน 6 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ่งที่ผูใชคิดและรูสึก (Think and Feel)
คือการสังเกตวาผูใชคิดอยางไรตอเรื่องที่เรากำลังศึกษา รูสึกอยางไรตอประเด็นที่กำลังศึกษา เชน คิด
วาเมลอนญี่ปุนเปนผลไมราคาแพงที่ซื้อเอาไปฝากคนอื่นได หรือ รูสึกภูมิใจวาเปนคนสำคัญถามีคนซื้อมะมวง
ชนิดนี้มาฝาก หรือ รูสึกวาเปนผลไมทั่วไปที่เห็นตามตลาดทุกวัน เปนตน หรือหากผูใชเปนเกษตรกรจะเปนสิ่งที่
เกษตรกรคิดและรูสึก เชน คิดวาปลูกพืชชนิดนี้ขายไมไดราคาเทาไหรแตก็ไมรูจะไปปลูกอะไรเหมือนกัน หรือ
รูสึกภูมิใจที่ไดหนึ่งในเกษตรกรที่อนุรักษพันธุทุเรียนพื้นบาน เปนตน
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2. สิ่งที่ผูใชไดยิน (Hear)
คือสิ่งที่ผูใชเคยไดยินเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาอยางไรจากคนรอบขาง เชน เพื่อน คนรูจัก หรือคนที่
เคยใชสินคามากอน เชน เพื่อนพูดวาเมลอนรานนี้อรอยมากตองลองกินใหได หรือ ลูกคาที่มาที่สวนชมทุกครั้ง
วาทุเรียนที่สวนอรอยมาก เปนตน หรือสิ่งที่ผูใชเคยไดยินจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เชน
YouTuber บอกวามัลเบอรรี่กินแลวดีตอสุขภาพลดความอวนได หรือ สวนนี้เปนสวนที่ทุกคนควรไปเยี่ยมสัก
ครั้งในชีวิต เปนตน

3. สิ่งที่ผูใชมองเห็น (See)
คือสิ่งที่ผูใชเห็นสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการศึกษาอยางไร เชน เห็นวา
เวลาจะซื้อเมลอนทีไรก็จะเหลือแตลูกไมสวยทุกที หรือเห็นวาลูกคาที่มากินขาวโพดเหลือทิ้งทุกคน หรือเห็นแต
โฆษณาบริษัทคูแขงบนทีวีไมเห็นของบริษัทตัวเองเลย เปนตน

4. สิ่งที่ผูใชพูดและทำ (Say and Do)
คือสิ่งที่ผูใชพูดถึงสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยางไร สิ่งที่ผูใชกระทำเวลาใชสิ่งที่เราศึกษาอยางไร เชน ผูใชพูด
วากินสมรานนี้ทีไรก็เจอแตลูกเปรี้ยวทุกที หรือ เห็นผูบริโภคเลือกเมลอนโดยการยกมาดมกลิ่นทุกลูก หรือ เห็น
วาผูบริโภคจะมาซื้อผลไมรานเราก็ตอเมื่อผูบริโภคไปซื้อรานคูแขงกอนแลวของหมด เปนตน

5. สิ่งที่ผูใชไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
คือสิ่งที่ผูใชรูสึกไมสะดวกสบายในเรื่องที่เรากำลังศึกษา อุปสรรคหรือปญหาในการใชงานสิ่งที่เรากำลัง
ศึกษา สิ่งที่ไมชอบทั้งกอนหรือขณะหรือหลังจากใชบริการสิ่งที่เรากำลังศึกษา เชน ไมชอบที่ซื้อแลวไมไดกินเลย
ตองรอกลับบานไปลางใหสะอาดกอนเพราะกลัวผลไมไมสะอาด หรือ รูสึกกังวลวาถากินทุเรียนมากไปแลวจะ
เปนรอนใน เปนตน กรณีเปนเกษตรกรจะเปนสิ่งที่ไมสะดวกสบายในการทำธุรกิจเกษตร เชน ตองพึ่งพอคาคน
กลางถาเคาไมมาก็ไมรูจะขายใคร เปนตน
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6. สิ่งที่ผูใชคาดหวัง (Gain)
คือสิ่งที่ผูใชอยากใหเรื่องที่เรากำลังศึกษาเปนอยางไร สิ่งผูใชมองหาหรือคาดหวังจากสินคาหรือบริการ
นั้น หรือเปนความตองการเพิ่มเติมที่นำไปสูความพึงพอใจของผูใช หรือเปนสิ่งที่ถามีจะทำใหผูใชประทับใจ
เชน อยากใหมีมัลเบอรรี่ที่กินไดโดยมือไมเปอน หรือ อยากขายสินคากับผูบริโภคคนกรุงเทพโดยตรงได เปนตน
จะเห็นไดวาการใชแผนภาพเห็นอกเห็นใจจะชวยใหทีมงานจัดหมวดหมูขอมูลและสิ่งที่ตองบันทึกใน
การเห็นอกเห็นใจไดอยางเปนระบบ ไมหลงประเด็น และยังชวยใหทีมงานจัดระบบความคิดไดดีกวาการไปทำ
ความเขาใจผูใชโดยไมมเี ครื่องมือเลย ชวยใหเรามีขอมูลเชิงลึกเพื่อใชในขั้นตอนถัดไปไดดีขึ้น

ขั้นตอนสำคัญของการใชแผนภาพเห็นอกเห็นใจอีกขั้นตอนหนึ่งคือการระบุกลุมผูใชใหชัดเจนวา
ทีมงานตองเห็นอกเห็นใจใครบาง ไมเชนนั้นทีมงานจะสับสนวาปญหานั้นๆ ควรเห็นใจเห็นใจกับผูใชกลุมใดบาง
เมื่อระบุกลุมผูใชไดชัดเจนแลว ทีมงานจะไปเห็นอกเห็นใจผูใชแลวเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูใชกลุมนั้น
หากผูใชกลุมนั้นมีหลายคน เชน เห็นอกเห็นใจผูบริโภคหลายคน เราอาจเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจสำหรับ
รายคนก็ได แตในขั้นตอนสุดทายเราจะนำขอมูลของผูบริโภคทุกคนมารวมและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ภาพเดียวที่สรุปขอมูลเปนตัวแทนของผูบริโภคกลุมนั้นทุกคน

โดยในกรณีศึกษานี้ผูใชจะประกอบดวย 2 กลุมคือเกษตรกรเจาของธุรกิจเกษตรและผูบริโภครายยอย
ซึ่งเปนผูบริโภคกลุมที่ธุรกิจการเกษตรตองการเจาะตลาดใหเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถสรางมูลคาใหธุรกิจได
มากกวาพอคาคนกลาง ดังนั้นเราจะมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจ 2 ภาพ คือ แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกร และ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

อี ก ประเด็ น สำคั ญ ของการเลื อ กผู  ใ ช ใ นการเห็ น อกเห็ น ใจผู  บ ริ โ ภคคื อ ผู  ใ ช น ั ้ น ไม จ ำเป น ต อ ง
เฉพาะเจาะจงวาเปนผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑจากรานของเราเทานั้น เราสามารถเห็นอกเห็นใจผูบริโภคที่บริโภค
สินคาโดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงได เชน หากรานเราขายทุเรียนเราอาจจะเห็นอกเห็นใจลูกคาที่ซื้อทุเรียนราน
เราก็ได หรือเราสามารถเห็นอกเห็นผูบริโภคที่กินทุเรียนทั่วไปก็ไดเชนกัน ซึ่งการทำความเขาใจผูบริโภคทั่วไป
ชวยใหเราเขาใจอารมณความรูสึกของคนที่ยังไมเปนลูกคาของเรา (non-customer) เพื่อสามารถออกแบบ
แนวทางพัฒนาเพื่อใหเขามาเปนลูกคาของเราในอนาคต
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2.2 เครื่องมือในขั้นตอนการกำหนดประเด็นปญหา (Define)

ภาพที่ 2.3 การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 2: การกำหนดประเด็นปญหา (Define)
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

การกำหนดประเด็นปญหาเปนขั้นตอนที่ 2 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.3 ซึ่งการ
กำหนดประเด็นปญหาคือขั้นตอนที่ทีมงานอาศัยขอมูลที่สังเคราะหไดจากการเห็นอกเห็นใจผูใชเพื่อระบุวา
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…) จะชวยใหเรานึกถึงแนวทางการแกไขปญหาไดดีกวาการระบุปญหาที่เนนแตปญหาที่
เกิดขึ้นโดยไมระบุวาตองการแกปญหาใหใคร หรือการระบุปญหาในรูปประโยคปญหาที่ไมนำไปสูแนวทางแกไข
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การกำหนดปญหาในรูป “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” เราจะระบุวาเราจะชวย “ใคร” ให “แกไข
ปญหาอะไร” อยางชัดเจนในรูปประโยค ชวยทีมงานใหระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาไดชัดเจนและ
สรางสรรคขึ้น โดยเราจะระบุรายละเอียด

(1) “คนที่เราตองการแกไขปญหา” และ
(2) “ปญหาที่ตองการแกไข”
ลงไปในชองวางในประโยค “เราจะชวย...(1)…ให...(2)…ไดอยางไร” ตัวอยางเชน ปญหา “กินทุเรียน
แลวมือเหม็น” ในกรณีนี้ผูใช คือ “ลูกคาที่กินทุเรียน” และปญหาคือ “กินทุเรียนแลวมือเหม็น” เราจะกำหนด
ปญหาในรูปประโยค “เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นไดอยางไร”
จะเห็นไดวากำหนดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นได
อยางไร” จะนำไปสูแนวทางแกไขปญหาที่ชัดเจนกวาการระบุปญหาวา “กินทุเรียนแลวมือเหม็น” เราสามารถ
ระบุไดวาเรากำลังจะชวยใคร แกไขปญหาอะไร เปนประโยคที่ชวยใหทีมงานนึกถึงแนวทางแกไขไดอยาง
สรางสรรค

จำนวนประเด็นปญหาที่ควรกำหนด
โดยปกติเราจะกำหนดประเด็นปญหาใหไดเยอะที่สุดโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการเห็นอกเห็นใจผูใช
โดยควรกำหนดประเด็นปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” ใหได 10 - 20 ขอในเบื้องตน โดย
ขณะกำหนดปญหานี้ทีมงานไมตองกังวลวาจะแกปญหาไดอยางไร หรือคิดวาเปนปญหาที่ทำอะไรไมไดแลว แต
ควรกำหนดประเด็นปญหาใหไดเยอะที่สุดกอนแลวคอยนำไปคัดกรองเลือกในภายหลัง

การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากทีมงานไดกำหนดประเด็นปญหาทั้งหมดจำนวน 10 – 20 ปญหาแลว ทีมงานควรประชุมกัน
เพื่อดูวาปญหาไหนที่ทีมงานตองการแกปญหากอน เชน อาจเลือกปญหาที่ทีมงานเห็นวาเกษตรกรสามารถทำ
ไดจริงเลย หรือ เลือกปญหาที่ถาแกแลวผูบริโภคจะชอบที่สุด โดยอาจใหสมาชิกในทีมลงคะแนนเลือกปญหาที่
แตละคนอยากใหแกไขกอนแลวนับคะแนน หรือ เลือกโดยผลการประชุมที่ทีมงานเห็นรวมกันก็ได ทีมงานอาจ
เลือกปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขทีละ 1 ปญหา หรือหลายปญหาพรอมกันก็ได
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ในกรณีศึกษานี้หลังจากที่ทีมงานไดขอมูลจากการเห็นอกเห็นใจผูใชทั้ง 2 สวนคือทั้งเกษตรกรและ
ผูบริโภคแลวผูเขียนแนะนำใหทีมงานเลือกประเด็นปญหา 2 ปญหาโดยอาจเปนปญหาของเกษตรกรหรือ
ผูบริโภคทั้ง 2 ปญหา หรือเลือกคละกันก็ไดเพื่อหาแนวทางแกไขในขั้นตอนถัดไป

2.3 เครื่องมือในขั้นตอนการระดมความคิด (Ideate)

ภาพที่ 2.4 การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 3: การระดมความคิด (Ideate)
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

การระดมความคิดเปนขั้นตอนที่ 3 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.4 โดยการระดม
ความคิดคือการใชความคิดสรางสรรคเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาจากปญหาที่เราเลือกในขั้นตอนกอนหนา
กระบวนการนี้เนนความคิดสรางสรรคโดยไมตองกังวลวาแนวทางแกไขปญหาที่เสนอจะทำไดจริงหรือไม แตให
ตั้งเปาหมายของการระดมความคิดไววาตองการปริมาณและความหลากหลายของแนวทางแกไขปญหาเปน
หลัก เครื่องมือทีใ่ ชในขั้นตอนนี้คือ “การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข

การระดมสมองคือการที่ทีมงานมารวมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา โดยหาก
เราตั้งเงื่อนไขในการระดมสมองจะทำใหเราไดแนวทางแกไขปญหาที่สรางสรรคขึ้น โดยการระดมสมองจะมี
ลักษณะดังนี้
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1. ทีมงานควรมีความหลายหลาย
ทีมงานที่มีพื้นฐานใกลเคียงกันมักมีวิธีคิดคลายกัน เมื่อมีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาจึง
มักคุนเคยกับมุมมองของตัวเองทำใหผลของการระดมสมองจะไดแนวทางแกไขปญหาแนวเดียวกัน เชน นัก
เศรษฐศาสตรดวยกันมักจะหาวิธีแกไขปญหาคลายกัน เชนเดียวกับวิศวกร นักวิทยาศาสตร สถาปนิก ฯลฯ ทำ
ใหแนวทางแกไขปญหาที่มาจากทีมงานที่มีพื้นฐานใกลกันอาจไมหลากหลาย
การเลือกทีมงานที่มีพื้นฐานหลากหลาย เชน ทีมงานมาจากคนตางคณะกัน ทำงานคนละอาชีพหรือ
คนละแผนกกัน หรือมีพื้นฐานครอบครัวแตกตางกัน เปนตน จะชวยใหไดแนวทางแกไขปญหาหลากหลายขึ้น
กวาทีมงานที่มีพื้นฐานเหมือนกัน

2. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ควรมีวัตถุประสงคชัดเจนวาการระดมสมองครั้งนี้เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอะไร ตองการแนวทาง
แกไขใหอยางนอยกี่ปญหา มีระยะเวลาระดมสมองนานแคไหน มีกฎอยางไรบาง เชน ทุกคนควรมีสวนรวม
เสนอแนวทางแกไขปญหาอยางนอย 1 ปญหา เปนตน โดยแตละปญหาควรใหแนวทางแกไขปญหาใหไดอยาง
นอย 10 – 20 แนวทาง

3. กำหนดเงื่อนไขในการหาแนวทางแกไขปญหา
การระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอาจทำไดเลยโดยไมตองตั้งเงื่อนไข เชน ทีมงานอาจหาวิธี
“เราจะชวยลูกคาใหกินทุเรียนโดยมือไมเหม็นไดอยางไร” ได 10 – 20 แนวทาง แตในกรณีที่ทีมงานพบวาแนว
ทางแกไขปญหาเริ่มซ้ำ ตัน คิดแนวทางแกไขปญหาใหมๆ ไมออก การกำหนดเงื่อนไขจะชวยใหเราหาแนว
ทางแกไขปญหาที่หลากหลายขึ้นได เชน กำหนดวาตองหาแนวทางแกไขปญหา 5 ขอที่ “ไมใชเงิน” หรือ
“ลูกคาไมตองจายเพิ่มเลย” หรือ “ใครก็เลียนแบบไมได” หรือ “ตองเปนนวัตกรรมใหม” เปนตน
การใสเงื่อนไขใหการระดมสมอง จะชวยใหทีมงานหาแนวทางแกไขที่หลากหลายมากขึ้น ออกนอก
กรอบมากขึ้นกวาการระดมสมองโดยไมมีเงื่อนไข ทีมงานสามารถกำหนดเงื่อนไขตางๆ ไดอยางอิสระ จะ
กำหนดเงื่อนไขอะไรก็ได กี่ขอก็ได โดยไมจำเปนตองเหมือนกันในแตละปญหา
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4. ไมตัดสินความคิดคนอื่น
ขณะระดมสมองให พยายามเสนอแนวทางแกไขปญ หาใหมากที่สุดเทาที่จ ะมากได โดยไมตั ด สิ น
ความคิดของคนอื่นวาไมดีหรือทำไมได ในขณะระดมสมองจะไมมีคำพูดแงลบกับแนวทางแกไขปญหาของคน
อื่น เชน เปนแนวทางเฟอฝน ทำไมไดจริงหรอก ฯลฯ ซึ่งจะทำใหทีมงานไมกลาแสดงความคิดเห็น อย าง
สรางสรรค

5. บันทึกไอเดียในการระดมสมอง
การบันทึกแนวทางแกไขปญหาอาจจดลงบนกระดานหรือกระดาษขนาดใหญที่ทุกคนในทีมสามารถ
เห็นไดพรอมกัน หรืออาจใหสมาชิกชวยกันเขียนบนกระดาษ Post-it แลวนำไปติดบนผนังที่ทุกคนสามารถอาน
ได ขอดีของการบันทึกแนวทางแกไขปญหาที่ทีมงานทุกคนสามารถเห็นไดคือแตละคนสามารถคิดไอเดียของ
ตนเองไดพรอมๆ กัน และสามารถนำแนวทางแกไขปญหาที่ใกลเคียงมาจัดกลุมรวมกันได รวมถึงสามารถอาน
แนวทางแกไขปญหาคนอื่นมาตอยอดเปนไอเดียใหมไดตลอดเวลา

หลังจากทีมงานไดระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาแลว ทีมงานควรไดแนวทางแกไขปญหา 10
– 20 ขอ แลวใหทีมงานตกลงกันวาแนวทางแกไขปญหาใดตองการนำไปทดลองกอน โดยอาจเลือกโดยการให
โหวตก็ได หรือทีมงานประชุมกันเพื่อเลือกก็ได เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา 1 – 2 ปญหาไปพัฒนาตัวตัน
แบบในขั้นตอนถัดไป ในกรณีศึกษานี้ผูเขียนแนะนำใหปญหา 1 ปญหาทีมงานควรเลือกแนวทางแกไขปญหา 2
ขอ
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2.4 เครื่องมือในขั้นตอนการพัฒนาตัวตนแบบ (Prototype)

ภาพที่ 2.5 การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาตนแบบ (Prototype)
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

การพัฒนาตัวตนแบบเปนขั้นตอนที่ 4 ของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.5 โดยการพัฒนา
ตัวตนแบบ คือ การแปลงแนวทางแกไขปญหาที่เปนคำพูดออกมาเปนสิ่งที่ผูใชเห็นเปนรูปธรรม โดยอาจเปนตัว
ตนแบบที่ชวยใหผูใชเห็นภาพ เชน ภาพวาดสินคาตัวใหมหรือภาพถายสินคาใกลเคียงหรือเปนรูปแบบทาง
กายภาพที่ผูใชมองเห็นและสัมผัสได เชน สินคาตัวอยางทำจากกระดาษที่ยังใชงานไมไดจริง หรือเปนตนแบบที่
จับตองไมได เชน การแสดงละคร (Role Play) หรือการเขียนเรื่องเลา (Story Board) ก็ได โดยเปาหมายหลัก
คือใหผูใชเห็นภาพและเขาใจแนวทางแกไขชัดเจนมากกวาคำพูดทั่วไป
ความละเอียดของตัวตนแบบจะสอดคลองกับความกาวหนาของการคิดเชิงออกแบบ คือ ในรอบแรก
ของการคิดเชิงออกแบบ ตัวตนแบบจะยังไมมีรายละเอียดมาก อาจพัฒนาตัวตนแบบอยางหยาบที่สรางขึ้น
อย างรวดเร็ ว เช น วาดรู ป คร า วๆ โดยไม ต องมีร ายละเอีย ด เพื่อนำไปใหผูใชไดเห็น ภาพกอนเพื่ อรั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะโดยเร็ว และเพิ่มรายละเอียดใหสมจริงมากขึ้น เชน มีสีสันเหมือนสินคาจริง ในตัวแบบรุนหลังๆ
ตอไป
การสรางตัวตนแบบมีไดหลายวิธี 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
มาพัฒนาเปนตัวตนแบบที่ทำจากการดาษโดยยังไมตองใชงานไดจริง เพื่อใหผูใชเห็นภาพและจับตองสินคาได
ชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน การนำกระดาษมาทำเปนกลองผลิตภัณฑเก็บแตงโมรูปแบบใหม เปนตน โดยหลักการ
ทำตัวตนแบบยังเหมือนเดิม คือ ไมตองละเอียดและลงทุนมากในรอบแรกและเพิ่มเติมรายละเอียดใหชัดเจนขึ้น
ในการพัฒนาตัวตนแบบรอบถัดไป การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษจึงเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมอีกวิธ
หนึ่ง
ในกรณีศึกษานี้ผูเขียนแนะนำใหเริ่มตนโดยการพัฒนาตัวตนแบบดวยการวาดภาพกอน หากมีเวลา
กิจกรรมเพิ่มเติมสามารถพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษได
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2.5 เครื่องมือในขั้นตอนการทดสอบ (Test)

ภาพที่ 2.6 การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนที่ 5: การทดสอบ (Test)
ที่มา: Stanford Design Thinking Model (https://dschool.stanford.edu/resources/get-startedwith-design)

การทดสอบคือขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบดังแสดงในภาพที่ 2.6 โดยการทดสอบคือการ
นำตัวตนแบบจากขั้นตอนกอนหนาไปถามความคิดเห็นจากผูใชจริงเพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงตัวตนแบบใหดี
ขึ้น สมบูรณขึ้นในการพัฒนาตัวตนแบบรุนที่ 2 กอนที่จะนำตัวตนแบบรุนที่ 2 มาทดสอบกับผูใชใหมอีกกี่รอบก็
ไดตามที่ทีมงานเห็นสมควรและมีความมั่นใจในความสำเร็จของตัวตนแบบ
กลุมผูใชที่ทีมงานไปทดสอบควรเปนผูใชกลุมเดิม 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 ที่เปนกลุมคุณแมตั้งครรภเหมือนกันเพื่อทดสอบวาตัวตนแบบ
สามารถแกไขปญหาใหกับผูใชกลุมเดิมแตเปนบุคคลอื่นคนอื่นๆ ไดดวยหรือไม
เครื ่ องมื อที ่ ใช ในขั ้น ตอนการทดสอบคื อ “แผนภาพความคิดเห็น” ดั งแสดงในภาพที่ 2.7 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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แผนภาพความคิดเห็น

ภาพที่ 2.7 แผนภาพความคิดเห็น
ที่มา: Doorley, S Design Thinking Bootleg (2018)

แผนภาพความคิดเห็น คือเครื่องมือในการจัดประเด็นขอมูลของผูใชในขั้นตอนการทดสอบเพื ่อให
ทีมงานไดเก็บขอมูลและสรุปประเด็นไดอยางครบถวน แผนภาพความคิดเห็นประกอบดวย 4 สวน คือ

1. สิ่งที่ชอบ (What do you like)
เพื่อเก็บขอมูลวาผูใชรูสึกอยางไรหลักจากเห็นตัวตนแบบ ชอบหรือประทับใจประเด็นใดบางในแนว
ทางแกไขนี้ โดยทีมงานจะจดความคิดเห็นเชิงบวกตอตัวตนแบบในชองนี้ เชน ชอบที่กินไดเลยโดยไมตองลาง
ชอบที่ลงทุนไมแพง เปนตน
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2. สิ่งที่ไมชอบ (What don’t you like)
เพื่อเก็บขอมูลวามีประเด็นใดบางที่ผูใชรูสึกไมชอบใจ ไมประทับใจ ยังรูสึกวาแนวทางแกไขยังมีความ
ไมสะดวกสบาย หรือปญหาและอุปสรรคตางๆ จากการใชตัวตนแบบ โดยทีมงานจะจดความคิดเห็นที่เปนดาน
ลบลงในชองนี้ เชน ราคาแพงไปคงซื้อครั้งเดียว เปนตน

3. สิ่งที่ยังสงสัย (More questions on this)
คือสิ่งที ่ผู  ใช ยั งสงสั ยเกี่ ยวกับ ตั วตน แบบ อาจจะเปน คำถามเกี่ยวกับ การใช ขอสงสัยตางๆ หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอตัวผูใชถาใชตัวตนแบบนี้ เชน ถากินแลวทองเสียใครจะรับผิดชอบไหม ผลไมสดแบบ
นี้เก็บไดกี่วัน เปนตน

4. ขอเสนอแนะใหมจากตัวตนแบบ (New idea based on our work)
คือสิ่งที่ผูใชตองการเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับตัวตนแบบ หรือเปนแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมหลังจากเห็นตัว
ตนแบบ หรือสิ่งที่ผูใชยังอยากไดเพิ่มจากตัวตนแบบ หรือเปนไอเดียใหมที่คิดไดจากการเห็นตัวตนแบบ เชน
นาจะทำเปนถุงมือนิ้วดวยนะเพราะสะดวกกวา หรืออยากใหกินไดงายกวานี้อีก เปนตน

หลักการสำคัญของขั้นการทดสอบคือการที่ทีมงานตั้งใจฟงความคิดเห็นของผูใชโดยไมตองเถียงหรือ
แกตัว โดยเฉพาะเมื่อผูใชมีความคิดเห็นแงลบ เนื่องจากจะทำใหผูใชรูสึกไมสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม แตทีมงานสามารถตอบคำถามที่ผูใชสงสัยได หากประเด็นใดที่ทีมงานยังนึกไมถึงสามารถบอกผูใชได
วาจะเก็บไวพิจารณาและเพิ่มเติมในอนาคต ทีมงานควรจดและสังเกตขอมูลเชิงลึกจากผูใชใหไดเยอะที่สุด

หลังจากทีมงานไดทำกิจกรรมของการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลว ทีมงานควรจะประชุมวา
ผลของการคิดเชิงออกแบบเปนอยางไร ควรกลับไปทำกระบวนการใดบางเพื่อชวยใหแนวทางแกไขป ญหา
สามารถแกไขปญหาไดดีที่สุด โดยเครื่องมือทั้งหมดของการคิดเชิงออกแบบไดสรุปในตาราง 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 สรุปเครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ
ขั้นตอนที่ 1: การเห็นอกเห็นใจ
ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดประเด็นปญหา
ขั้นตอนที่ 3: การระดมความคิด
ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาตัวตนแบบ
ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบ

เครื่องมือที่แนะนำ
• แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูใช
• การกำหนดประเด็นปญหาดวยประโยค “เราจะ
ชวย...ให...ไดอยางไร”
•
•
•
•

การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
การวาดภาพแนวทางแกไข
การพัฒนาตัวแบบดวยกระดาษ
แผนภาพความคิดเห็น

2.6 สรุป

การคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนจะมีเครื่องมือในแตละขั้นตอนเพื่อชวยทีมงานใหทำงานไดสะดวกขึ้น
ในขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจเพื่อชวยในการเก็บขอมูลกับผูใช การระบุปญหาในรูป
ประโยค “เราจะชวย...ให...ไดอยางไร” รวมถึงการใชการระดมสมองแบบมีเงื่อนไข การพัฒนาตัวตนแบบโดย
การใชรูปภาพ และการใชแผนภาพความคิดเห็นในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อทีมงานไดใชเครื่องมือในขั้นตอน
การคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลวทีมงานสามารถพิจารณาวาควรกลับไปทำการคิดเชิงออกแบบ
ขั้นตอนใดเพิ่มเติมบางเพื่อใหไดแนวทางแกไขปญหาที่สมบูรณที่สุดนั่นเอง

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.
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บทที่ 3
คูมือการวิเคราะหกรณีศึกษา
Case Analysis Instruction
ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายแนวทางการใชการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา
สำหรั บ นิ ส ิ ต โดยผู  เ ขี ย นอธิ บ ายถึ ง การใช เ ครื่ อ งมือ ในขั้ น ตอนตา งๆ ในการวิเคราะห กรณี ศึ กษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา
การคิดเชิงออกแบบจะไดผลดีถามีนิสิตทำงานเปนกลุม ใหนิสิตจับกลุมกับเพื่อนกลุมละ 5 – 10 คน
โดยใหเลือกอยูกับสมาชิกที่มีพื้นฐานแตกตางกันใหไดมากที่สุด เชน คนละคณะ คนละสาขา เปนตน เพื่อชวย
ใหนิสิตสามารถนำเสนอความคิดสรางสรรคที่หลากหลายตามแตความเชี่ยวชาญแตละคน หลังจากนั้นใหอาน
กรณีศึกษาตามที่ผูสอนมอบหมาย

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหกรณีศึกษา
หลังจากนิสิตไดอานกรณีศึกษาจบแลวใหนิสิตทำงานเปนกลุมตามกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ
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หลังจากนิสิตทุกคนไดอานกรณีศึกษาจบแลว ใหนิสิตรวมกันเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ (Empathy
Map) เจาของธุรกิจการเกษตรของแตละกรณีศึกษาจากขอมูลเนื้อหาในกรณีศึกษาเลมนี้ในบทถัดไป หรือ
สัมภาษณผูประกอบการตามที่อาจารยผูสอนกำหนด โดยใชเวลา 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมี
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2: การสัมภาษณผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ

ใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของกรณีศึกษาที่นิสิตไดรับมอบหมาย
โดยลักษณะผูบริโภคและจำนวนผูบริโภคที่นิสิตควรไปสัมภาษณให เปนไปตามที่ผูสอนกำหนด กอนการ
สัมภาษณใหนิสิตทำความคุนเคยกับแผนภาพเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะเตรียมประเด็นสัมภาษณและสังเกตได
ครบถวน หากนิสิตจะบันทึกเสียงตองขออนุญาตผูสัมภาษณกอนทุกครั้งและใหจดประเด็นรายละเอียดการ
สัมภาษณใหไดมากที่สุดนิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมควรมีขอมูลรายละเอียด
บทสัมภาษณครบถวน

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ

หลังจากนิสิตสัมภาษณเสร็จแลว ใหนิสิตกลับมานั่งเปนกลุมและนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมา
สังเคราะหและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคทั้ง 6 ดาน หากนิสิตสัมภาษณผูบริโภคมาหลายคนใหนิสิต
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เขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภคโดยสรุปในภาพเดียวเปนตัวแทนของผูบริโภคทั้งกลุม นิสิตมีเวลาทำ
กิจกรรม 15 – 30 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ
3.2.2 ขั้นตอนการกำหนดประเด็นปญหา
ขั้นตอนการกำหนดประเด็นปญหาคือการนำขอมูลจากขั้นตอนเห็นอกเห็นใจมากำหนดประเด็นปญหา
ที่กลุมตองการแกไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
เครื่องมือที่ใช:
1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
2. การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: 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

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
เครื่องมือที่ใช: การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: ปญหาจำนวน 2 ปญหาที่กลุมตองการแกไขกอน
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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 ขั้นตอนการระดมความคิด
ขั้นตอนการระดมความคิดคือการหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยการระดมสมองแบบตั้ง
เงื่อนไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
เครื่องมือที่ใช: การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา

หลักจากนิสิตไดเลือกปญหา 2 ปญหาที่ตองการแกไขแลว ใหนิสิตแตละกลุมรวมกันระดมสมองแบบ
ตั้งเงื่อนไขเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา เชน ลองหาแนวทางการแกปญหาโดยลูกคาไมตองจายเงินเพิ่ม เปนตน
นิสิตสามารถกำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงื่อนไขกันไดอยางอิสระเพื่อชวยใหกลุมนิสิตสามารถระดมความคิด
สรางสรรคเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใหไดมากที่สุด นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแต
ละกลุมมีแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอปญหา

กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
เครื่องมือที่ใช: การระดมสมอง
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา
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หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอ 1 ประเด็นปญหาแลว ใหนิสิตประชุมกลุม
เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา โดยนิสิตสามารถเลือกจากการโหวตเลือกหรือตกลงกับสมาชิกในกลุมเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาที่กลุมนิสิตตองการแกไขกอนก็ได แตใหนิสิตใหเหตุผลประกอบดวยวาเหตุใดจึงเลือกแนว
ทางแกไขปญหานี้ โดยใหเลือกแนวทางแกไขปญหา 2 แนวทางตอปญหา นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 15 – 30
นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา รวมทั้งหมด 4 แนวทางตอ 2
ปญหา ตอกลุม

3.2.4 ขั้นตอนการพัฒนาตัวตนแบบ
ขั้นตอนพัฒนาตัวตนแบบคือการนำแนวทางแกไขปญหามาพัฒนาใหผูใชเห็นเปนรูปธรรม โดยมี
กิจกรรมยอย 1 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
เครื่องมือที่ใช:
1. วาดภาพตัวตนแบบ
2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ
ระยะเวลาแนะนำ: 30 - 120 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา

หลังจากนิสิตไดเลือกแนวทางแกปญหาของกลุมจำนวน 2 แนวทางตอปญหาแลว ใหนิสิตพัฒนาตัวตัน
แบบเพื่อใหผูใชไดเห็นของแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม โดยสามารถพัฒนาตัวตนแบบโดยใชการวาด
ภาพแนวทางแกไข หรือนำภาพถายที่ใกลเคียงมาปรับปรุงใหตรงกับตัวตนแบบเพื่อใหผูใชเห็นภาพถึ งแนว
ทางแกไขก็ได หากผูสอนใหนิสิตพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนทั่วไปเพื่อใช
ประกอบกิจกรรมดวย นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 30 – 120 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีตัวตนแบบจำนวน 2
ชิ้นตอปญหา หรือ 4 ชิ้นตอ 2 ปญหา
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3.2.5 ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบคือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชเพื่อรับฟงความคิดเห็น
โดยนิสิตควรทำการทดสอบกันผูใช 2 กลุมเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและ
ผูบริโภค โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพความคิดเห็น
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น

นิสิตสามารถขอตัวอยางการทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจจากผูสอนได หรือหากผูสอนใหนิสิต
สัมภาษณผปู ระกอบการจริงหรือใหสัมภาษณผูสอน ใหนิสิตอานทำความเขาใจการใชแผนภาพความคิดเห็นให
เขาใจกอนเตรียมตัวสัมภาษณ นิสิตมีเวลาทำกิจกรรม 15 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมมีแผนภาพความ
คิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น รวมทั้งหมด 4 ภาพตอตัวตนแบบ 4 ชิ้น

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพความคิดเห็น
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น
ใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคกลุมเดิมกับที่นิสิตไดสัมภาษณจากขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ โดยลักษณะ
ผูบริโภคและจำนวนผูบริโภคที่นิสิตควรไปสัมภาษณใหเปนไปตามที่ผูสอนกำหนด 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 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการเรียนรู
3.3.1 สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ
หลังจากนิสิตไดทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลว นิสิตจะไดผลการทดสอบตัว
ตนแบบพรอมความคิดเห็นจากผูใชจริง โดยนิสิตสามารถใชแผนภาพสรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการ
วิเคราะหกรณีศึกษาตามที่ผูเขียนไดแสดงไวในภาพที่ 3.1 เพื่อชวยสรุปประเด็นการคิดเชิงออกแบบของกลุม
นิสิตได ซึ่งการใชแผนภาพสรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบจะชวยใหนิสิตจัดขอมูลการคิดเชิงออกแบบไดเปน
ระบบขึ้น
โดยหลังจากนิสิตไดผลทดสอบจากผูใชจริงแลว นิสิตควรประชุมกลุมเพื่อสรุปวาผลของการทดสอบนั้น
เปนที่พอใจของผูใชทั้งสองกลุม คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคหรือยัง หากยังไมเปนที่พอใจควรจะ
ยอนกลับไปทำขั้นตอนใดของการคิดเชิงออกแบบบาง เชน ตองกลับไปปรับปรุงตัวตนแบบเดิมใหดีขึ้น หรือ
ออกแบบตัวตนแบบใหม หรือยอนกลับไปเลือกแนวทางแกไขปญหาใหม เปนตน และทำขั้นตอนการคิดเชิง
ออกแบบในรอบที่ 2 และรอบตอๆ ไปเพิ่มเติมตามที่ผูสอนแนะนำ
หลังจากนั้นใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวานิสิตไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบครั้งนี้
รวมถึงใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาหากไมใชการคิดเชิงออกแบบแนวทางการแกไขปญหาจะเหมือนหรือ
แตกตางกับแนวทางแกไขปญหาปจจุบันอยางไร และแบงปนวาการคิดเชิงออกแบบจะชวยในการพัฒนาธุรกิจ
เกษตรไดอยางไร
กิจกรรมของการคิดเชิงออกแบบทั้งหมดผูเขียนไดสรุปไวในตาราง 3.1 ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 สรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา
ขั้นตอน
การเตรียมตัว
การเห็นอกเห็นใจ

กิจกรรม
การแบงกลุมนิสิต
การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ
การสัมภาษณผูบริโภค
การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

เครื่องมือ
กิจกรรมกลุม
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
บันทึกบทสัมภาษณ + แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ

ระยะเวลา
5 – 10 นาที
15 – 60 นาที
30 – 60 นาที
15 – 30 นาที

การกำหนดประเด็น
ปญหา

การกำหนดประเด็นปญหา

1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
2. การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
การระดมสมอง
1. วาดภาพตัวตนแบบ
2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ

30 – 60 นาที

ผลลัพธที่คาดหวัง
แบงกลุมนิสติ ตามกรณีศึกษา
แผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ 1 ภาพ
บันทึกการสัมภาษณ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภค 1
ภาพ
ประเด็นปญหาจำนวน 20 ปญหาตอกลุม

15 - 30 นาที
30 – 60 นาที
15 – 30 นาที
30 - 120 นาที

ปญหาจำนวน 2 ปญหาตอกลุม
แนวทางแกไขปญหา 20 แนวทาง/ปญหา
แนวทางแกไขปญหา2 แนวทาง/ปญหา
ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา

แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 1
ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น
แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอ
ตัวตนแบบ 1 ชิ้น
ความเขาใจการคิดเชิงออกแบบของนิสิต

การระดมความคิด
การพัฒนาตัว
ตนแบบ
การทดสอบกับผูใช

สรุปผลการเรียนรู

การเลือกประเด็นปญหา
การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
การเลือกแนวทางแกไขปญหา
การพัฒนาตัวตนแบบ

การทดสอบกับเจาของธุรกิจ

แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ

15 – 30 นาที

การทดสอบกับผูบริโภค

แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค

30 – 60 นาที

สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ
สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมกลุม

30 – 60 นาที
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ปญหาที่ 1
กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมอง
แบบตั้งเงื่อนไข

กิจกรรมเห็นอกเห็นใจ
ที่ 1
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1:
การกำหนดประเด็นปญหา
การกำหนดประเด็นปญหา 20 ขอ

กิจกรรมเห็นอกเห็นใจ
ที่ 2 กิจกรรมเห็นอก
เห็นใจที่ 3

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2:
การเลือกประเด็นปญหา
ปญหา 2 ขอ

แผนภาพเห็นอกเห็น
ใจ ผูบริโภค

แนวทางแกไขปญหา 10 – 20 ขอ
กิ จ กรรมระดมความคิ ดที ่ 2: การเลื อกแนว
ทางแกไขปญหา
แนวทางแกไขปญหา 2 ขอ
แนวทางแกไขปญหาที่ 1
แนวทางแกไขปญหาที่ 2

ปญหาที่ 1

ปญหาที่ 2

ปญหาที่ 2

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมอง
แบบตั้งเงื่อนไข
แนวทางแกไขปญหา 10 – 20 ขอ
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนว
ทางแกไขปญหา
แนวทางแกไขปญหา 2 ขอ

ภาพที่ 3.1

แนวทางแกไขปญหาที่ 3

สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา

แนวทางแกไขปญหาที่ 4
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กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ตัวตนแบบที่ 1
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ตัวตนแบบที่ 2
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ตัวตนแบบที่ 3
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ตัวตนแบบที่ 4
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
แผนภาพความคิดเห็นเกษตรกรและผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4

3.4 สรุป
ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายแนวทางการใชการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา
สำหรับนิสิต โดยผูเขียนอธิบายถึงการใชเครื่องมือในขั้นตอนตางๆ ในการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยแบงออกเปน
3 ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา เครื่องมือในการวิเคราะหกรณีศึกษา และ สรุปผลการ
เรียนรู ซึ่งจะชวยใหนิสิตเขาใจเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบประกอบการทำกรณีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
เนื้อหากรณีศึกษา
Case Study Database
ในบทนี้เปนเนื้อหากรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร 7 ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑและปญหาที่แตกตางกัน ผูเขียน
ไดเลือกผลิตภัณฑที่มีการบริโภคเปนการทั่วไปเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจผลิตภัณฑเพียงพอประกอบการคิดเชิง
ออกแบบได โดย โดย 7 กรณีศึกษามีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 สวนสมเกษตรอินทรีย
กรณีศึกษาที่ 2 สวนทุเรียน
กรณีศึกษาที่ 3 สวนมัลเบอรรี่
กรณีศึกษาที่ 4 สวนแกวมังกร
กรณีศึกษาที่ 5 สวนเมลอนญี่ปุน
กรณีศึกษาที่ 6 ไรขาวโพดหวานแดง
กรณีศึกษาที่ 7 สวนกระทอน
ในแตละกรณีศึกษาจะประกอบดวยบทนำ เนื้อหาซึ่งประกอบดวยขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรเจาของ
ธุรกิจการเกษตร ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตรในดานการผลิต การตลาด การเงิน ปญหาเบื้องตน
ของเกษตรกร และบทสงทาย โดยแตละกรณีศึกษามีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.1 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นสำคัญของกรณีศึกษาทั้ง 7 กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ
ลักษณะทั่วไปของ
กรณีศึกษา
พื้นที่ปลูก
ผลิตภัณฑหลัก
ลักษณะพิเศษ
ผลิตภัณฑ
กลุมลูกคาสง

กลุมลูกคาปลีก

มีตราสินคาของ
ตนเอง
กำไรจากการ
ดำเนินงาน

กรณีศึกษาที่ 1
สมเกษตรอินทรีย
สวนสมเกษตร
อินทรียจำนวน 25
ไรในจังหวัดปทุมธานี
25 ไร
- ผลสมสด
- น้ำสมคั้น
เกษตรอินทรีย (ยัง
ไมไดรับการรับรอง)
ขายสงผานซูเปอรมา
เก็ต

กรณีศึกษาที่ 2
กรณีศึกษาที่ 3
กรณีศึกษาที่ 4
ทุเรียน
มัลเบอรรี่
แกวมังกร
สวนทุเรียนในจังหวัด สวนมัลเบอรรจี่ ำนวน
สวนแกวมังกร
นนทบุรีขนาด 4 ไร
3 ไรในจังหวัด
จำนวน 15 ไรใน
นครปฐม
จังหวัดเลย
4 ไร
3 ไร
15 ไร
- ผลทุเรียนสด
- ผลมัลเบอรรี่สด
- ผลแกวมังกรสด
- น้ำมัลเบอรรี่
ไดมาตรฐาน GAP
ไดขึ้นทะเบียน GI
ขายสงพอคาคนกลาง ขายสงพอคาคน
ขายสงพอคาคน
รายยอย
กลาง
กลาง 3 ราย

กรณีศึกษาที่ 5
กรณีศึกษาที่ 6
กรณีศึกษาที่ 7
เมลอนญีป่ ุน
ขาวโพดหวานแดง
กระทอน
สวนเมลอนขนาด 4 ไรขาวโพดหวานแดง สวนกระทอนจำนวน
โรงเรือนบนพื้นที่ 5 ขนาด 3 ไรในจังหวัด 12 ไรในจังหวัด
ไรในจังหวัดนครปฐม
ปทุมธานี
นนทบุรี
5 ไร
3 ไร
12 ไร
- ผลเมลอนสด
- ขาวโพดหวานแดง - ผลกระทอนสด
สด
ไดมาตรฐาน GAP
ไดขึ้นทะเบียน GI

ขายรายยอยเวลามา
ชมสวน, ออกบูธงาน
ตางๆ
√

ขายรายยอยเวลามา
ชมสวน

นักทองเที่ยวมาเยี่ยม ขายรายยอยเวลามา
ชมฟารม
ชมฟารม, คนพื้นที่
ใกลเคียง
X
X

มีกำไร

มีกำไร

X

นักทองเที่ยวมาเยี่ยม ลูกคาที่มาเยี่ยมชม
ชมสวน, ออกบูธงาน สวน
ตางๆ
√
X
มีกำไร

มีกำไร
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ขายสงพอคาตลาดไท ขายสงพอคาคน
, หางสรรพสินคา
กลางรายยอย

มีกำไร

มีกำไร

X

นักทองเที่ยวที่มาซื้อ
ที่สวน
X
มีกำไร

กรณีศึกษาที่ 1
สวนสมเกษตรอินทรีย
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับสวนสมเกษตรอินทรียของคุณวราธรซึ่งเปนเกษตรกรที่
เคยปลูกสมดวยสารเคมีมากอนกอนที่จะเปลี่ยนการมาทำสวนสมเกษตรอินทรียในจังหวัดปทุมธานี โดยสวนสม
มีการพัฒนาตราสินคาของตนเองจนมีโอกาสไดไปขายในซูเปอรมารเก็ตชั้นนำ โดยกรณีศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
สวนสมเกษตรอินทรียมีคุณวราธร สามัคคีเปนเจาของสวน แตเดิมคุณวราธรเคยปลูกสมโดยใชสารเคมี
มากอน แตผลกระทบของการทำสวนสมสารเคมีทำใหคุณวราธรมีปญหาสุขภาพ ประกอบกับตนทุนสารเคมีที่
สูงขึ้นทำใหกระทบตนทุนการผลิตยิ่งปลูกยิ่งมีแตผลขาดทุน ทำใหคุณวราธรตัดสินใจขายที่ดินเดิมทั้งหมดนำ
เงินที่ไดมาซื้อที่ดินใหมที่จังหวัดปทุมธานีเริ่มตนจำนวน 8 ไรเพื่อทำธุรกิจสวนสมที่ถนัดเหมือนเดิม แตเปลี่ยน
มาเปนการทำสวนสมแบบเกษตรอินทรียโดยไดแรงบันดาลใจดานการทำเกษตรอินทรียจากการไดไปศึกษาดู
งานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อมาทำสวนสมรอบใหมจึงปลูกสมอินทรียเปนหลัก
โดยมีการปลูกพืชชนิดอื่นแซมเล็กนอย เชน ฝรั่ง กลวย พืชผักสวนครัวอินทรีย เปนตน
เมื่อปลูกสวนสมรอบใหมคุณวราธรจึงตั้งใจปลูกแบบเกษตรอินทรียและมีความตั้งใจจะทำเรื่องขอ
มาตรฐานเกษตรอินทรียใหกับสวนสมอยางจริงจัง โดยคุณวราธรมีความคิดวาการปลูกสวนสมอินทรียสามารถ
ตอยอดธุรกิจไดดีกวาสวนสมเคมี เชน สามารถพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตรก็ได หรือจัดกิจกรรมลองเรือ
ชมสวนสมก็ได เพราะเปนสวนไมมีการใชสารเคมี ปลอดภัยสำหรับทักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
นอกจากนี้คุณวราธรยังมีความตองการเผยแพรแนวคิดการทำเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกรคนอื่น มี
การเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงจำนวนประมาณ 20 ครัวเรือนใหเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย มีการตั้ง
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เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย มีกิจกรรมถายทอดความรู มีการขายปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรใน
ราคาทุน เชน ปุยชีวภาพ ฮอรโมนชีวภาพ โดยเกษตรกรที่เปลี่ยนมาปลูกเกษตรอินทรียสามารถนำสินคาไปขาย
ไดตามชองทางที่ตัวเองมี หรือหากไมมีชองทางทางสวนสมของคุณวราธรยังเปนตัวกลางรับซื้อสินคาจาก
ชาวบานในละแวกพื้นที่ในราคาตลาดเพื่อชวยกระจายสินคา แตวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียยังอยูในชวง
เริ่มตนยังนับวาไมประสบความสำเร็จมากนัก การเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรียตองใชเวลาในการพักฟนและ
บำรุงดิน ในชวงพักฟนเกษตรกรจะขาดรายไดและไมมั่นใจวาจะไดผลผลิตแบบที่ตั้งใจหรือไม การสงเสริมให
เกษตรกรมาทำเกษตรอินทรียจึงเปนเรื่องทาทายในปจจุบัน
การผลิต

ภาพที่ 4.1 ตนสมในสวนสมคุณวราธร
สวนสมเกษตรอินทรียมีเนื้อที่เริ่มตน 8 ไรกอนขยายไปเรื่อยๆ จนปจจุบันมีพื้นที่ 30 ไร ลักษณะที่ดิน
เปนที่ลุมที่มีระบบชลประทานและใกลแหลงน้ำ มีการยกทองรองเพื่อใหมีน้ำดูแลสวนสมไดตลอดทั้งป ปจจุบัน
ใชพื้นที่ 25 ไรปลูกสม 2 ชนิด คือพันธุเขียวดำเนินและเขียวหวานบางมดดังแสดงในภาพที่ 4.1 คุณวราธรจะ
เปนคนดูแลสวนสมดวยตนเองในชวงปกติ การใชแรงงานจะใชแรงงานในครัวเรือนผสมผสานกับการจาง
แรงงานรายวันในพื้นที่ประมาณ 10 – 15 คนในราคาวันละ 300 บาทมาชวยในการดูแลสวนเนื่องจากการปลูก
สมอินทรียตองใชแรงงานในการดูแลมากกวาสมเคมี โดยเฉพาะในชวงที่ตองมีกิจกรรมทางสวนเยอะเชน การ
เก็บผลผลิต การคัดแยก การลางผลผลิต การบรรจุผลผลิต ตองใชแรงงานมากแตหาแรงงานคอนขางหายาก
มาก
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใชแรงงานเก็บเกี่ยวโดยแรงงานตองมีคัดเลือกสมเปน สวนการคัดแยกสมก็ใช
แรงงานคนเชนกัน หากสมมีแผลหรือมีตำหนิแรงงานจะแยกออกไปเปนอีกเกรดหนึ่ง สวนสมที่ไดมาตราฐานจะ
มีการลาง แยก ตั้งใหแหง ชั่งน้ำหนักใหไดมาตรฐานโดยหนึ่งกลองตองมีน้ำหนักอยางนอย 950 กรัม หากสมสุก
เกินไปทางคนงานจะตองคัดแยกออก เนื่องจากหากนำไปขายเปลือกสมจะเริ่มติดกับตัวเนื้อสมมากขึ้นจนแกะ
ยาก โดยสมที่สุกจะนำไปแปรรูปเปนน้ำสมคัน้ สดบรรจุขวด การคั้นใชแรงงานคนคั้นขายวันตอวันโดยขายไดวัน
ละ 100 ขวดผานการนำไปขายตามสถานที่ออกบูธตางๆ เชน โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีลูกคาบางสวนโทรมา
สั่งและนัดมารับเองที่สวน
ดานการขนสงสมนั้นการขายสงซูเปอรมารเก็ตทางสวนจะเปนคนจางรถขนสงไปสงที่ศูนยกระจาย
สินคาโดยสวนสมเปนผูรับผิดชอบคาขนสงเอง โดยสวนจะพยายามวางแผนการผลิตใหมีสินคาสงซูเปอรมาเก็ต
ใหสอดคลองกับกำลังการผลิตของสวนซึ่งปจจุบันมีกำลังการผลิต 60 – 80 ตันตอป สวนการสงสินคาใหกับ
กลุมลูกคารายยอยเชนลูกคาที่สั่งซื้อทางออนไลน ทางสวนสมจะบรรจุสินคาเปนถุงตาขายพรอมที่กันกระแทก
2 ชั้นกอนบรรจุลงกลอง ใน 1 กลองสามารถบรรจุสมได 5 - 10 กิโลกรัม ทางสวนจะเปนคนไปขนสงใหลูกคา
ผานทางบริษั ทขนส งเอกชนโดยลูกค าเปน ผู รับผิดชอบคา ใชจ ายทั้งหมด โดยปกติสม 1 กลองน้ำหนัก 5
กิโลกรัมจะมีคาขนสงในกรุงเทพและปริมณฑลอยูที่ 110 บาท
การตลาด

กลุมลูกคา

กลุมลูกคาหลักของทางสวนสมเกษตรอินทรียคุณวราธรจะเปนการขายสงเปนหลัก โดยทำสัญญาขาย
สงกับซูเปอรมารเก็ตชั้นนำแหงหนี่งเปนระยะเวลา 1 ป ทางสวนจะสงสมใหกับซูเปอรมารเก็ตอยางตอเนื่องโดย
ไปสงที่ศูนยกระจายสินคา
ดานลูกคารายยอยจะมียอดขายบางแตไมมาก เชน การขายใหกลุมนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวน
กลุมลูกคาออนไลนผาน Facebook และ ลูกคาที่ซื้อจากการออกบูธเวลาทางสวนไปออกบูธ ซึ่งการออกบูธจะ
เลือกไปขายสมที่ใหกลุมคนที่มีกำลังซื้อที่กังวลเรื่องสุขภาพเนื่องจากสมแบบเกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสม
ทั่วไป เชน โรงพยาบาลขนาดใหญ หรือ บริษัทเอกชนขนาดใหญ โดยสินคาที่นำไปขายมีตั้งแตผลสมสด น้ำสม
รวมถึงผลิตภัณฑผักอินทรียจากกลุมวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ทางสวนยังมีการจัดเทศกาลชิมสมเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวสายสุขภาพหนาใหมใหเขามารวมกิจกรรมและซื้อผลิตภัณฑกลับบาน โดยลูกคากวา 90% ที่มา
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เที่ยวชมสวนจะซื้อสมเกษตรอินทรียกลับบานทุกคน กลุมลูกคาของสวนสมวราธรสรุปไดดังแสดงในตารางที่
4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 กลุมลูกคาของสวนสมคุณวราธร

ลักษณะการขาย

กลุมลูกคาขายสง
กลุมลูกคารายยอย
• ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ชั ้ น นำแหงหนึ่ง • นักทองเที่ยวที่มาชมสวน
โดยมีสัญญาระยะยาว 1 ป
• ลูกคาจากการออกบูธ
• ลูกคาสั่งซื้อออนไลน
• ขายยกสวน
• ขายยอยเปนกิโลกรัม

ราคา
การขนสง
การสงมอบ

• 80 – 100 บาท / กิโลกรัม
• สวนเปนคนออกคาขนสง
• สวนนำไปสงมอบที่บริษัท

ลูกคา

• 80 – 100 บาท / กิโลกรัม
• ลูกคาเปนคนออกคาขนสง
• สงทางบริษัทขนสงเอกชน

ตราสินคา

ภาพที่ 4.2 ตัวอยางปายสินคาของสวนสมคุณวราธร

สวนสมคุณวราธรไดพัฒนาตราสินคาของสวนเองภายใตยี่หอ “สมวราธร” โดยนอกจากจะออกแบบ
ตราสิ น ค า แล ว ทางสวนยั ง ได อ อกแบบฉลากขนาดเล็ ก เพื ่ อ นำไปติ ด กั บ ถุ ง ตาข า ยที ่ บ รรจุ ส  ม ที ่ ข ายใน
ซูเปอรมารเก็ตดวย โดยในฉลากนอกจากจะอธิบายคุณสมบัติวาเปนสมเกษตรอินทรียแลวยังมี QR code
เพื่อใหลูกคาสามารถติดตอสวนไดโดยตรงผาน Facebook ไดอีกดวยดังแสดงในภาพที่ 4.2
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

ภาพที่ 4.3 ผลิตภัณฑสมสดของสวนสมคุณวราธร
ผลิตภัณฑของสวนสมคุณวราธรมี 2 ประเภทหลักคือผลสมสดและน้ำสมคั้น โดยผลสมสดดังแสดงใน
ภาพที่ 4.3 แบงออกเปน 2 เกรดคือเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมี่ยมโดยมีราคาแตกตางกัน สวนน้ำสมคั้นจะ
บรรจุขวดขนาด 220 มล โดยใชผลสมที่ลูกเล็กตกมาตราฐานหรือสมที่สุกเกินไปมาคั้นสดขายวันตอวัน ซึ่งการ
ใชสมทั้งสองชนิดมาผสมกันทำใหรสชาติน้ำสมมีเอกลักษณ มีรสหวานจากสมสุกและรสอมเปรี้ยวจากผลสมลูก
เล็ก
ดานราคา
ราคาขายของสมจะมีราคาเทากันไมวาจะขายสงหรือขายปลีกโดยซูเปอรมารเก็ตที่รับซื้อสมจากสวน
จะไปบวกราคาเพื่อขายปลีกเพิ่มเติมเองกิโลกรัมละ 30-40 บาทในภายหลัง ความแตกตางของราคาขึ้นอยูกับ
คุณภาพของสม โดยผลสมเกรดมาตราฐานราคาอยูที่ 80 บาทตอกิโลกรัม สวนสมที่ลูกใหญ สวยจะคัดเปน
เกรดพรีเมี่ยมแลวขายในราคา 100 บาทตอกิโลกรัม สวนน้ำสมคั้นราคาขวดละ 35 บาท
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ทางสวนเนนการขายสงผลสมสดผานซูเปอรมารเก็ตเปนหลัก สวนชองทางการจำหนายหนาสวนมีบาง
แตเปนสวนนอย โดยมากยอดขายปลีกจะมาจากการออกงานบูธขายตามสถานที่ตางๆ สวนชองทางการขาย
ออนไลนมีบางเล็กนอยประมาณ 5% ผานทาง Facebook ซึ่งยังมียอดขายไมเยอะมาก
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คุณวราธรเคยนำสมไปจำหนายปลีกตามตลาดทั่วไปแตขายไมดีเนื่องจากลูกคาจะเทียบราคาระหวาง
สมอินทรียกับสมที่ปลูกโดยใชสารเคมีที่มีราคาถูกกวา โดยคุณวราธรมักบอกวาลูกคายังไมเห็นคุณคาของสม
อินทรียวาปลอดภัยกับรางกายขนาดไหนทำใหคุณวราธรเลือกขายเฉพาะซูเปอรมารเก็ตที่มีลูกคาที่มีกำลังซื้อ
และสนใจดานสุขภาพ อยางไรก็ตามคุณวราธรมักไดรับขอเสนอแนะจากลูกคาที่มาติดตอซื้อที่สวนวาหาซื้อสม
ไดยากเพราะลูกคาไมไดเดินซูเปอรมารเก็ตทุกคน
ดานการสงเสริมการตลาด
สวนสมคุณวราธรมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดคือการใหสวนลดเวลาออกบูธขายสินคา สวนการ
ประชาสัมพันธทางสวนสมมี Facebook ที่ใชโฆษณากิจกรรมการทองเที่ยวชมสวนหรือลงคลิปที่คุณวราธรได
ไปออกรายการทีวีเชน รามา Channel ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใหประชาชนไดรูจักสวนมากขึ้น
สวนประสมทางการตลาดของสวนสมคุณวราธรสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 สวนประสมทางการตลาดของสวนสมคุณวราธร
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา

ดานชองทางการจัดจำหนาย

ดานการสงเสริมการตลาด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42

ผลสมสดแบงเปนเกรดมาตรฐาน/เกรดพรีเมี่ยม
น้ำสมคั้นบรรจุขวด ขนาด 220 มล.
ผลสมเกรดมาตราฐานราคา 80 บาท/กิโลกรัม
ผลสมเกรดพรีเมี่ยมราคา 100 บาท/กิโลกรัม
น้ำสมคั้นบรรจุขวดราคา 35 บาท/ขวด
ขายสงผลสมสดผานการขายลวงหนากับ
ซูเปอรมารเก็ตชั้นนำ
ขายหนาสวน
ออกบูธตามงานตางๆ
ขายผานชองทางออนไลน
การจัดกิจกรรมชมสวน
ลดราคาสินคาเวลาออกบูธ
การโฆษณาผานชองทางออนไลน
การออกรายการทีวีเพื่อสุขภาพ เชน รามา
ชาแนล

การเงิน
สวนสมคุณวราธรมีตนทุนคงที่ไดแกคาเสื่อมราคาอุปกรณในการปลูกสม รวมถึงคาเสียโอกาสของเงิน
ลงทุน โดยมีตนทุนคงที่ตอไรตอปพอสังเขปแสดงในตาราง 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ตนทุนคงที่ในการทำสวนสมตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.

รายการ
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม

จำนวน (บาท)
5,000
30,000
35,000

ดานตนทุนผันแปรหลักคือคาใชจายดานแรงงานเพราะการทำเกษตรอินทรียตองใชแรงงานในการดูแล
จัดการปญหาโรคแมลงในสวนสมเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีคาสารชีวภัณฑรวมถึงคาใชจาย
เกี่ยวกับปุยอินทรีย และตนทุนผันแปรอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตนทุนผันแปรพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.5
ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ตนทุนผันแปรในการทำสวนสมตอไรตอป
ลำดับ
รายการ
1.
คาแรงงาน
2.
คาชีวภัณฑ
3.
คาปุยอินทรีย
4.
ตนทุนผันแปรอื่นๆ
รวม

จำนวน (บาท)
40,000
20,000
10,000
15,000
85,000

ดานรายไดและกำไร โดยเฉลี่ยสมจะขายไดในราคา 80 – 100 บาทโดยมีกำลังการผลิต 2 ตันตอไรตอ
ป ทำใหมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 160,000 บาท ทำใหหลังหักทั้งคงที่และผันแปรแลว จะมีกำไรพอสังเขปอยูที่
40,000 บาทตอไรตอป ดังแสดงรายละเอียดพอสังเขปในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 รายไดและกำไรของสวนสมคุณวราธรตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

160,000 บาท
35,000 บาท
85,000 บาท
120,000 บาท
40,000 บาท

ปญหาเบื้องตน
ถึงแมสวนสมคุณวราธรจะมีกำไรอยางตอเนื่องแตก็ยังมีปญหาที่ตองการไดรับการปรับปรุงแกไข โดย
ปญหาเบื้องตนดานการผลิตคือปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการปลูกเกษตรอินทรียตองใชแรงงานคนใน
การดูแลเปนหลัก ทำใหมีปญหาแรงงานที่หายาก ราคาแพง ไมอดทน ขาดความรูความเขาใจในหลักการเกษตร
อินทรียโดยเฉพาะแรงงานคนไทยหายากมากและราคาก็สูงกวาแรงงานตางดาว ทำใหสวนตองจางแรงงานมา
ฝกใหมตลอดซึ่งสงผลใหผลผลิตไมสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับชองทางการจัดจำหนายที่แมจะมี
ขายในซูเปอรมารเก็ตชั้นนำแตก็ยังไมทั่วถึง รวมถึงปญหาของตัวสมสดที่มีอายุของสั้นเพียง 3 - 4 วัน เมื่อสม
เนาเสียจะเกิดแมลงเขามารบกวนตนสมสงผลใหสมไมไดคุณภาพทั้งตน ทำใหสงผลไปถึงการจัดจำหนายดวย
เชนกันที่ไมสามารถนำไปจำหนายในเกรดที่ไดราคาดีได และปญหาดานการตลาดโดยเฉพาะปญหาที่ผูบริโภค
สมจำนวนมากไมรูคุณคาของสมอินทรียวาปลอดภัยกวาสมเคมีอยางไร ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสมที่ราคา
เปนหลัก ซึ่งสมอินทรียไมสามารถขายสูราคาสมที่ปลูกโดยใชสารเคมีได
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สรุป
กรณีศึกษาที่ 1 สวนสมเกษตรอินทรียมีคุณวราธรเปนเจาของสวน โดยมีเนื้อที่ 25 ไรปลูกสมแบบ
เกษตรอินทรีย 2 สายพันธุคือพันธุเขียวดำเนินและเขียวหวานบางมด กลุมลูกคาหลักของสวนจะขายสงเปน
สัญญาระยะยาวกับซูเปอรมารเก็ตชั้นนำเปนหลักโดยมียอดขายใหลูกคารายยอยที่มีเที่ยวชมสวนและขายตอน
ออกบูธบาง ราคาขายสมอยูที่กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท การทำสวนสมอินทรียดำเนินไปไดดวยดีโดยมีอัตรา
กำไรประมาณ 25% ของราคาขาย อยางไรก็ตามสวนสมอินทรียยังมีปญหาที่ตองการไดรับการปรับปรุง เชน
ปญหาดานแรงงานที่หายากและราคาแพง รวมถึง หรือปญหาการตลาดที่ชองทางการจัดจำหนายยังมีจำกัด
ปญหาลูกคาไมเห็นคุณคาของสมอินทรีย เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่สวนยังตองการพัฒนาใหดีขึ้นในอนาคต
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กรณีศึกษาที่ 2
สวนทุเรียน
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับสวนทุเรียนนนทบุรีของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด
นนทบุรี โดยคุณสำราญเปนเจาของสวนทุเรียนจำนวน 4 ไร มีประสบการณดานการบริหารในภาคเอกชนมา
กอน กอนที่จะเริ่มปลูกทุเรียนเปนอาชีพเสริมเพื่อเตรียมตัวเปนเกษตรกรเต็มตัวหลังเกษียณ โดยกรณีศึกษามี
รายละเอียดดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
สวนทุเรียนมีคุณสำราญ แสงจันทร เปนเจาของสวน คุณสำราญเรียนจบปริญญาโทดานการตลาดและ
ทำงานประจำในภาคเอกชนมาโดยตลอดกอนที่จะผันตัวมาเริ่มทำสวนทุเรียนควบคูไปกับงานประจำเพื่อ
วางแผนเปนเกษตรกรเต็มตัวหลังเกษียณอายุ คุณสำราญเริ่มตนจากการนำที่ดินจำนวน 4 ไรที่เปนมรดกของ
ครอบครัวมาทำสวนทั่วไป โดยเริ่มตนโดยทำสวนผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเชนกลวย มะนาว มะกรูด สมโอ
ชมพู  และทุ เรี ย น โดยปลู กทุ เ รี ย นแซมกั บ พืช อื่น ๆ จำนวนไมมาก คุณสำราญพอมีร ายไดเสริมจากสวน
พอสมควรจนกระทั้งป พ.ศ. 2554 ไดเกิดน้ำทวมใหญในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทำใหพืชที่ปลูกในสวนไดรับความ
เสียหายทั้งหมด โดยตอนแรกคุณสำราญถอดใจจะขายที่ดินและเลิกการทำสวน แตเนื่องจากครอบครัว ยัง
ตองการเก็บที่ดินไวคุณสำราญจึงตั้งใจวาจะทำสวนใหมอีกครั้ง
คุณสำราญกลับมาทำสวนอีกครั้งแตคราวนี้ตั้งใจปลูกแตทุเรียนอยางเดียวเนื่องจากเปนพืชที่ขายได
ราคาดีตั้งแตการทำสวนกอนน้ำทวม โดยคุณสำราญกลาววา “ปลูกทุเรียนไมกี่ตนขายไดกำไรเยอะกวาปลูก
กลวยเปนไรเสียอีก” ประกอบกับหลังเหตุการณน้ำทวมบรรเทาลงคุณสำราญไดรับการติดตอจากโครงการ
อนุรักษสายพันธุทุเรียนนนทบุรีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ำทวม โดยโครงการฯ นำ
กิ่งและพันธุทุเรียนมาแจกชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี จึงตัดสินใจกลับมาทำสวนทุเรียนอีกครั้ง ประกอบกัน
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ตัวเองเคยมีประสบการณทำสวนทุเรียนมากกอนจึงตั้งใจจะดูแลสวนทุเรียนใหดีที่สุด โดยเริ่มตนทำสวนโดยใช
แรงงานในครัวเรือนเปนหลักดังแสดงในภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 ตนทุเรียนในสวนทุเรียนคุณสำราญ
การผลิต
สวนทุเรียนคุณสำราญมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร ทำการปลูกทุเรียนเพียงอยางเดียวประมาณ 130 ตน โดยมี
พันธุทุเรียนที่ปลูกหลักอยู 3 สายพันธุ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 สายพันธุทุเรียนในสวนทุเรียนคุณสำราญ
สายพันธุที่ปลูก
ทุเรียนพันธุกานยาว
ทุเรียนพันธุพวงมณี
ทุเรียนพันธุหมอนทอง
พันธุอื่น ๆ
รวมตนทุเรียนทั้งหมด

จำนวน (ตน)
30
30
60
10
130

47

สาเหตุที่คุณสำราญเลือกปลูก 3 สายพันธุหลักไมไดตองการอนุรักษพันธุ แตเลือก 3 สายพันธุนี้เพราะ
เปนพันธุทุเรียนที่คนรูจักและนิยมบริโภคมากสุด ทุเรียนในสวนคุณสำราญเปนการปลูกโดยใชวิธีการเสียบยอด
หรือเสียบตา แตเปนการเสียบยอดกับตนทุเรียนที่ขึ้นตามปาโดยธรรมชาติ ซึ่งแมการปลูกทุเรียนดวยวิธีแบบนี้
ตนทุเรียนจะมีความแข็งแรงสูการปลูกทุเรียนในอดีตที่ปลูกจากเมล็ดไมได แตการเสียบยอดกับตนทุเรียนปาทำ
ใหตนทุเรียนมีความแข็งแรงกวาการเสียบยอดกับตนทุเรียนทั่วไป ทำใหปจจุบันทุเรียนในสวนมีความแข็งแรง
กวาตนทุเรียนในอดีต
ปจจุบันคุณสำราญทำสวนทุเรียนมาแลวประมาณ 8 ป ทุเรียนในสวนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลังปลูก
ประมาณ 4 - 5 ป และไดผลผลิตเต็มที่เมื่อเขาปที่ 7 – 8 ซึ่งเปนชวงที่ตนทุเรียนทุกตนโตเต็มที่ โดยหาก
เกษตรกรเจาของสวนบำรุงรักษาดีทุเรียนสามารถใหผลผลิตไดอีก 20 – 30 ป โดยปกติทุเรียนในสวนจะเริ่ม
ออกดอกประมาณเดือนธันวาคม คุณสำราญจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไดประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม
ในชวง 4 ปแรกที่ทุเรียนยังไมใหผลผลิตคุณสำราญยังมีรายไดจากงานประจำ โดยทุเรียนที่สวนเริ่มมี
ผลผลิตในปที่ 5 โดยเริ่มจากมีผลผลิต 10 ตน ตนละประมาณตนละ 5 ลูก รวมเปนผลผลิตปที่ 5 จำนวน 50
ลูก หลังจากนั้นผลผลิตก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนตนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดและจำนวนลูกตอตน โดยปจจุบัน
ทุเรียนเกือบทั้งสวนเกิน 100 ตนตางใหผลผลิตอยางตอเนื่องเปนอยางดี โดยในบางปจำนวนทุเรียนของสวนคิด
เปน 1 ใน 5 ของทุเรียนทั้งจังหวัดนนทบุรีเลย อยางไรก็ตามจำนวนผลผลิตไมแนนอนในแตละปขึ้นอยู กับ
สภาพอากาศ สภาพน้ำในปนั้นๆ ดวย ปไหนสิ่งแวดลอมไมดี เชน แลงมาก น้ำเค็มหนุนสูง ผลผลิตจะลดลง
การดูแลสวนทุเรียนคุณสำราญใชเพียงแรงงานในครัวเรือนคือภรรยาและลูกชายเปนหลักโดยไมไดจาง
แรงงานจากขางนอกเนื่องจากขนาดที่ดินไมใหญมาก ผลผลิตไมเยอะ และที่สำคัญคนที่มีความรูเกี่ยวกับทุเรียน
จริง ๆ มีนอยและหายาก หากจางคนที่ไมมีความรูมาดูแลจะทำใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพเพราะทุเรียน
เลี้ยงใหรอดนั้นงาย แตเลี้ยงใหมีผลที่มีคุณภาพนั้นยาก เชน ใหน้ำมากไปทุเรียนก็ไมออกดอก ใหน้ำนอยไป
ทุเรียนก็ไมออกดอก เปนตน จึงตัดสินใจดูแลสวนดวยตนเองทั้งหมด เวนแตจะจางแรงงานภายนอกมาในงาน
เฉพาะกิจเชน ขุดทองรอง ลอกสวน ทำแนวกั้นน้ำ เปนตน ซึ่งไมเกี่ยวของกับการดูแลสวนทุเรียน
การดูแลสวนทั่วไปเชน รดน้ำ จะมีภรรยาและลูกชายชวยกันดูแลสวนกิจกรรมอื่นๆ คุณสำราญจะเปน
ผูดูแลหลัก การเก็บเกี่ยวทุเรียนในสวนคุณสำราญจะเปนคนปนเก็บดวยตนเองหรือใหลูกชายชวยบางเพราะ
กลัวคนอื่นทำผลผลิตเสียหายและเปนวิธีที่คุณสำราญคุนเคย แตขอเสียของการใชแรงงานครัวเรือนคือเวลาเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใชเวลานานมาก กวาจะเก็บเกี่ยวเสร็จใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหในการเก็บเกี่ยวทุเรียนทั้งสวน
การผลิตทุเรียนในสวนสิ่งที่สำคัญคือคาความเค็มของน้ำเพราะทุเรียนจะรสชาติดีหรือไมขึ้นอยูกับอยู
กับความเค็มของน้ำและดินในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียนของสวนคุณสำราญที่ตั้งอยูในจังหวัดนนทุรีที่
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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
ทั้งจากหนวยงานของรัฐและศึกษาเองผานอินเตอรเน็ต รวมถึงการศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนจากสวนทุเรียนอื่นๆ
แลวนำมาปรับใชกับสวนตัวเอง จึงทำใหไดผลผลิตรสชาติแตกตางจากสวนอื่น

การตลาด
กลุมลูกคา
สวนทุเรียนคุณสำราญเนนการขายสงใหกับพอคาคนกลางเปนหลัก พอคาคนกลางเกือบทั้งหมดจะมา
จองทุเรียนที่สวนโดยตรงทำใหสวนทุเรียนคุณสำราญไมจำเปนตองมีหนาราน การรับจองทุเรียนสวนใหญเปน
การจองลวงหนาตั้งแตทุเรียนออกดอกโดยรับจองเปนตนๆ ไป การจองไมตองมีคามัดจำเพราะคนจองเปน
พอคาคนกลางที่มาซื้อซ้ำจึงไวใจกันได เมื่อทุเรียนออกผลพอคาคนกลางจะมารับทุเรียนที่สวนดวยตัวเอง
นอกจากนี้สวนทุเรียนคุณสำราญยังขายทุเรียนใหผูบริโภครายยอยที่มาซื้อทุเรียนเองที่สวนบาง มีการ
ขายทุเรียนใหผูบริโภครายยอยทั้งแบบขายยกลูกและการแบงขายเปนแพ็คตามความตองการของลูกคา ลูกคา
รายยอยจะเปนกลุมคนวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงนักธุรกิจ ขาราชการระดับสูง ขาราชการทองถิ่น เชน
อบต อบจ เพราะราคาทุเรียนคอนขางแพงคือกิโลกรัมละ 1,500 – 1,800 บาท
ทางสวนเนนการขายสงทุเรียนสดเพียงอยางเดียวโดยไมมีการแปรรูปเพราะงายและไมตองจัดการมาก
ดานปญหากลุมลูกคาที่เปนพอคาคนกลางจะไมคอยมีปญหานอกจากปญหาผลิตทุเรียนใหไมทัน สวนลูกคาราย
ยอยบางทีมีปญหาบาง ลูกคาหลายคนจะบอกวาขนทุเรียนกลับตางจังหวัดลำบากเพราะมีปญหาเรื่องกลิ่น หรือ
บางคนนั่งรถมากับเพื่อนแลวเพื่อนไมอยากใหเอาขึ้นรถกลับเพราะกลิ่นก็มี ซึ่งเราก็อยากชวยเขาแตก็ยังไมรูจะ
ทำอยางไร โดยลูกคาของสวนทุเรียนมีสรุปดังตารางที่ 4.8 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 สรุปกลุมลูกคาของสวนทุเรียนคุณสำราญ
กลุมลูกคาขายสง
ลูกคา
ลักษณะการขาย
ราคา
การขนสง
การสงมอบ

กลุมลูกคารายยอย

• พอคาคนกลางที่มาจองทุเรียนที่ • กลุมคนวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง
สวนเปนตนๆ
• กลุมขาราชการในพื้นที่
• ขายยกตน
• ขายเปนลูก
• ขายปลีกเปนแพ็ค
• 1,200 - 1,500 บาท / กิโลกรัม • 1,200 - 1,800 บาท / กิโลกรัม
• พ อ ค า คนกลางเป น คนออกค า • ลูกคาเปนคนออกคาขนสง
ขนสง
• พ อ ค า คนกลางมารั บ ผลผลิ ต ที่ • ลูกคามารับผลผลิตที่สวน
สวน

ตราสินคา
สวนทุเรียนคุณสำราญยังไมมีตราสินคาของสวนตัวเองเพราะการขายโดยมากจะรวมกลุมชาวสวน
ทุเรียนนนทบุรีไปขายพรอมกันในนามชมรมฟนฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี และโดยมากจะมีพอคาคนกลางมารับ
จองที่สวนอยูแลว นอกจากนี้ภาครัฐยังไดเขามาชวยรับรองขึ้นทะเบียนทุเรียนเปนทุเรียนที่ไดสิ่งบงชี ้ ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) หรือทุเรียน GI หลังจากขึ้นทะเบียนแลวจะมีสติ๊กเกอรรับรองให
ชาวสวนทุเรียนนนทบุรีจะนำสติ๊กเกอรมาแปะไวที่ผลผลิตของแตละสวน เชน ถาสวนทุเรียนคุณสำราญมี
ทุเรียน 500 ลูก ก็เอาสติกเกอรเบอร 1 – 500 ไปแปะตามผลทุเรียน เวลาลูกคาสแกน QR CODE จะเห็นวา
เปนทุเรียนนนทบุรที ี่ไดขึ้นทะเบียน GI นอกจากนี้ที่สวนยังไดมาตราฐาน GAP อีกดวยดังแสดงในภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 ทุเรียนของสวนคุณสำราญที่ติดฉลากทุเรียน GI
สวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ
สวนทุเรียนคุณสำราญมีผลิตภัณฑขายอยางเดียวคือคือการขายทุเรียนผลสดโดยไมมีการนำไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑอื่นๆ มีทุเรียน 3 สายพันธุ คือ หมอนทอง พวงมณี และ กานยาว และเปนทุเรียนที่ไดกรับการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดนนทบุรี (GI) โดยขายเปนลูกเปนหลัก มีการแบงขายเปนแพ็คบาง
เล็กนอยตามความตองการของลูกคารายยอย

ดานราคา
กอนหนานี้สวนทุเรียนคุณสำราญขายทุเรียนหมอนทองลูกละ 5,000 บาท (น้ำหนัก 3 – 3.5 กิโลกรัม)
แตเนื่องจากน้ำหนักทุเรียนแตละลูกมีความแตกตางกันทำใหลูกคาที่จองทุเรียนลวงหนาบางคนไมอยากได
ทุเรียนลูกที่น้ำหนักนอย 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 ราคาสูงที่สุดคือกิโลกรัมละ
2,000 - 4,000 บาท (เนื่องจากลูกมีขนาดเล็ก คือลูกละ 2 กิโลกรัม) โดยรูปทรงทุเรียนไมมีผลตอราคามากนัก
เพราะคิดราคาขายเปนกิโลกรัม อยางไรก็ตามการขายทุเรียนก็ขึ้นอยูราคาตลาดในปนั้นๆ

ดานชองทางการจัดจำหนาย
ชองทางการจัดจำหนายของสวนทุเรียนคุณสำราญคือการขายทุเรียนหนาสวนเปนหลัก เนื่องจากเปน
การขายสงใหแกผูซื้อที่เปนพอคาคนกลาง พอคาคนกลางสามารถจองทุเรียนลวงหนาไดโดยจองทุเรียนยกตน
เปนตนๆ ไป สวนลูกคารายยอยที่รูจักสวนก็จะเขามาซื้อโดยตรงที่สวนดวยตนเองจึงไมมีความจำเปนตองมีหนา
ราน คุณสำราญมีการโพสขายทุเรียนผานเฟสบุกสวนตัวบางแตไมใชยอดขายหลัก อยางไรก็ตาม ทางสวนไดรับ
ความชวยเหลือจากโครงการระบบจองทุเรียนออนไลนของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาพัฒนา
ระบบจองทุเรียนออนไลนไหฟรี จึงเปนชองทางจัดจำหนายอีกหนึ่งชองทาง

ดานการสงเสริมการตลาด
ปจจุบันสวนทุเรียนมีการโฆษณาสินคาผานทาง Facebook ดานสวนลดทางสวนทุเรียนไมไดจัดทำ
โปรโมชั่นใดเปนพิเศษใหกับลูกคาเนื่องจากปจจุบันสามารถขายไดอยูแลว โดยมีการลดราคาใหเฉพาะกรณีที่
ทุเรียนไมไดมาตราฐานจากกิโลกรัมละ 1,500 บาทเหลือกิโลกรัมละ 1,200 บาท
สวนประสมทางการตลาดของสวนทุเรียนคุณสำราญสามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง 4.9 ดังนี้
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ตารางที่ 4.9 สวนประสมทางการตลาดของสวนทุเรียนคุณสำราญ
ดานผลิตภัณฑ
• ทุเรียนผลสดขายยกลูก
ดานราคา

ดานชองทางการจัดจำหนาย

ดานการสงเสริมการตลาด

• ทุเรียนผลสดขายเปนแพ็ค
• ทุเรียนพันธุหมอนทองและพวงมณีราคาเฉลี่ย
1,200 - 1,500 บาทตอกิโลกรัม
• ทุเรียนพันธุกานยาวราคา 2,000 - 4,000 บาท
ตอกิโลกรัม
•
•
•
•
•

ขายผลผลิตหนาสวนโดยตรง
ขายผาน Facebook
ระบบจองทุเรียนออนไลนของกระทรวงดิจิทัล
ประชาสัมพันธทาง Facebook
การใหสวนลดกรณีทุเรียนน้ำหนักไมมาตราฐาน

การเงิน
สวนทุเรียนของคุณสำราญมีเงินลงทุนไมสูงมากเนื่องจากไดที่ดินมาจากครอบครัวโดยมีตนทุนคงที่
ไดแกคาเสื่อมราคาอุปกรณในการปลูกทุเรียน รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีตนทุนคงที่ตอไรตอปพอ
สังเขปแสดงในตาราง 4.10 ดังนี้
ตารางที่ 4.10 ตนทุนคงที่ในการทำสวนทุเรียนตอไรตอป
ลำดับ
รายการ
1.
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
2.
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม

จำนวน (บาท)
5,000
20,000
25,000

ดานตนทุนผันแปรนั้น สวนทุเรียนคุณสำราญมีตนทุนไมสูงมากเนื่องจากพื้นที่ไมเยอะและไมมีการจาง
แรงงานจากภายนอกในกิจกรรมหลัก ตนทุนสวนใหญจึงเปนคาปุยและคาน้ำประปาที่ตองใชในสวนในชวงที่
แหลงน้ำธรรมชาติมีคาความเค็มมากเกินไป ซึ่งโดยเฉลี่ยอาจตองใชน้ำประปารดสวนทุเรียนถึง 1 – 3 เดือนตอ
ป นอกจากนั้นจะมีตนทุนที่ตองใชในการดูแลสวน เชน ปกลอก ขุดคลองหรือทองรอง ยกโคก ทำแนวกั้นน้ำ
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เพื่อปองกันน้ำเค็ม โดยเปนตนทุนที่ตองใชในการปรับปรุงสวนอยางตอเนื่องทุกป โดยมีรายละเอียดตนทุนพอ
สังเขปสำหรับ 1 รอบปการผลิตดังแสดงในตารางที่ 4.11 ดังนี้

ตารางที่ 4.11 ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนทุเรียนของคุณสำราญตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รายการ

ตนทุน (บาท)
30,000
15,000
20,000
10,000
75,000

คาปุย
คาน้ำประปาในการรดน้ำชวงน้ำเค็ม
คาแรงงานปรับปรุงสวน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายทั้งหมด

ดานรายไดและกำไรเฉลี่ยของสวนทุเรียน หากผลทุเรียนออกผลเกือบทุกตนจะมีกำลังการผลิตอยูที่
100 - 150 กิโลกรัมตอปตอไร เมื่อคำนวณกับราคาที่ขายไดกิโลกรัมละ 1,200 – 1,500 บาทจะมีรายได
ประมาณ 150,000 – 225,000 บาทตอป โดยหลังหักตนทุนในการดำเนินงานแลวสวนทุเรียนมีกำไรพอสมควร
ประมาณไรละ 50,000 – 125,000 บาทตอไรตอป คุณสำราญไดใชกำไรในการดูแลครอบครัวและเก็บออมเพื่อ
การลงทุนตอไป โดยกำไรของสวนทุเรียนไดแสดงดังตาราง 4.12 ดังนี้

ตารางที่ 4.12 รายไดและกำไรของสวนทุเรียนคุณสำราญตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน
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150,000 บาท
25,000 บาท
75,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท

ปญหาเบื้องตน
ปญหาของสวนทุเรียนคือปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ปญหาการผลิต เชน ปญหาน้ำทะเล
หนุนเขามาถึงนนทบุรีทำใหน้ำและดินเค็มเกินไป ไมสามารถใชน้ำจากแมน้ำมาใชในสวนไดในชวงน้ำทะเลหนุน
ทำใหตองใชน้ำประปาซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีปญหาดานแรงงานที่คุณสำราญไมไววางใจแรงงานขาง
นอกเพราะเกรงวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียหาย หรือปญหาที่ทางสวนใชเพียงแรงงานในครัวเรือนทำใหเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดชาและขายไมทันตามความตองการของผูบริโภค สวนปญหาดานการตลาดเชนการไมมีหนาราน หรือ
การพึ่งพาลูกคาสงเพียงกลุมเดียวเปนหลัก ซึ่งอาจเกิดความไมแนนอนกับสวนไดหากลูกคากลุมนั้นยายไปซื้อ
ทุเรียนกับสวนอื่น รวมถึงปญหาที่สวนยังไมมีตราสินคาเปนของตัวเองทำใหไมสามารถสรางขยายความโดดเดน
เหนือสวนทุเรียนนนทบุรีอื่นๆ ได เปนตน
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สรุป
กรณีศึกษาที่ 2 เปนกรณีศึกษาของสวนทุเรียนคุณสำราญที่ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทอง, พวงมณี และ
กานยาวจำนวนประมาณ 130 ตนในพื้นที่จำนวน 4 ไรในจังหวัดนนทบุรี โดยสวนทุเรียนมีผลิตภัณฑคือทุเรียน
สดโดยขายใหพอคาคนกลางที่ซื้อไปขายตอเปนหลัก มีการขายใหลูกคารายยอยบางเล็กนอย ทุเรียนของสวนได
ขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรี ปจจุบันขายทุเรียนในราคา 1,200 – 1,500 บาทตอ
กิโลกรัมโดยขายหนาสวนอยางเดียวโดยไมมีหนาราน สวนทุเรียนสรางกำไรใหคุณสำราญพอสมควรแตยังมี
ปญหาในหลายสวน เชน ปญหาการผลิตที่ยังตองพึ่งน้ำจากแมน้ำที่มีความเค็มไมเหมาะสม หรือปญหา
การตลาดทีส่ วนยังไมมีตราสินคาเปนของตัวเอง เปนตน ซึ่งเปนปญหาที่คุณสำราญตองการพัฒนาปรับปรุงใหดี
ขึ้นตอไป
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กรณีศึกษาที่ 3
สวนมัลเบอรรี่
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนมัลเบอรรี่ของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด
นครปฐม โดยคุ ณวรารั ตน ซึ ่ งเป น เจ า ของสวนเคยปลู ก พืช ทางการเกษตรมาหลายชนิดแตย ัง ไม ป ระสบ
ความสำเร็จ กอนที่จะศึกษาเกี่ยวกับมัลเบอรรี่จึงทดลองปลูกและไดสรางรายไดใหกับคุณวรารัตนอยางตอเนื่อง
โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
สวนมัลเบอรรี่มีคุณวรารัตน เหลืองแดงเปนเจาของสวน คุณวรารัตนมีพื้นฐานดานเกษตรจากการ
เติบโตมากับครอบครัวที่ทำการเกษตรอยูแลว โดยครอบครัวคุณวรารัตนทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืช
หลายชนิด เชน กลวย สม มะพราว มะนาว องุน และยังมีการทำนา เลี้ยงปลา ทำใหเมื่อคุ ณวรารั ตน มี
ความคุนเคยและสนใจทำธุรกิจเกษตรมาตั้งแตเด็ก เมื่อคุณวรารัตนโตขึ้นไดทำการปลูกพืชแบบผสมผสาน
เหมือนกับครอบครัว โดยมีการทำนา บอกุง เลี้ยงปลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังปลูกพืชสวนเชน
กลวย มะพราว ฝรั่ง และ มะนาว เพื่อขายทำใหมีรายไดหมุนเวียนพอเลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งป
อยางไรก็ตามคุณวรารัตนมีความตองการปลูกพืชหลักของสวนที่สามารถทำเปนธุรกิจเกษตรเพื่อสราง
รายได เ พิ ่ ม ขึ ้ น ให ก ั บ ครอบครั ว หลั ง จากที ่ ไ ด ไ ปศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ พื ช หลายชนิ ด และได ไ ปเยี ่ ย มชม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ไดเห็นตนมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 จึงไดศึกษา
คุณประโยชนของมัลเบอรรี่เพิ่มเติมและเริ่มทดลองปลูกกอนเพียง 1 ตนเมื่อ 10 ปที่แลว หลังจากตนมัลเบอรรี่
เริ่มใหผลจึงนำไปใหชาวบานในพื้นที่ใกลเคียงลองชิม และลองนำไปขายในตลาดก็ขายไดหมดไดรับการตอบรับ
ที่ดี คุณวรารัตนจึงตัดสินใจขยายพันธุพันธุตนมัลเบอรรี่จาก 1 ตนเปน 300 ตนภายในระยะเวลา 3 ปและ
สามารถขายไดอยางดีสรางรายไดใหคุณวรารัตนและครอบครัวอยางตอเนื่อง หลังจากธุรกิจขยายไดดีคุณวรา
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รัตนยังอยากชวยเหลือเกษตรกรที่ยังลำบากโดยพยายามถายทอดความรูแกคนที่สนใจปลูกมัลเบอรรี่ เชน สอน
วิธีการตัดแตงกิ่งมัลเบอรรี่วาตองตัดแตงกิ่งอยางไรจึงจะใหผลผลิตดีที่สุด วิธีการใสปุยเพื่อใหใบและตนมีความ
งาม เปนตน

ภาพที่ 4.6 ผลมัลเบอรรี่สวนคุณวรารัตน

การผลิต

ปจจุบันคุณวรารัตนไดทำธุรกิจสวนมัลเบอรรี่มาทั้งหมด 11 ปบนพื้นที่ปลูก 3 ไรที่จังหวัดนครปฐมดัง
แสดงในภาพที่ 4.6 โดยปลูกมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 (KPS-MB-42-1) ซึ่งทางโครงการการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาระบบการเกษตรในเขตชานเมืองใหญ ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS Center)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนำพันธุมาทดลองปลูกทดสอบที่ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแตเมื่อป 2542 โดยพัฒนาสายพันธุมาจากตนพันธุจากประเทศจีน
มั ล เบอร ร ี ่ ส ายพั น ธุ  กำแพงแสน 42 เปน สายพัน ธุที่เหมาะสมกับ สภาวะอากาศของประเทศไทย
สามารถใชประโยชนไดทั้งเปนกินผลสดและนำใบไปเลี้ยงไหม ซึ่งปกติมัลเบอรรี่พันธุกินผลจะมีใบบางและมี
ขนาดเล็กไมเหมาะที่จะใชเลี้ยงไหม สวนใบตนมัลเบอรรี่ที่ใบเหมาะสมสำหรับเลี้ยงไหมจะไมคอยใหผลหรือติด
ผลนอย แตมัลเบอรรี่สายพันธุกำแพงแสน 42 เปนพันธุที่ใหทั้งผลและใบที่ดีจึงเปนพันธุที่ไดรับความนิ ยม
นอกจากนี้ยังเปนพันธุที่มีลูกดก รสชาติหวาน เติบโตงาย มีอายุหลายป สามารถตัดแตงใหมีทรงพุมขนาดเล็ก
เหมาะกับเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมีระยะเวลาในการปลูก 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได แตมีจุดดอย
เชนกัน คือ เปนไมที่เปราะบาง 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 คุณวรารัตนมีการวางแผนปลูกมัลเบอรรี่เพื่อใหมีผลผลิตขายไดตลอดป โดยมีกำลังการผลิต
ยอนหลัง 3 ปดังแสดงในตารางที่ 4.13 ดังนี้
ตารางที่ 4.13 กำลังการผลิตของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน
ผลผลิตรวมของสวนตอเดือน (ตัน)

ป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4

1.25
1.5
2
2

ชวงแรกที่คุณวรารัตนทำสวนมัลเบอรรี่จะใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก โดยมีแรงงานในครัวเรือน
ทั ้ ง หมด 5 คน ต อ มาเมื ่ อ สวนมี พ ื ้ น ที ่ ม ากขึ ้ น จึ ง จ างแรงงานเขา มาช ว ยเก็บ เกี ่ ย ว แต ค ุ ณ วรารั ต น เ คยมี
ประสบการณที่ไมดีในการจางงานมากอนคือแรงงานทุจริตหรือไมใสใจในการเก็บเกี่ยวทำใหผลผลิตเสียหาย
เยอะมาก จึงใชตัวเองและครอบครัวเปนผูดูแลหลักและจางงานเทาที่จำเปน ปจจุบันมีแรงงานทั้งหมด 6 คน
แบงเปน 2 ประเภทคือ ลูกจางประจำกับลูกจางชั่วคราว โดยลูกจางประจำมีจำนวน 5 คน คาจางวันละ 300
บาท มี ค  า ล ว งเวลาทำงานให ห ากทำทำงานเกิ น เวลา มี ส วั ส ดิ ก ารอาหารกลางวั น เพื ่ อ ซื ้ อ ใจพนั ก งาน
ลูกจางประจำมีหนาที่หลักคือเก็บผลมัลเบอรรี่และตกแตงกิ่ง ดูแลความเรียบรอยของสวน เก็บเกี่ยว สวน
ลูกจางชั่วคราวที่ไมไดประจำสวน 1 คนจะมาทำงานในวันที่ลูกจางประจำไมสะดวก โดยจางวันละ 300 บาท
เชนกัน พนักงานทั้งหมดเปนคนในพื้นที่ละแวกบานใกลเคียง เนื่องจากการเดินทางในการมาทำงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ขั้นตอนสำคัญของการปลูกมัลเบอรรี่คือการเก็บเกี่ยวเนื่องจากมัลเบอรรี่ผลสดตองใชความประณีตใน
การเก็บเกี่ยวมากมิฉะนั้นผลผลิตจะเสียหาย โดยคนงาน 1 คนที่มีความเชี่ยวชาญจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบ
ประณีตไดเฉลี่ย 10 กิโลกรัมตอวัน โดยการเก็บเกี่ยวตองเปนผูมีประสบการณ สามารถแยกแยะเกรดมัลเบอรรี่
ไดและตองเก็บอยางประณีตไมเชนนั้นผลมัลเบอรรี่จะช้ำ แตถาเปนการเก็บแบบเหมาเพื่อนำมาแปรรูปอยาง
เดียวโดยไมสนใจคุณภาพแรงงาน 1 คนสามารถเก็บไดสูงถึง 30 – 40 กิโลกรัมตอวันแตผลผลิตที่ไดจะคุณภาพ
ไมดี ไมสามารถขายผลสดไดตองนำไปแปรรูปที่ไดราคานอยกวา ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจึงเปนขั้นตอนที่ตองให
ความสำคัญมาก หากคนงานเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียหายจะตองรวมรับผิดชอบดวย
หลังจากเก็บเกี่ยวมัลเบอรรี่แลวจะมีการแยกคุณภาพมัลเบอรรี่วาผลไหนเหมาะขายผลสด ผลไหนไม
เหมาะ เชน ขนาดไมไดมาตรฐานหรือสุกเกินไปก็จะนำไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปรรูปของสวน เชน นำไปคั้น
น้ำมัลเบอรรี่ โดยการแปรรูปมัลเบอรรี่ทางสวนจะเปนคนทำเองแตจะไมบรรจุเองเนื่องจากไมมีโรงบรรจุที่ได
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มาตราฐานเพียงพอ โดยจะสงไปบรรจุที่บริษัทคูคาซึ่งมีโรงบรรจุไดรับมาตรฐานทางการผลิต 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
อีกกลุมคือรานคาปลีกบริเวณใกลเคียงที่จะรับมัลเบอรรี่ไปขายในราน สวนกลุมลูกคารายยอยมีไมมาก โดยมาก
จะเปนลูกคาที่มาเยี่ยมชมสวน และลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑเวลาสวนไปออกบูธตามงานตางๆ แตเปนยอดขายสวน
นอยเมื่อเทียบกับการขายสง คุณวรารัตนตองการขายมัลเบอรรี่ใหกับลูกคารายยอยเพราะไดราคาดีกวาแตติดที่
ปญหาการขนสงที่ไมสะดวกจึงยังไมไดขยายตลาดไปกลุมนี้
กลุมลูกคาของสวนมัลเบอรรี่สรุปไดดังตารางที่ 4.14 ดังนี้
ตารางที่ 4.14 กลุมลูกคาของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน
กลุมลูกคาขายสง

กลุมลูกคารายยอย

ลูกคา

• พอคาคนกลาง
• รานคาปลีกใกลสวน

• นักทองเที่ยวรายยอยที่มาชม
สวน
• ลูกคาที่เยี่ยมชมบูธ

ลักษณะการขาย
ราคา
การขนสง

• ผลสด 10 กิโลกรัมขึ้นไป
• 90 บาท/กิโลกรัม
• พอคาคนกลางเปนคนออก
คาขนสง
• พอคาคนกลางมารับผลผลิต
หนาสวน

• ขายยอยเปนแพ็ค
• 150 - 200 บาท/กิโลกรัม
• ขายหนารานเทานั้น

การสงมอบ
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• ขายหนารานเทานั้น

ตราสินคา
ปจจุบันสวนมัลเบอรรี่มีตราสินคาที่ใชในผลิตภัณฑแปรรูปในยี่หอ “มัลเบอรรี่สวนวรารัตน” แต
ลักษณะยังเปนเพียงการเขียนชื่อลงบนผลิตภัณฑเทานั้น ไมมีโลโกหรือสัญลักษณเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน
น้ำมัลเบอรรี่ฉลากก็เปนแบบหนึ่ง โยเกิรตก็เปนอีกแบบหนึ่ง เปนตน ทำใหผูบริโภคไมสามารถจดจำตราสินคา
ได สาเหตุเพราะคุณวรารัตนไมไดออกแบบเองแตทางโรงงานบรรจุทำมาให จึงปลอยเลยตามเลยไปอยางนั้น
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของสวนมัลเบอรรี่มี 2 รูปแบบ คือผลมัลเบอรรี่สด โดยบรรจุกลองเพื่อขายใหพอคาคนกลาง
และผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูปไดแก น้ำมัลเบอรรี่ 30 % น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99 % โดยมีทั้งแบบขวด
เล็กและขวดใหญ โยเกิรตมัลเบอรรี่ และแยมมัลเบอรรี่ดังแสดงในภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 ผลิตภัณฑแปรรูปของสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตน
ดานราคา
ทางสวนขายผลมัลเบอรรี่สดในราคากิโลกรัมละ 90 บาทสำหรับการคาสง 10 กิโลกรัมขึ้นไปและราคา
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 คุณวรารัตนจึงไมอยากจัดสงใหเพราะกังวลวาผูบริโภคจะไดมัลเบอรรี่ที่ไมมคี ุณภาพ
ดานการสงเสริมการตลาด
สวนมัลเบอรรี่มีการทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดคือการใหสวนลดหากลูกคาซื้อผลสด 10 กิโลกรัมขึ้น
ไปโดยลดราคาใหจากกิโลกรัมละ 150 บาทเหลือกิโลกรัมละ 90 บาท สวนผลิตภัณฑแปรรูปจะทำโปรโมชั่น
เวลาไปออกบูธเชนซื้อ 4 แถม 1 หรือมีการลดราคาบาง นอกจากนี้ทางสวนยังมี Facebook Fanpage แตใช
เพื่อเปนการประชาสัมพันธสวนใหเปนที่รูจักเปนหลัก โดยไมมีการขายผานทางออนไลน
สรุปสวนประสมทางการตลาดสวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตนไดดังตารางที่ 4.15 ดังนี้
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ตารางที่ 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
• ขายปลีก/สงที่หนาสวน
• รานคาปลีกในบริเวณใกลเคียง
• ออกบูธตามงานแสดงสินคา
• ซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไปซื้อไดในราคาสง
• ซื้อผลิตภัณฑแปรรูป 4 ขวด แถม 1 ขวด

ดานชองทางการจัดจำหนาย

ดานการสงเสริมการตลาด

การเงิน

ดานการเงิน ตนทุนคงที่ของการปลูกมัลเบอรรี่ของคุณวรารัตนหลักๆ คือ คาเสื่อมราคาของอุปกรณ
การผลิตและคาเสียโอกาสของเงินลงทุน ดังแสดงในตาราง 4.16 พอสังเขป ดังนี้
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ตารางที่ 4.16 ตนทุนคงที่ในการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.

รายการ
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม

จำนวน (บาท)
15,000
35,000
50,000

สำหรับตนทุนผันแปรในการทำสวนมัลเบอรรี่จะมีคาใชจายหลัก คือ คาแรงงาน เนื่องจากตองจาง
แรงงานดู แลสวนตลอดทั ้ งป และต องจ า งแรงงานหลายคนเพื่ อ ใหเ ก็บ ผลผลิ ตได อยา งทั ่ว ถึ ง คาใชจ า ย
นอกจากนั้นจะมีคาปุย คาฮอรโมนและอาหารเสริม สวนการขยายพันธนั้นไมมีคาใชจายในเนื่องจากสามารถ
ตอนกิ่งขยายพันธไดดวยตนเอง โดยมีเพียงคาแรงที่จางแรงงานในการตอนกิ่งเทานั้น คาใชจายพอสังเขปของ
สวนมัลเบอรรี่สรุปไดในตารางที่ 4.17 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 4.17 ตนทุนผันแปรในการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการ

คาใชจายตอป (บาท)

ปุย
คาวัตถุดิบในการแปรรูป
บรรจุภัณฑ
คาจางโรงงานบรรจุ
คาแรงงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาสาธารณูประโภค
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายตอป

2,500
6,000
5,000
10,000
180,000
10,000
3,000
10,000
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 โดยผลกำไรพอสังเขปของสวนมัลเบอรรีไดแสดงในตารางที่ 4.18 ดังนี้
ตารางที่ 4.18 รายไดและกำไรของการทำสวนมัลเบอรรี่ตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

600,000 บาท
50,000 บาท
226,500 บาท
276,500 บาท
323,500 บาท

ปญหาเบื้องตน
สวนมัลเบอรรี่คุณวรารัตนมีปญหาเบื้องตนหลายดานทั้งที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
โดยปญหาดานการตลาด เชน ปริมาณมัลเบอรรี่ลนตลาดทำใหราคามัลเบอรรี่ตก หรือสวนมัลเบอรรี่อื่นขายมัล
เบอรรี่ตัดราคาทำใหราคามัลเบอรรี่ลดลงทั้งระบบ นอกจากนีย้ ังมีปญ
 หาดานชองทางการจัดจำหนายที่ผูบริโภค
หาซื้อยาก และผลิตภัณฑผลสดมีความบอบบางไมเหมาะแกการขนสงและการขายออนไลน สวนปญหาดาน
การผลิตเชนปญหาแรงงานไมมีความชำนาญทำใหเก็บมัลเบอรรี่แลวเสียหาย หรือผลิตภัณฑแปรรูปที่ยังไมมี
ความโดดเดน ยังไมมีตราสินคาที่มีความเปนเอกลักษณ เปนตน

สรุป
กรณีศึกษาที่ 3 เปนกรณีศึกษาสวนมัลเบอรรี่มีคุณวรารัตน เหลืองแดง เปนเจาของโดยปลูกมัลเบอรรี่
พันธุกำแพงแสน 42 ทั้งหมด 300 ตนในพื้นที่ 3 ไร โดยขายผลสดและผลิตภัณฑแปรรูปโดยขายสงใหกับพอคา
ที่ซื้อไปขายตอและขายปลีกใหกับผูมาเยี่ยมชมฟารม ราคาขายมัลเบอรรี่อยูที่กิโลกรัมละ 90 – 150 บาท
แลวแตปริมาณการซื้อโดยมีชองทางการจัดจำหนายหลักที่หนาสวน ถึงแมราคามัลเบอรรี่ในปจจุบันจะลดลง
จากราคาสูงสุดบางแตสวนมัลเบอรรี่ยังสรางรายไดใหคุณวรารัตนเปนอยางดีโดยไดกำไรปละกวา 1 ลานบาท
แตก็ยังมีปญหาที่ไดรับการพัฒนา เชน ปญหาดานชองทางการจัดจำหนายที่มีจำกัดหรือปญหาแรงงานไมมี
ความชำนาญทำใหมัลเบอรรี่เสียหายราคาตก หรือผลิตภัณฑแปรรูปที่ยังไมมีความโดดเดน เปนตน
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กรณีศึกษาที่ 4
สวนแกวมังกร
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนแกวมังกรของคุณสมศักดิ์ซึ่งปลูกแกว
มังกรควบคูไปกับพืชอื่นแบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดเลย โดยแกวมังกรเปนพืชที่สรางรายไดใหคุณสมศักดิ์
มากที่สุดโดยเปนการปลูกเพื่อขายใหกับพอคาสงเปนหลัก โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
สวนแกวมังกรมีคุณสมศักดิ์ ทองคำ เปนเจาของสวน แตเดิมครอบครัวของคุณสมศักดิ์อาศัยอยูภาคใต
ประกอบอาชีพเปนเกษตรกรสวนยางและสวนผลไมเปนหลัก คุณสมศักดิ์จึงไดมีโอกาสเรียนรูการทำการเกษตร
จากครอบครัวตั้งแตเด็กและมีความผูกพันและความรูเกี่ยวกับการทำการเกษตรพอสมควร นอกจากนี้งานที่ทำ
ที่กรุงเทพเปนงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรจึงมีโอกาสไดพูดคุยกับเกษตรกรบอยครั้งทำใหเห็นโอกาสในธุรกิจ
การเกษตร หลังจากคุณสมศักดิ์แตงงานมีครอบครัวจึงยายถิ่นฐานไปยังบานภรรยาที่จังหวัดเลย
เมื่อคุณสมศักดิ์ยายไปจังหวัดเลยเห็นโอกาสในการลงทุนทำการเกษตรและการลงทุนเก็งกำไรที่ดิน จึง
เริ่มซื้อที่ดินเก็บไวเพื่อทำการเกษตรและเก็งกำไรราคาที่ดินไปดวย โดยเริ่มพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาการ
เกษตร เชน การขุดสระน้ำ การเชื่อมโยงระบบไฟฟาและประปา มีการวางแผนหาพันธุพืชที่เหมาะสมมา
เพาะปลูกในที่ดินเพื่อเพิ่มมูลคาที่ดิน โดยครั้งแรกคุณสมศักดิ์เลือกปลูกพืชจากการสังเกตวาคนในทองถิ่นวา
ปลูกพืชชนิดใด และยังศึกษาวาสินคาเกษตรชนิดใดที่ไดรับความนิยม ซึ่งในขณะนั้นจังหวัดเลยคอนขางแหง
แลง เกษตรกรโดยมากทำไรขาวโพด ไรขิง ไรมันสำปะหลังเปนหลักซึ่งเปนพืชลมลุกไมมั่นคง คุณสมศักดิ์จึงนำ
พืชสวนมาปลูกผสมผสานแทนเพื่อใหแตกตางการเกษตรกรในพื้นที่โดยเลือกปลูกแกวมังกรเพราะเปนพืชที่เปน
ที่ตองการของตลาด ปลูกงาย ใชน้ำไมเยอะ คุณสมศักดิ์ไดตั้งใจทำการเกษตรอยางจริงจัง ไดขึ้นทะเบียนเปน
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เกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อเปนเอกสารใชแสดงสถานภาพการเปนเกษตรกร เพื่อประโยชนเปน
หลักประกันรายไดและไดรับเงินชดเชยในกรณีประสบปญหาจากการทำการเกษตร

การผลิต

ภาพที่ 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 เหตุผลที่ใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันมากสุดเนื่องจากครอบครัว
ในภาคใตแนะนำวาดูแลงาย ไมตองดูแลรักษาเยอะ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดบอยครั้ง สวนลองกองที่ปลูก
พื้นที่ 10 ไรนั้นไมไดสรางรายไดเทาไหรเนื่องจากใหผลผลิตปละครั้งเดียวและราคาไมแนนอน
สวนแกวมังกรที่ปลูกจำนวน 15 ไรดังแสดงในภาพที่ 4.8 นั้นคุณสมศักดิ์ตองการปลูกเองเนื่องจากเคย
ศึกษามาวาเปนพืชทนแลง ใชตนทุนในการดูแลรักษานอย และ ลงทุนหนักครั้งแรกครั้งเดียวในเรื่องของ
อุปกรณของการปลูก นอกจากนี้ยังใหผลผลิตเร็ว โดยใชเวลาเพียง 2 ปก็คืนทุนไดทั้งหมด นอกจากนี้ถาเราดูแล
แกวมังกรดีๆ จะใหผลผลิตถึง 8 – 10 รอบตอป ซึ่งพืชชนิดอื่นใหผลผลิตปละรอบเทานั้นทำใหสรางรายได
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ใหกับสวนแกวมังกรเปนอยางดี ปจจุบันทั้งสวนมีแกวมังกรถึง 2,500 หลัก (ตน) และเปนพืชที่สรางรายไดให
คุณสมศักดิ์มากที่สุด
แรกเริ่มนั้นแกวมังกรไมไดเปนที่นิยมในพื้นที่จังหวัดเลยแตคุณสมศักดิ์ชอบทานจึงไดนำมาทดลองปลูก
เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนประมาณ 10 ตนโดยนำพันธุมาจากจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ตอมาเมื่อแกว
มังกรไดรับความนิยมมากขึ้นคุณสมศักดิ์ไดขยายพื้นที่ปลูกและเริ่มทำการปลูกเพื่อการคาเพราะแกวมังกรเปน
พืชที่ขยายพันธุไดงาย หลังแกวมังกรไดรับความนิยมมากขึ้นก็จะมีตลาดรับซื้อที่แนนอน ขายไดราคาดี อีกทั้ง
ยังขายไดงายเพราะมีพอคาคนกลางมารับซื้อที่สวนแบบเหมาทั้งหมดโดยไมตองไปขายที่ไหน
คุณสมศักดิ์เลือกปลูกแกวมังกรพันธุขาวเวียดนามซึ่งเปนพันธุที่ตองการของตลาด ราคาดี มีผลใหญ
และเนื้อมีความกรอบกวาพันธุอื่น แตมีขอเสียเชนกันคือ ติดโรคระบาดไดงาย จึงตองคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อ
ปองกันไมใหสงผลกระทบไปทั้งสวน ซึ่งคุณสมศักดิ์เขาใจธรรมชาติของแกวมังกรเปนอยางดี สามารถบังคับแกว
มังกรใหออกผลผลิตนอกฤดูไดผานการควบคุมการใหน้ำและปุยทำใหสามารถขายไดราคาสูง โดยแกวมังกรรุน
ที่หนึ่งและสองที่ออกกอนสวนอื่นสามารถขายไดถึงกิโลกรัมละ 30 บาทซึ่งเปนราคาที่ดีมาก เมื่อเขาสูรุนที่ 3
ซึ่งเปนรุนที่ออกพรอมสวนอื่นๆ ที่ใชน้ำฝนตามฤดูกาลราคาก็จะลดลงมาเรื่อยๆ โดยราคาจะต่ำสุดในรุนที่ 6
แลวราคาจะคอยๆ ขึ้นใหมในรุนที่ 8 ที่ 9 ซึ่งมีเฉพาะบางสวนเทานั้นที่ผลิตไดจนถึงรอบนี้ โดยตองดูแลใสปุย
และน้ำอยางถูกตองสม่ำเสมอ
สวนแกวมังกรใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักยกเวนในชวงที่มีกิจกรรมของสวนเยอะ เชน กำจัดวัชพืช
ใสปุย พนยา หรือเก็บเกี่ยว จะมีการจางแรงงานรายวันจำนวน 6 – 8 คนเปนครั้งคราวตามกิจกรรม โดยจาง
ประมาณ 350 – 400 บาทตอวัน คนงานที่จางสวนมากเปนเกษตรกรอยูแลวจึงมีความรูความเขาใจในการทำ
กิจกรรมการเกษตรทำใหคุณสมศักดิ์ไมตองดูแลใกลชิด
ในชวงแรกผลผลิตยังไมเยอะตอเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและมีการขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนตน
มากขึ้นจึงมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตของสวนแกวมังกรมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.19 ดังนี้
ตารางที่ 4.19 ผลผลิตแกวมังกรของสวนคุณสมศักดิ์
ป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3

ผลผลิตรวมของสวน (ตันตอป)
30
50
90
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การตลาด
กลุมลูกคา
ปจจุบันสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์จะขายสงใหพอคาคนกลางเปนหลัก โดยเปนกลุมพอคาคนกลางที่
รับซื้อไปขายตอที่ตลาดไทหรือตลาดสี่มุมเมืองในกรุงเทพ โดยมีการขายใหพอคาคนกลางทองถิ่นบางเฉพาะ
ชวงที่มีผลผลิตเยอะ สวนการขายปลีกใหรายยอยมีเล็กนอยเวลาลูกคามาเยี่ยมชมสวน
สาเหตุที่สวนเนนการขายพอคาคนกลางเปนหลักเพราะสะดวกสำหรับคุณสมศักดิ์ เพราะสามารถขาย
ผลผลิตไดทั้งหมดโดยไมตองจัดการเรื่องอื่นๆ นอกจากการปลูกเพียงอยางเดียว นอกจากนี้พอคาคนกลางยังให
ราคาที่นาพอใจและชวยดูแลรับซื้อในชวงที่ราคาตกอยางรวดเร็วดวย เพราะราคาแกวมังกรเปลี่ยนแปลงไดวัน
ตอวันซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดไท โดยปจจุบันสวนขายแกวมังกรใหพอคาคนกลางหลักจำนวน
3 ราย
ราคาที่รับซื้อจะขึ้นอยูกับคุณภาพของแกวมังกร โดยเมื่อผลผลิตออกแลวพอคาคนกลางจะเขามาดูวา
ผลผลิตของทางสวนวาเปนอยางไร เชน ลูกสวยไหม ขนาดลูกเปนอยางไร หากผิวสวย สีสด ผลผลิตมีคุณภาพ
มีขนาดใหญน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัมก็จะรับซื้อราคาสูงกวาปกติ หรือลูกที่ขนาดขนาดใหญยอมลงมา เชน 6
ขีดตอลูก หรือ 5 ขีดตอลูกก็ขายไดราคาเชนกัน ทำใหคุณสมศักดิ์คอนขางพอใจที่ขายใหพอคาสงตอไป
อยางไรก็ตามแกวมังกรที่ลูกเล็กตกเกรดจะขายไดราคาตกเกรดซึ่งนอยมาก คุณสมศักดิ์มีความคิด
อยากจะนำผลแกวมังกรไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชนกัน แตยังไมรูแนวทางวาจะพัฒนาผลิตภัณฑอะไร
เพื่อขายใครจึงจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับแกวมังกรไดอยางชัดเจน
กลุมลูกคาของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.20 ดังนี้
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ตารางที่ 4.20 กลุมลูกคาของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์
กลุมลูกคาขายสง
ลูกคา
ลักษณะการขาย
ราคา

การขนสง
การสงมอบ

•
•
•
•
•

พอคาคนกลางจากกรุงเทพ
พอคาทองถิ่น
ขายเปนกิโลกรัม
แลวแตชวงการผลิต
ช ว งนอกฤดู 30 – 35 บาท/
กิโลกรัม
• ช ว งฤดู ป กติ 10 – 15 บาท/
กิโลกรัม
• พอคาคนกลางเปนคนออก
• พอคาคนกลางมารับที่หนาสวน

กลุมลูกคารายยอย
• ลูกคาที่มาเยี่ยมชมสวน
•
• ขายเปนกิโลกรัม
ราคาเทากับการขายสง
• ชวงนอกฤดู 30 – 35 บาท/
กิโลกรัม
• ชวงฤดูปกติ 10 – 15 บาท/
กิโลกรัม
• ลูกคาเปนคนออก
• ลูกคามารับที่หนาสวน

ตราสินคา
ปจจุบันสวนแกวมังกรยังไมมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง เนื่องจากเนนการขายสงเปนหลัก
สวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของสวนคือแกวมังกรพันธุขาวเวียดนาม ทางสวนทำการขายผลสดเพียงอยางเดียวไมไดทำ
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ โดยผลผลิตที่เก็บไดพอคาคนกลางจะมาคัดเลือกและรับกลับโดยตรงดวยตนเอง
ที่สวน โดยจะมาคัดเลือกวาแกวมังกรมีผิวสวยหรือสีสดหรือไมดังแสดงในภาพที่ 4.9 โดยใหรับซื้อในราคาตาม
คุณภาพผลผลิต สวนแกวมังกรที่ลูกเล็กกวามาตรฐานจะขายไมไดราคา ทำใหคุณสมศักดิ์ตองนำไปแจกจาย
ชาวบานบริเวณใกลเคียง
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ดานราคา

ภาพที่ 4.9 การคัดเลือกผลผลิตของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์

ราคาขึ้นอยูสองปจจัยคือเกรดของผลผลิตและระยะเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด เรื่องเกรดของผลผลิต
ถาผลผลิตผิวสวย สีสด ขนาดใหญไดหรือเกินมาตรฐานจะขายไดราคาสูง สวนผลผลิตตกเกรดก็จะขายไดราคา
ลดลง ดานระยะเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด ถาผลผลิตที่ออกนอกชวงนอกฤดูปกติก็จะขายไดราคาสูงขึ้นคือ 20
– 30 บาท สวนผลผลิตที่ออกในฤดูกาลปกติราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 10 – 15 บาท
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ทางสวนแกวมังกรมีชองทางการจัดจำหนายเพียงชองทางเดียวคือการขายหนาสวน โดยเนนไปที่การ
ขายใหแกพอคาคนกลางมารับผลผลิตที่หนาสวนโดยตรง พอคาสามารถโทรมาสั่งจองลวงหนาไดแตในปจจุบัน
ยังไมมีชองทางการขายแบบออนไลน แตคุณสมศักดิ์ก็มีความสนใจอยากทำการขายออนไลนโดยเฉพาะการ
ขายแกวมังกรใหลูกคารายยอยอยูเหมือนกัน

ดานการสงเสริมการตลาด
เนื่องจากทางสวนแกวมังกรทำการขายสงใหแกพอคาคนกลางโดยตรงในราคาที่ถูกอยูแลว จึงไมไดมีการ
จัดทำโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ทางสวนยังไมไดทำการประชาสัมพันธเพิ่มเติมเนื่องจากปจจุบันก็คุณ
สมศักดิ์มองวาสามารถขายสินคาไดยกสวนอยูแลว
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สวนประสมทางการตลาดของสวนแกวมังกรสรุปไดดังตารางที่ 4.21 ดังนี้

ตารางที่ 4.21 สวนประสมทางการตลาดของสวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์
ดานผลิตภัณฑ

• แกวมังกรพันธุขาวเวียดนามแบบผลสด

ดานราคา

ดานชองทางการจัดจำหนาย

• ราคาขึ้นกับความมาตราฐานและเวลาที่แกวมังกรออก
ผล
• ชวงนอกฤดู 30 – 35 บาท/กิโลกรัม
• ชวงฤดูปกติ 10 – 15 บาท/กิโลกรัม
• มีชองทางเดียวคือหนาสวน

ดานการสงเสริมการตลาด

• ปจจุบันไมไดทำกิจกรรมสงเสริมการตลาด

การเงิน
สวนแกวมังกรของคุณสมศักดิ์มีตนทุนคงที่ไดคาใชจายในการดูแลเสาการผลิต คาเสื่อมราคาอุปกรณ
ในการทำสวนแกวมังกร รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีตนทุนคงที่ตอสวนตอปพอสังเขปแสดงใน
ตาราง 4.22 ดังนี้
ตารางที่ 4.22 ตนทุนคงที่ในการทำสวนแกวมังกรตอไรตอป
ลำดับ
รายการ
1.
คาใชจายในการดูแลเสาการผลิต
2.
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
3.
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม
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จำนวน (บาท)
2,000
5,000
10,000
17,000

ดานตนทุนผันแปร สวนแกวมังกรคุณสมศักดิ์มีตนทุนผันแปร คือ คาแรงงานในการดูแลสวนซึ่งตอง
จางแรงงานรายวันมาชวยดูแล นอกจากนั้นจะเปนคาปุย คายาบำรุงฮอรโมน รวมถึงคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมี
ตนทุนการดำเนินงานแบบสังเขปแสดงในตารางที่ 4.23 ดังนี้

ตารางที่ 4.23 ตนทุนผันแปรในการปลูกแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
4.

รายการ
คาแรงงานในการดูแลสวน
คาปุย
คายาและฮอรโมน
คาน้ำมันเชื้อเพลิง
ตนทุนผันแปรอื่นๆ
รวม

จำนวน (บาท)
10,000
5,000
3,000
2,000
2,000
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
รายละเอียดรายไดและกำไรดังแสดงในตารางที่ 4.24 ดังนี้
ตารางที่ 4.24 รายไดและกำไรของสวนแกวมังกรตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

90,000 บาท
17,000 บาท
22,000 บาท
39,000 บาท
51,000 บาท
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ปญหาเบื้องตน
สวนแกวมังกรยังมีปญหาที่ยังตองการการปรับปรุงใหดีขึ้นหลายประการ เชน ปญหาการผลิตที่ประสบ
ปญหาโรคระบาด แมลงรบกวนทำใหผลผลิตเสียหาย ซึ่งถาไมมีการบริหารจัดการที่ดีจะกระทบกับรายไดของ
สวน ปญหาคาจางแรงงานที่สูงขึ้น ปญหาระบบการใหน้ำที่ยังมีน้ำไมเพียงพอ รวมถึงปญหาดานการตลาดที่
ปจจุบันพึ่งพิงพอคาคนกลางเปนหลัก หรือการที่มียังไมมีการขายปลีกใหผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังโดนกด
ราคาจากพอคาคนกลางในบางครั้งที่มีผลผลิตแกวมังกรออกมาในปริมาณมากพรอมๆ กัน ปญหาแกวมังกรตก
เกรดที่ขนาดไมไดมาตราฐานที่ขายไมไดเลย ปญหาที่ยังไมมีสินคาแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณคาของแกวมังกร ปญหาที่
รายไดจากสวนแกวมังกรยังมีจำกัดอยากหาวิธีสรางรายไดเพิ่ม เปนตน

สรุป
กรณีศึกษาที่ 4 นี้เปนกรณีศึกษาสวนแกวมังกรที่มีคุณสมศักดิ์เปนเจาของ โดยปลูกแกวมังกรบนเนื้อที่
15 ที่จังหวัดเลย มีแกวมังกร 2,500 หลักสามารถผลิตแกวมังกรไดรวมปละ 90 ตัน ทางสวนขายแกวมังกรผล
สดอยางเดียวใหพอคาคนกลางที่ซื้อเพื่อไปขายที่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองเปนหลัก สวนลูกคารายยอยมีขาย
เฉพาะหนาสวนเวลาลูกคามาเยี่ยมชมสวนเทานั้น ซึ่งธุรกิจไดสรางผลกำไรใหคุณสมศักดิ์เปนอยางดี อยางไรก็
ตามสวนแกวยังกรยังมีปญหาที่ควรไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น เชน ปญหาที่ตองพึ่งพิงพอคาคนกลางเปนหลัก
เพียงกลุมเดียว สวนไมมีการขายผลิตภัณฑใหผูบริโภคโดยตรงทำใหขาดรายไดสวนนี้ไป หรือปญหาที่ตองการ
เพิ่มมูลคาของแกวมังกร เปนตน
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กรณีศึกษาที่ 5
สวนเมลอนญี่ปุน
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชการคิดเชิงออกแบบกับธุรกิจสวนเมลอนญี่ปุนของเกษตรกรรายยอยในจังหวัด
นครปฐมที่ปลูกเมลอนดวยระบบฟารมอัจฉริยะ โดยเจาของสวนเมลอนคือคุณสุภาพและคุณประภาตางเคยมี
ประสบการณดานการจัดการเทคโนโลยีภายเอกชนมากอน กอนที่จะตัดสินใจลาออกมาเปนผูประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรเต็มตัว โดยกรณีศึกษามีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
คุ ณสุ ภ าพ เพ งคิ ด และ คุ ณประภา เอกอักษร ไดเริ่มกิจ การสวนเมลอนรว มกัน โดยคุณสุภ าพมี
ประสบการณทำงานบริษัทเทคโนโลยีมากอนกวา 10 ป แตครอบครัวมีการทำการเกษตรมาบางคุณสภาพจึง
พอมีประสบการณทำการเกษตรมากอน เชน การปลูกถั่ว มะเขือ พริก เปนตน หลังจากลาออกจากบริษัทได
ชวนเพื่อนคือคุณประภาซึ่งทำงานที่บริษัทเทคโนโลยีเดียวกันมาลงทุนทำธุรกิจเกษตร โดยเบื้องตนทั้งคูตองการ
หาธุรกิจเกษตรที่ดูแลงายเพราะตั้งใจหารายไดเสริมจากงานประจำ หลังจากทั้งคูไดศึกษารายละเอียดการทำ
การเกษตรหลายรูปแบบพบวาการลงทุนทำโรงเรือนปลูกเมลอนดวยระบบฟารมอัจฉริยะเปนธุรกิจเกษตรที่
นาสนใจ เพราเมลอนเปนพืชที่ดูและงาย ขายไดราคา และสามารถนำประสบการณดานเทคโนโลยีที่ทั้งคูมีมา
ประยุกตตอยอดกับการปลูกเมลอนในโรงเรือนดวยระบบฟารมอัจฉริยะได
สาเหตุที่ทั้งสองคนสนใจปลูกเมลอนเนื่องจากที่บานเกิดมีการทำการเกษตรมากอนจึงคุนเคยกับธุรกิจ
การเกษตร นอกจากนี้ทั้งสองคนมีความตั้งใจอยากปลูกเมลอนที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ตองการผลิต
อาหารที ่ ป ลอดภั ย จากสารเคมี และอาหารสุขภาพยังเปน กระแสที่ผ ูบ ริโ ภคใหความสำคัญ สามารถขาย
ผลิตภัณฑไดราคาสูงขึ้น คุณสุภาพและคุณประภาจึงเห็นโอกาสในธุรกิจเมลอนปลอดสารพิษโดยไปศึกษาหา
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ความรูเพิ่มเติมจากภาครัฐตลอดจนงานวิจัยโครงการตางๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมาประยุกตใชกับ
สวนเมลอน โดยสวนเมลอนคุณสุภาพและประภาไดเลือกสายพันธุคิโมจิมาปลูกเพราะเปนเมลอนที่ใหความ
หวานหอมดีกวาเมลอนสายพันธุอื่น และเปนพันธุเมลอนที่แตกตางจากพันธุอื่นๆ

การผลิต

ภาพที่ 4.10 การปลูกเมลอนในโรงเรือนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา
สวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภามีที่ดิน 6 ไรแตไมไดปลูกเมลอนทั้งหมด โดยปลูกเมลอนโดย
การสรางโรงเรือน 3 หลัง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 3 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา ดัง
แสดงในภาพที่ 4.10 สวนพื้นที่ในสวนอื่นๆ ปลูกพืชชนิดอื่น เชน แตงกวา, กระเจี๊ยบ, พริก, ขา, ตะไคร, มะมวง
และยังมีการขุดบอเลี้ยงปลารอบบริเวณฟารม โดยเมลอนเปนพืชหลักที่สรางรายไดมากที่สุดของสวน
เมลอนที่ปลูกเปนสายพันธุคิโมจินำเขาเมล็ดพันธุจากญี่ปุน มีลักษณะผิวภายนอกขรุขระ มีลาย กลิ่น
หอม มีเนื้อสีเขียว เปนเมลอนที่มีผลขนาดกลาง ไมเล็กไมใหญ น้ำหนักประมาณ 1.2 - 1.6 กิโลกรัมตอผล
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแตลงเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตอยูที่ประมาณ 80 วัน โดยผลผลิตที่ไดจะปลอดสารพิษ
โดยไมมีการใชยาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชจึงตอบโจทยลูกคาทางดานความปลอดภัย ดานการใชแรงงาน
นั้นไมมีการจางแรงงานภายนอกเวนแตการทำกิจกรรมบางอยาง เชน ปรับพื้นที่สวน เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตแบบระบบฟารมอัจฉริยะนั้นสามารถใชแทนแรงงานไดและมีตนทุนที่สูงอยูแลว
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โดยทางสวนผลิ ตเมล อนโดยใช ร ะบบฟารมอัจ ฉริย ะ (Smart Farm) กับ โรงเรือน มีการใชเขีย น
ชุดคําสั่งใหสามารถทำงานอัตโนมัติไดโดยมีฟงกชั่นการใชงานตางๆ เชน สามารถกําหนดชวงเวลาและจํานวน
รอบในการรดน้ำหรือใหปุยเพื่อใหสารอาหารแกพืชไดตามรอบเวลาที่กําหนด เชน โรงเรือนหมายเลข 1 รดน้ำ
หรือปุยเวลา 7.00 น. เปนเวลา 3 นาที ในขณะที่โรงเรือนหมายเลข 2 รดน้ำหรือปุยเวลา 7.30 น. เปนเวลา 4
นาที เปนตน เพื่อควบคุมเมลอนใหไดตามที่ตองการ โดยสามารถตั้งคาใหมทั้งหมดไดจากการอัพโหลดขอมูล
ผานระบบประมวลผลกลาง ดังแสดงในภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 การปลูกเมลอนระบบฟารมอัจฉริยะของสวนคุณสุภาพและคุณประภา

นอกจากนี ้ การปลูกเมล อนด วยระบบฟารมอัจฉริย ะยังสามารถแจงเตือนสถานะการทำงานของ
อุปกรณภายในระบบฟารมวายังทํางานเปนปกติหรือไม เชน การทํางานของปมน้ำ เซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้น ลูกลอย เปนตน หากมีการผิดปกติของอุปกรณจึงสามารถซอมแซมแกไขไดอยางทันทวงทีไมเกิด
ความผิดพลาดจนเกิดความเสียหายตอผลผลิต มีการแจงเตือนเมื่อถึงชวงเวลาการเพาะกลา ยายกลา ริดใบ
ผสมเกสร เก็บเกี่ยวผลผลิตทําใหมีผลิตผลเมลอนออกมาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงยังสามารถจัดเก็บขอมูลปริมาณ
การเพาะปลูก จำนวนเมล็ดพันธุที่ใช อัตราการงอกของเมล็ด ตลอดจนเก็บขอมูลผลที่สมบูรณ คาความหวาน
เฉลี่ยของเมลอนไดอีกดวย
การปลูกเมลอนแบบดวยระบบฟารมอัจฉริยะในปที่ 1 สามารถผลิตเมลอนไดโรงเรือนละ 1,100 ลูก
ตอการผลิต 1 รอบซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 80 วัน ใน 1 ปสามารถผลิตได 4 รอบจึงผลิตเมลอนได 4,400 ผล
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ตอโรงเรือน แตประมาณผลผลิตสมบูรณประมาณ 75% อยูที่ 3,300 ผล ในฟารมมีทั้งหมด 3 โรงเรือนจึงผลิต
ไดประมาณ 10,000 ผลตอป ทางสวนมีการขยายกำลังการผลิตอยางตอเนื่องจนปจจุบันหลังจากทำสวนเม
ลอนมา 4 ปมีจำนวนโรงเรือนทั้งหมด 6 โรงเรือน สามารถผลิตเมลอนได 20,000 ผลตอป โดยกำลังการผลิตได
แสดงในตารางที่ 4.25 ดังนี้

ตารางที่ 4.25 กำลังการผลิตของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา
ผลผลิตตอโรงเรือน จำนวน
ตอป (4 รอบ/ป) โรงเรือน
4,480

รวมผลผลิตรวม
อัตราผลสมบูรณ ผลสมบูรณ (ผล)
(ผล)
6
26,880
75%
20,160

หลังจากเก็บเกี่ยวเมลอนแลวจะมีการคัดแยกเมลอน โดยผลเมลอนที่มีน้ำหนัก 1.2 - 1.5 กิโลกรัม ลูก
กลมสมบูรณ ไมมีรอยแตก จะถูกคัดเปนผลสมบูรณสำหรับขายสงผูซื้อรายใหญ สวนผลเมลอนที่ไมสมบูรณ
เชน น้ำหนักไมไดมาตรฐาน มีรอยแตก ไมกลมสวย ลายไมชัดเจน ผลเล็ก จะคัดเปนผลไมสมบูรณซึ่งจะมีการ
นำไปขายสูพอคาในพื้นที่ในอีกราคาหนึ่ง สำหรับการขนสงจะใชรถกระบะของทางสวนเพื่อขนสงเมลอนไปยัง
ตลาดไทโดยทำการขนสงใสลังกระดาษบรรจุลังละ 6 ผลซอนกัน 8 ชั้น เพื่อใหสามารถบรรทุกใสทายรถกระบะ
ไดตอรอบที่ 120 กลอง (720 ผล)
การวางแผนการปลูกเมลอนเพื่อใหมีผลผลิตตลอดปจะหมุนเวียนกันปลูกไปแตละโรงเรือน โดยเริ่มตน
ปลูกเดือนละ 1 โรงเรือนสลับกันไปตามหมายเลขโรงเรือน และวนกลับมาปลูกใหมเมื่อมีการเก็บผลิตผล
เรียบรอยแลว เชน
โรงเรือนที่ 1 เริ่มปลูกในเดือน มกราคม
โรงเรือนที่ 2 เริ่มปลูกในเดือน กุมภาพันธุ
โรงเรือนที่ 3 เริ่มปลูกในเดือน มีนาคม
โรงเรือนที่ 1 เริ่มปลูกในเดือน เมษายน
โรงเรือนที่ 2 เริ่มปลูกในเดือน พฤษภาคม
โรงเรือนที่ 3 เริ่มปลูกในเดือน มิถุนายน

จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนมีนาคม
จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนเมษายน
จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนพฤษภาคม
จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนมิถุนายน
จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
จะเก็บผลผลิตไดในชวงปลายเดือนสิงหาคม
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การวางแผนการผลิตเชนนี้ทำใหมีเมลอนเก็บเกี่ยวขายไดตลอดปในปริมาณและชวงเวลาที่สมํ่าเสมอ
โดยเมื่อสวนมีโรงเรือนที่ 4 - 6 ก็จะเริ่มปลูกทุกๆ 2 สัปดาหแทน 1 เดือน เพื่อใหมีผลิตผลและกิจกรรมทางการ
เกษตรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
สวนเมล อนของคุ ณสุ ภาพและคุ ณประภามีจุดเดนหลายอยาง เชน ผลผลิตเมลอนของสวนผาน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากนี้เมลอนของสวนยังสามารถระบุชวงความหวานได 3
ระดับ คือ หวานนอย หวานปานกลาง และ หวานมาก โดยมีการทดสอบรสชาติและระดับความหวานโดยใช
เครื่องมือทดสอบบริกซมิเตอรเพื่อวัดคาความหวาน ซึ่งตอบโจทยความตองการของลูกคาที่สามารถเลือกระดับ
ความหวานได ซึ่งเกิดจากการทดลองวิจัยวาตองปลูกวิธีการใดจึงไดความหวานในระดับที่ตองการ ซึ่งแตกตาง
จากคูแขงในตลาดที่ไมสามารถระบุความหวานได นอกจากนี้ยังมีการขายเมลอนพรอมบรรจุภัณฑสำหรับพอคา
คนกลาง เพื่อใหสะดวกกับการนำไปขายปลีกตอไป
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 บาทตอกิโลกรัมเปนการซื้อโดยมีรอบเครดิตการชําระเงิน ไมไดเงินสดทันที
2. ผูซื้อรายใหญจากตลาดไท ลูกคากลุมนี้จะเปนพอคาในตลาดไทที่ตองการซื้อเมลอนไปขายตอเชนกัน
โดยจะซื้อในปริมาณมากโดยเนนผลผลิตที่ตนทุนตํ่า ลูกอาจไมตองสวยมาก แตถาเมลอนสวยได
มาตรฐาน Q ก็พรอมซื้อในราคาสูงขึ้น ปจจุบันสวนขายใหลูกคากลุมนี้ในราคา 40 – 60 บาทตอ
กิโลกรัม สวนมากซื้อโดยเงินสด
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3. ผูซื้อรายยอยทั่วไป คือกลุมลูกคาที่ชอบรับประทานเมลอน และตองการเมลอนที่ไดมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย Q ลูกคากลุ  มนี้จ ะซื ้ อครั้ งละไมเยอะแตจ ะซื้อสม่ำเสมอ โดยมากจะเปนลู กค าในพื ้ น ที่
ใกลเคียงมาซื้อที่หนาสวน ปจจุบันสวนขายใหลูกคากลุมนี้ในราคา 80 – 110 บาทตอกิโลกรัม
โดยกลุมลูกคาของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาสามารถสรุปไดในตารางที่ 4.26 ดังนี้
ตารางที่ 4.26 กลุมลูกคาของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา
กลุมลูกคาขายสง
ลูกคา
ลักษณะการขาย
ราคา
การขนสง
การสงมอบ

•
•
•
•
•
•

หางสรรพสินคา
พอคาสงในตลาดไท
ขายเปนกิโลกรัม
50-70 บาท/กิโลกรัม
สวนเปนคนออกคาขนสง
สวนนำไปสงมอบ

กลุมลูกคารายยอย
•
•
•
•
•
•
•

นักทองเที่ยวมาชมสวน
ลูกคาที่สั่งออนไลน
ขายเปนกิโลกรัม
80-110 บาท/กิโลกรัม
ลูกคาเปนคนออกคาขนสง
ลูกคามารับหนาสวน
สงทางบริษัทขนสงเอกชน

ตราสินคา

ปจจุบันสวนเมลอนยังไมมีชื่อยี่หอและตราสินคาเนื่องจากอยูในชวงทดลองหาตลาดและกลุมลูกคายัง
เนนการขายสงเปนหลักไมไดขายยอยใหผูบริโภคโดยตรง แตในอนาคตก็ตองการพัฒนาตราสินคาเปนของ
ตนเอง

80

สวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

ภาพที่ 4.12 ผลผลิตเมลอนของสวนคุณสุภาพและคุณประภา
ผลผลิตเมลอนของสวนเปนการเมลอนสายพันธุคิโมจิขายผลสดดังแสดงในภาพที่ 4.12 โดยเมลอนที่
สวนผานมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากนี้ยังสามารถระบุความหวาน 3 ระดับ คือ
หวานนอย หวานปานกลาง และ หวานมาก โดยการขายเมลอนจะขายพรอมบรรจุภัณฑทั้งขายปลีกและขาย
สง โดยสงผลผลิตไดสม่ำเสมอทุกเดือน
ดานราคา
เมลอนในสวนมีระดับราคาแตกตางกันขึ้นอยูกับความสมบูรณของเมลอนและการขายกลุมลูกคาที่
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 สำหรั บ การโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ โดยเน น การสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคา มีการทำโพสตเนื้อหาเกี่ยวกับความรูของเมลอน นอกจากนี้ยังใชความรูดานเทคโนโลยี
ของเจาของชวยใหเวลาผูบริโภคคนหาคำวาเมลอนใน Google Search จะปรากฎสวนเมลอนของคุณสุภาพ
และคุณประภาในหนาแรก ซึ่งเปนทักษะความสามารถสวนตัวของเจาของสวนนอกจากนี้ทางรานยังการ
สงเสริมการตลาดโดยการมีสวนลดใหกับผูซื้อรายใหญและพอคาคนกลางที่จองซื้อสินคาในปริมาณและวันเวลา
ลวงหนาโดยขายในราคาที่ถูกลง หรือหากมีการซื้อเมลอนในปริมาณที่ตอเนื่อง 6 เดือนจะไดรับผลเมลอนฟรี 1
กลอง เปนตน
สวนประสมทางการตลาดสวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภาสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่
4.27 ดังนี้
ตารางที่ 4.27 สวนประสมทางการตลาดของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภา
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

•
•
•
•
•
•
•
•

เมลอนผลสดสายพันธุคิโมจิผลสดไดมาตราฐาน Q
ขายสง 50 - 70 บาทตอกิโลกรัม
ขายปลีก 80 - 110 บาทตอกิโลกรัม
ขายสงใหลูกคารายใหญผานทางโทรศัพท
ขายใหลูกคารายยอยหนาสวน
ประชาสัมพันธผานสื่อ Facebook
แถมสินคาหากซื้อติดตอกัน 6 เดือน
ประชาสัมพันธผานทาง Google Search

การเงิน
ดานการเงิน ตนทุนคงที่ ของการปลู กเมล อนหลั กได แกคาเสื่ อมราคาของอุ ป กรณการผลิต ฟารม
อัจฉริยะ รวมถึงคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.28 ดังนี้
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ตารางที่ 4.28 ตนทุนคงที่ในการทำสวนสมตอโรงเรือนตอป
ลำดับ
รายการ
1.
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
2.
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม

จำนวน (บาท)
50,000
10,000
60,000

ดานตนทุนผันแปร การปลูกเมลอนมีคาใชจายในการดำเนินงานหลักไมมาก เนื่องจากมีการลงทุน
เบื้องตนในการวางระบบฟารมอัจฉริยะไปแลว โดยคาใชจายในการผลิตแตละรอบจะเปนคาเมล็ดพันธุเปนหลัก
นอกจากนั้นจะมีคาปุย รวมถึงคาน้ำและคาไฟที่ใชในโรงเรือน โดยมีคาใชจายในการปลูกตอรอบการผลิต
ประมาณ 60,000 – 70,000 บาท และในปลูกปปลูกได 4 รอบจึงมีคาใชจายเฉลี่ยตอปตกปละ 270,000 บาท
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปในตารางที่ 4.29 ดังนี้
ตารางที่ 4.29 ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาตอโรงเรือนตอป
ลำดับ
รายการ
ตนทุน (บาท)
1.
คาเมล็ดพันธุ
150,000
2.
คาไฟฟาและคาน้ำ
50,000
3.
คาปุย
50,000
4.
คาใชจายอื่นๆ
20,000
รวมคาใชจายทั้งหมด
270,000
ดานรายไดเฉลี่ยของสวนเมลอน คุณสุภาพและคุณประภาจะขายเมลอนไดเฉลี่ยปละ 20,000 ลูก
โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 60 – 70 บาท หรือลูกละประมาณ 90 – 100 บาทเมื่อเทียบกับน้ำหนักเฉลี่ย
ลูกละ 1.2 – 1.6 กิโลกรัม ทำใหการทำสวนเมลอนจะสรางรายไดโรงเรือนละ 600,000 – 800,000 บาทและมี
กำไรเฉลี่ยโรงเรือนละ 300,000 บาทตอป โดยรายไดของสวนเมลอนไดแสดงดังตารางที่ 4.30 ดังนี้
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ตารางที่ 4.30 รายไดและกำไรของสวนเมลอนคุณสุภาพและคุณประภาตอโรงเรือนตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

600,000 บาท
60,000 บาท
270,000 บาท
330,000 บาท
270,000 บาท

ปญหาเบื้องตน

แมสวนเมลอนจะสามารถดำเนินธุรกิจไปไดดีพอสมควรแตก็ยังมีปญหาที่ตองการการพัฒนาปรับปรุง
โดยปญหาเบื้องตนของสวนเมลอนดานการผลิตคือปญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งแมจะเปนการทำฟารมระบบปดก็
ไดรับผลกระทบเชนกัน หรือปญหาเกี่ยวกับเมลอนไมไดคุณภาพที่ยังอยูในสัดสวนที่สูง ปญหาขาดแคลน
แรงงานที่มีความรูความเขาใจในการปลูกเมลอน เชน การผสมเกสร การตัดแตงกิ่ง เปนตน หรือปญหาดาน
การตลาด เชน การที่สวนเมลอนยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง หรือการที่สวนเขาถึงลำบากทำใหยอดการคา
ปลีกที่ไดกำไรมากกวานอยกวาที่ควรจะเปน ปญหาการมีชองทางการจัดจำหนายที่จำกัด ไมมีชองทางออนไลน
หรือปญหาที่ลูกคาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาวามีการเก็บผลผลิตมาเมื่อไหร ควรรับประทานชวงวันที่
เทาไหรจึงใหความหวานไดตามที่ตองการ เปนตน

สรุป
กรณีศึกษาที่ 5 นี้เปนกรณีศึกษาสวนเมลอนของคุณสุภาพและคุณประภาเปนเจาของสวนรวมกัน โดย
ทั้งคูเคยทำงานบริษัทเทคโนโลยีมากอนที่จะลาออกมาเปนเกษตรกรเต็มตัว สวนเมลอนไดปลูกเมลอนสาย
พันธุคิโมจิที่ไดรับมาตราฐาน Q โดยใชการปลูกแบบฟารมอัจฉริยะ โดยการขายจะเนนขายสงเปนหลักไปยัง
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และ พอคาคนกลางที่ตลาดไท โดยมียอดขายปลีกหนาสวนเล็กนอย สวนเม
ลอนมีกำไรพอสมควร แตก็ยังมีปญหาที่ตองการการพัฒนาเพิ่มเติม เชน ปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความรู
ความเขาใจในการปลูกเมลอน หรือการที่สวนเมลอนยังไมมีตราสินคาเปนของตนเองทำใหขาดเอกลักษณของ
สินคาไป เปนตน
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กรณีศึกษาที่ 6
ไรขาวโพดหวานแดง
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับไรขาวโพดหวานแดงในจังหวัดปทุมธานี โดยคุณ
ชนกเจาของสวนจบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรและและจบปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรกอนจะผันตัวมา
ทำธุรกิจการเกษตร โดยนำประสบการณและความรูท ี่ไดจากการเรียนมาประยุกตใชกับการทำไรขาวโพดหวาน
แดงเพราะเห็นวาเปนพืชที่มีประโยชนตอสุขภาพ โดยกรณีศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา
ความเปนมา

ไรขาวโพดหวานแดงมีคุณชนก ทัศนาเปนเจาของสวน คุณชนกจบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและจบปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอนที่จะมา
ปลูกไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกเคยทำงานประจำมาก อนแตพบวาไมใชเสนทางชีวิตที่ตองการเพราะมี
ความเครียดสูง ประกอบกับคุณชนกมีความคุนเคยกับธุรกิจการเกษตรเนื่องจากทางบานมีการทำการเกษตรอยู
กอนจึงอยากผันตัวมาสรางธุรกิจการเกษตรเปนของตนเอง ในชวงเรียนปริญญาโทคุณชนกไดเคยศึกษาถึง
ขาวโพดหวานแดง บวกกับเคยอานงานวิจัยเรื่องขาวโพดหวานแดงจึงเห็นวาเปนพืชที่นาสนใจมีคุณประโยชน
มาก โดยในขาวโพดหวานแดงจะมีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีสวนชวยในการตอตานอนุมูลอิสระของรางกายใน
ปริมาณที่สูง สามารถรับประทานดิ บไดเลยเนื่ องจากตัวข าวโพดหวานแดงสดไมเหม็น เขียว ประกอบกั บ
ขาวโพดหวานแดงยังมีสีสันโดดเดนคือสีแดงทับทิม มีกลิ่นหอม มีรสชาติแปลกใหม มีความหวานกวาขาวโพด
หวานแบบทั่วไป มีแปงนอยกวาขาวโพดทั่วไปเหมาะกับคนที่ไมตองการปริโภคแปงเยอะ
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เมื่อคุณชนกทำธุรกิจการเกษตรจึงนำขาวโพดหวานแดงมาลองปลูกในไร โดยคุณชนกนำพื้นที่วางเปลา
ของครอบครัวจำนวน 3 ไรในจังหวัดปทุมธานีที่ไมใชประโยชนมาทดลองปลูกขาวโพดหวานแดงจนไดผลผลิต
1 รอบ หลังจากนั้นนำไปใหชาวบานในพื้นที่ใกลเคียงชิมพรอมกับสอบถามความคิดเห็นปรากฎวาไดรับผลตอบ
รับอยางดี มีแตคนชมวาอรอย จากการทดลองปลูกทำใหคุณชนกทราบวาขาวโพดหวานแดงปลูกงาย ไมตอง
ลงทุนมาก อีกทั้งยังดูแลรักษางาย ใหผลผลิตสูง จึงเริ่มปลูกขาวโพดหวานแดงเพื่อเปนธุรกิจอยางจริงจัง โดย
ปจจุบันไดเริ่มปลูกขาวโพดหวานแดงมาแลว 2 ป ซึ่งการปลูกขาวโพดหวานแดงก็มีปญหาบางเพราะขาวโพด
พันธุนี้ไมชอบความชื้น ทำใหผลผลิตไมมีคุณภาพในฤดูฝนจึงตองเวนชวงการปลูกในชวงที่ฝนเยอะ ซึ่งแตกตาง
จากขาวโพดหวานทั่วไปที่ปลูกไดในทุกฤดู นอกจากนี้เมล็ดพันธุมีราคาสูงกวาขาวโพดหวานทั่วไป ทำใหตอง
ขายสินคาในราคาที่สูงกวาขาวโพดหวานปกติ

ภาพที่ 4.13 ขาวโพดหวานแดงพันธุราชินีทับทิมสยาม

การผลิต

คุณชนกไดใชที่ดินของครอบครัวจำนวน 3 ไรในการปลูกขาวโพดหวานแดงสายพันธุราชินีทับทิมสยาม
(Siam Ruby Queen) ดังแสดงในภาพที่ 4.13 โดยพื้นที่ 1 ไรสามารถปลูกขาวโพดหวานแดงไดประมาณ
4,000 ตน ซึ่งโดยปกติแลว 1 ตนใหผลผลิต 2 ฝก แตละฝกจะมีน้ำหนักอยูที่ประมาณ 0.33 กิโลกรัมหรือ 3 ฝก
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เฉลี่ยแลวไดผลผลิตไรละ 2 ตันตอรอบการผลิต ในหนึ่งปสามารถผลิตได 3 – 4 ตันตอป
โดยชวงแรกคุณชนกปลูกขาวโพดหวานตอไรไมเยอะ และไดเพิ่มความถี่ของการปลูกมากขึ้นในปถัดมา ทำให
ไดผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตตอไร 1 ปยอนหลัง 3 ปดังแสดงในตาราง 4.31 ดังนี้
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ตารางที่ 4.31 ผลผลิตขาวโพดหวานแดงของสวนคุณชนกตอไรตอป
ป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3

ผลผลิตตอไรตอป (ปลูก 3 รอบตอป)
2,000 กิโลกรัม
4,500 กิโลกรัม
6,000 กิโลกรัม

ขาวโพดหวานแดงมีระยะเวลาในการปลูก 50 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได โดยการผลิตขาวโพด
หวานแดงในแตละรอบจะเริ่มจากคุณชนกจางแรงงานไถหนาดินและตากหนาดินทิ้งไว 5 – 7 วัน หลังจากนั้น
จะยกรองระยะหางแถวละ 60 – 75 ซม หวานปุยรองพื้นกอนแลวหยอดเมล็ดขาวโพดหวานสีแดงหลุมละ 1
เมล็ด หยอดเสร็จรดน้ำใหชุม โดยคุณชนกใชระบบรดน้ำแบบสปริงเกอรยิงไกลเนื่องจากขาวโพดหวานแดงเปน
พืชที่ใชน้ำนอยแตก็ขาดน้ำไมได ตองรดน้ำอยางสม่ำเสมอ เมื่อตนขาวโพดหวานแดงอายุได 15 และ 30 วันคุณ
ชนกจะใสปุยอีกรอบเพื่อเรงใหผลผลิตออกดอกและกระตุนใหตนใหญ และเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานแดงไดเมื่อ
อายุครบ 50 วันหลังหยอดเมล็ด
คุณชนกมีการวางแผนการผลิตเปนอยางดี โดยจะคาดการณปริมาณการขาย รวมถึงการรับคำสั่งซื้อ
ลวงหนา จึงสามารถวางแผนการผลิตใหผลผลิตออกสอดคลองกับระยะเวลาการสงมอบสินคาจึงไมมีปญหาไมมี
ขาวโพดหวานแดงขายใหกับลูกคา แตหากเกิดกรณีฉุกเฉินผลผลิตไมเพียงพอทางไรจะแจงใหลูกคาทราบกอน
วาการผลิตมีปญหา นอกจากทางไรยังมีการจัดการสินคาคงคลังที่ดโี ดยจะเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานแดงเพื่อขาย
ทันทีทำใหไมตองมีสถานที่เก็บขาวโพดหวานแดงที่เก็บเกี่ยวเสร็จแลว ลดตนทุนดานการจัดเก็บ
ในสวนของแรงงานในการผลิตนั้นแบงออกเปน 2 ประเภทคือ แรงงานประจำ 1 คนโดยจางเปนเดือน
เงินเดือน 11,000 บาทมีหนาที่เปนผูดูแลไร และใหความรูการดูแลขาวโพดหวานแดงในขั้นตอนตางๆ ใหกับ
ลูกจางรายวัน เปนคนควบคุมการทำงานของแรงงานรายวันและดูแลความเรียบรอยของการปลูกขาวโพดหวาน
แดงทั้งหมด สวนแรงงานรายวันจะจางแรงงานในพื้นที่ใกลเคียงโดยจางทั้งหมด 4 คน คาจางคนละ 330 บาท
ตอวัน โดยจะจางเฉพาะในชวงที่มีกิจกรรมเยอะในไรโดยใหดูแลการผลิตตางๆ เชน การปรับสภาพดิน ยกรอง
หยอดเมล็ด รดน้ำ ดูแลทั่วไป จนกระทั่งเก็บผลผลิต ชวงไหนไมมีกิจกรรมก็จะไมไดจาง
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การตลาด
กลุมลูกคา
ลูกคาหลักของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกจะเปนพอคาคนกลางปลีกที่ซื้อตอครั้งปริมาณไมมากเพื่อ
จะนำไปขายตอ โดยพอคาปลีกจะจองขาวโพดหวานแดงลวงหนาแลวขับรถมารับดวยตนเองที่หนาสวน สวน
ลูกคารายยอยจะมีชาวบานพื้นที่ใกลเคียงมาซื้อเพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีลูกคาที่เคยซื้อไปบริโภคมากอน
มาตามซื้อถึงไร แตการขายใหลูกคารายยอยจะมีขายเฉพาะกรณีมีผลผลิตเหลือจากการขายพอคาปลีกซึ่งเปน
กลุมลูกคาหลักเทานั้น กลุมลูกคาของไรขาวโพดหวานแดงสรุปไดในตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.32 กลุมลูกคาของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก

ลูกคา

กลุมลูกคาขายสง
กลุมลูกคารายยอย
• พอคาสงที่ซื้อขาวโพดหวานแดงไป • ชาวบานในพื้นที่
ขายตอ
• ลูกคารายยอยที่รูจัก

ลักษณะการขาย
ราคา
การขนสง
การสงมอบ

•
•
•
•

ขายเปนกิโลกรัม
30 - 35 บาท ตอกิโลกรัม
พอคาคนกลางเปนคนจาย
พอคาคนกลางมารับที่หนาสวน

•
•
•
•

ขายเปนฝก
15 บาทตอฝก
ลูกคามารับที่หนาสวน
ลูกคามารับที่หนาสวน

ตราสินคา

ปจจุบันทางไรยังไมมีการสรางตราสินคาเปนของตัวเอง เนื่องจากกลุมลูกคาหลักเปนพอคาปลีกที่ซื้อ
แลวนำไปติดตราสินคาของตัวเอง นอกจากนี้ปจจุบันคุณชนกยังเนนดานการผลิตเปนหลักมากกวาการทำ
การตลาดเองโดยมองวาเปนวิธีที่งายแคเทาที่ทำทุกวันนี้ก็พอมีพอกินพอสมควรแลว
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกมีผลิตภัณฑขายชนิดเดียวคือขายขาวโพดหวานแดงหวานฝกสดโดยไมมี
ผลิตภัณฑแปรรูปขาวโพดอื่นๆ
ดานราคา
ไรขาวโพดหวานแดงขายขาวโพดหวานแดงสำหรับพอคาสงในราคาตอกิโลกรัม โดยหากซื้อในปริมาณ
มากก็จะมีสวนลดใหลูกคา โดยราคาแตละปไดเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากขาวโพดหวานแดงไดรับความสนใจจาก
ลูกคามาก สวนการขายใหลูกคารายยอยที่ตองการซื้อปริมาณนอยจะขายในราคาฝกละ 15 บาท โดยราคาขาย
ขาวโพดหวานแดงยอนหลังแสดงในตารางที่ 4.33 ดังนี้
ตารางที่ 4.33 ราคาขาวโพดหวานแดงของสวนคุณชนกยอนหลัง 3 ป
ป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3

ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
30
32
35

ดานชองทางการจัดจำหนาย
ไรขาวโพดหวานแดงมีชองทางการจัดจำหนายเพียงชองทางเดียวคือจำหนายที่หนาไรเทานั้น โดย
ลูกคาประจำจะโทรมาสั่งจองขาวโพดหวานแดงไวลวงหนา เมื่อขาวโพดหวานแดงเก็บเกี่ยวแลวจะนัดวันมารับ
สินคาโดยลูกคาจะเขามารับของที่ไรเอง ปจจุบันยังไมมีการจัดจำหนายทางชองทางออนไลนเนื่องจากขาวโพด
หวานแดงมีน้ำหนักมากเมื่อขนสงผานบริษัทขนสงจึงมีคาใชจายสูง อีกทั้งขาวโพดหวานแดงมีอายุหลังเก็บเกี่ยว
ที่สั้นคืออยูไดเพียง 4 วันเทานั้นจึงทำใหไมสะดวกกับขั้นตอนการจัดสง จะทำใหผูบริโภคที่สั่งผานชองทาง
ออนไลนไดทานขาวโพดหวานแดงรสชาติไมหวานอรอยเหมือนเดิม คุณชนกจึงตัดสินใจไมขายสินคาออนไลน
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ดานการสงเสริมการตลาด
ไรขาวโพดหวานแดงมีการประชาสัมพันธสวนโดยใช Facebook ผานสวนตัวของเจาของโดยมีการ
เขียนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของขาวโพดหวานแดงอยูตลอดเพื่อใหลูกคาสนใจและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม แต
ยังไมมี Facebook ของไร สวนการสงเสริมการตลาดจะมีการลดราคาขาวโพดหวานแดงใหหากลูกคาซื้อใน
ปริมาณเยอะ โดยหากลูกคาซื้อขาวโพดหวานแดง 50 กิโลกรัมขึ้นไปทางไรจะลดราคาให 10% เหลือกิโลกรัม
ละ 32 บาท
สวนประสมทางการตลาดของไรขาวโพดหวานแดงสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.34 ดังนี้
ตารางที่ 4.34 สวนประสมทางการตลาดของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก

ดานราคา

• ขาวโพดสดหวานแดงพันธุทับทิมสยาม
• ราคาแบบฝก (ขายรายยอย) 15 บาท/ฝก
• ราคาแบบกิโลกรัม (ขายสง) 35 บาท/กิโลกรัม

ดานชองทางการจัดจำหนาย

• จำหนายที่หนาไรเพียงชองทางเดียว

ดานการสงเสริมการตลาด

• โฆษณาผานทาง Facebook สวนตัว
• สวนลด 10% หากซื้อ 50 กิโลกรัมขึ้นไป

ดานผลิตภัณฑ

การเงิน
ดานตนทุนของไรขาวโพดหวานแดงจะมีตนทุนคงที่ไดแกคาเสื่อมราคาของอุปกรณการผลิต และคา
เสียโอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังแสดงในตาราง 4.35 ดังนี้
ตารางที่ 4.35 ตนทุนคงที่ของไรขาวโพดหวานแดงคุณชนก
ลำดับ
รายการ
1.
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
2.
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม
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จำนวน (บาท)
5,000
15,000
20,000

ดานตนทุนผันแปรการทำไรขาวโพดหวานแดงจะมีคาใชจายหลักไดแกคาแรงงาน ทั้งแรงงานที่จาง
ประจำเปนรายเดือนและที่จางรายวัน นอกจากนั้นจะมีคาใชจายไดแกคาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานแดงในราคา
เมล็ดละ 50 สตางคที่คุณชนกสั่งซื้อผานทางเว็บไซตออนไลนของบริษัทผูพัฒนาเมล็ดพันธุเอกชนแหงหนึ่ง และ
คาปุย โดยมีรายละเอียดคาใชจายแบบสังเขปแสดงในตารางที่ 4.36 ดังนี้
ตารางที่ 4.36 ตนทุนผันแปรในการทำไรขาวโพดหวานแดงคุณชนกตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
คาแรงงาน
คาปจจัยการผลิต
คาปุย
คาเมล็ดพันธุ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม

จำนวน (บาท)
44,000
30,000
20,000
35,000
2,000
131,000

ทางดานรายไดและผลกำไรนั้น ไรขาวโพดหวานแดงมีกำลังการผลิตไรละ 8,000 ฝกตอการผลิตในแต
ละรอบ โดยปลูกได 3 รอบตอป จึงมีกำลังการผลิตรวม 24,000 ฝกตอปตอไร เมื่อคิดที่ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 30 - 35 บาทจะมีรายไดตอปประมาณ 240,000 – 280,000 บาท หลังคำนวนตนทุนและคาใชจายแลว
การทำไรขาวโพดหวานแดงประสบความสำเร็จพอสมควร สรางกำไรใหคุณชนกเปนที่นาพอใจ โดยรายไดพอ
สังเขปของไรขาวโพดแดงหวานไดแสดงในตาราง 4.37 ดังนี้

ตารางที่ 4.37 รายไดและกำไรของไรขาวโพดแดงหวานแดงคุณชนกตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

240,000 บาท
20,000 บาท
131,000 บาท
151,000 บาท
89,000 บาท

91

ปญหาเบื้องตน

ปญหาเบื้องตนของไรขาวโพดหวานแดงเกี่ยวกับการผลิต เนื่องจากขาวโพดหวานแดงไมชอบความชื้น
จึงใหผลผลิตนอยในชวงหนาฝน เปนสายพันธุที่ออนแอตอความชื้นสูงๆ มากกวาขาวโพดพันธุอื่น นอกจากนี้ยัง
มีปญหาโรคพืชที่ตองคอยดูแลไมใหลามไปทั่วไร นอกจากนี้ยังมีปญหาการตลาดที่ขาวโพดหวานแดงยังไมเปนที่
รูจักในหมูผูบริโภค มีผูบริโภคบางกลุมเทานั้นที่ใหความสนใจ ปญหาที่คนทั่วไปยังรูจักประโยชนของขาวโพด
หวานแดงนอย ไมทราบความแตกตางระหวางขาวโพดหวานแดงกับขาวโพดทั่วไปทำใหผูบริโภคเทียบราคา
แลวคิดวาราคาแพง นอกจากนี้ยังมีปญหาชองทางการจัดหนายที่ไมสะดวกสำหรับรายยอย โดยคุณชนกมีความ
ตองการอยากขยายตลาดไปรายยอยมาขึ้นแตยังไมถนัดนัก รวมถึงปญหาที่ไรพึ่งพิงเพียงพอคาปลีกเทานั้นโดย
ขายกับลูกคารายยอยนอยมากจึงเปนความเสี่ยงหากพอคาเปลี่ยนไปซื้อที่ไรอื่น นอกจากนี้คุณชนกตองการใช
ชีวิตแบบเรียบงายมากกวาตองการขยายธุรกิจใหเติบโต จึงทำใหการทำกิจกรรมยังเปนแบบคอยเปนคอยไป
เปนตน

สรุป
กรณีศึกษาที่ 6 ไรขาวโพดหวานแดง คุณชนกไดปลู กข าวโพดหวานแดงบนที่ดิน 3 ไรในจังหวั ด
ปทุมธานี โดยปลูกขาวโพดหวานแดงเพื่อขายสดอยางเดียวโดยไมมีผลิตภัณฑแปรรูป ใน 1 ปสามารถปลูก
ขาวโพดหวานแดงได 3 รอบการผลิต การขายจะขายใหพอคาสงที่ซื้อเพื่อนำไปขายตอเปนหลักโดยมีการขาย
ใหผูบริโภครายยอยบางแตเปนสวนนอย โดยขายในราคากิโลกรัมละ 30 - 35 บาท มีชองทางการจัดจำหนาย
เฉพาะหนาไรเทานั้น ธุรกิจไรขาวโพดหวานแดงประสบความสำเร็จพอสมควร มีรายไดอยางสม่ำเสมอและสราง
กำไรใหคุณชนกอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไรขาวโพดหวานแดงยังมีปญหาที่ตองการการปรับปรุงแกไขเชน
ปญหาที่ไรพึ่งพิงเพียงพอคาปลีกเทานั้นโดยขายกับลูกคารายยอยนอยมาก หรือการที่ไรยังไมมีตราสินคาเปน
ของตัวเองทำใหสรางเอกลักษณใหสินคายาก หรือปญหาที่คนทั่วไปยังไมรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดง
ทำใหยังไมสนใจซื้อ เปนตน
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กรณีศึกษาที่ 7
สวนกระทอน
บทนำ
กรณีศึกษานี้เปนการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับสวนกระทอนของเกษตรกรรายยอยจังหวัด
นนทบุรี โดยเจาของสวนเคยทำอาชีพดานจักรกลมากอนกอนที่จะเปลี่ยนอาชีพมาทำสวนกระทอนพันธุปุยฝาย
บนที่ดิน 12 ไรที่ไดรับมรดกมาจากครอบครัว โดยกรณีศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้

เนื้อหา
ความเปนมา
สวนกระทอนมีคุณศิมารา พวงมาลัยเปนเจาของสวน กอนหนาจะมาทำธุรกิจสวนกระทอน คณศิมารา
จบ ปวส.ดานเครื่องกล เคยเปนพนักงานขายเครื่องจักรกลและมีโอกาสไดไปทำงานดานชางยนตที่ประเทศ
ญี่ปุน แตเมื่อรูสึกวาอาชีพการงานไมเติบโตเทาที่ควรจึงเดินทางกลับมาประเทศไทยและสนใจทำธุรกิจเกษตร
เนื่องจากครอบครัวมีที่ดินอยูแลว โดยคุณศิมารามีที่ดินมรดกในจังหวัดนนทบุรีจำนวน 12 ไรที่ครอบครัวเคย
ซื้อไวสมัยราคาไมแพง (ไรละ 4,800 บาท)
ตอนแรกที่ดินเปนทุงนา แรกเริ่มคุณศิมาราตองการจะปลูกทุเรียนเนื่องจากเห็นวาเปนพืชที่ราคาดีจึง
ขายที่ดินบางสวนจำนวน 200 ตารางวาเพื่อนำเงินที่ไดมาถมที่ดินสวนที่เหลือเพื่อปลูกทุเรียน แตพอปลูก
ทุเรียนก็พอวามีปญหามาก ตองใชสารเคมีสูง ผลผลิตไมไดตามที่ตองการ บวกกับเกิดน้ำทวมครั้งใหญทำให
ทุเรียนไดรับความเสียหายเกือบหมด เมื่อจะทำสวนครั้งใหมคุณศิมาราจึงหาพืชอื่นมาปลูกทดแทนโดยไดศึกษา
เพื่อหาพืชที่เหมาะสมและดูแลงายจนพบวากระทอนเปนไมผลที่ดูแลงายกวาทุเรียน ไมตองใชสารเคมีในการ
ดูแลมาก จึงเริ่มตนทดลองปลูกตนกระทอนจำนวน 5 ตน เมื่อไดผลผลิตออกครั้งแรกไดทดลองนำไปขายชุมชน
ใกลเคียงและนำไปขายที่ตลาดพบวาไดรับการตอบรับที่ดีจึงไดปลูกเพิ่มากขึ้นและเปนพืชที่หารายไดหลักของ
สวน อยางไรก็ตามคุณศิมารายังมีการปลูกพืชอื่นๆ ประกอบในสวนในรูปแบบเกษตรผสมผสานบางเล็กนอย
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เชน มะมวง สมโอ มะนาว กลวย มะละกอ แตการปลูกพืชอื่นๆ เปนการปลูกเสริมเพื่อใชในครัวเรือนหรือขาย
เล็กนอยเทานั้น ไมไดเปนผลิตภัณฑหลักของสวนคุณศิมารา

ภาพที่ 4.14 กระทอนพันธุปุยฝาย

การผลิต

สวนกระทอนของคุณศิมาราปลูกกระทอนสายพันธุปุยฝายจำนวน 100 ตน โดยกระทอนพันธุปุยฝาย
เมื่อนำมาปลูกในพื้น ที่ นนทบุรีจ ะเรี ยกว ากระท อนหอบางกราง ซึ่งเปนพันธุที่ได ขึ้ นทะเบียนสิ่งบงชี้ ท าง
ภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรีดังแสดงในภาพที่ 4.14 เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนดินนามากอนกอนที่จะ
เปลี่ยนมาปลูกกระทอนทำใหดินมีสารโพแทสเซียมสูง และในพื้นที่มีน้ำทะเลขึ้นลงตามธรรมชาติทำใหน้ำมี
ความเค็มผสมทำใหกระทอนมีรสชาติเดนไมเหมือนกระทอนที่ปลูกบริเวณอื่น เมื่อเก็บแลวทานเลยจะหวานอม
เปรี้ยว
คุณศิมาราเริ่มตนซื้อกิ่งพันธุแบบกิ่งติดตาเนื่องจากนำมาปลูกแลวจะไมกลายพันธุจากตนเดิม เมื่อตน
กระทอนโตเต็มวัยในสวนตนเองแลวคุณศิมาราก็ใชกิ่งพันธุจากสวนตัวเองในการขยายพันธุไดเอง การปลูก
กระทอนชวงแรกจะตองมีการบำรุงรักษาอยางเดียว ตองใสปุยอยางสม่ำเสมอเพื่อบำรุงตนใหมีขนาดใหญและมี
กิ่งมากในชวงที่ยังไมออกผลผลิต ขอดีของกระทอนสายพันธุนี้คือลูกกลมและมีขนาดใหญ เปลือกนิ่มเหมือน
กำมะหยี่ เนื้อแนนฟูขาว มีความปุยนุม มีกลิ่นหอม รสชาติหวานแบบนุมๆ แตก็มีขอจำกัดคือราคาจะสูงกวา
พันธุอื่น
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 วั น คื อหลั งออกดอก 90 วั น จะเริ่มหอถุง หลังหอถุงอีก 90 วัน จะเริ่มเก็บ เกี่ย ว ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.15

เดือนม.ค.-ก.พ.

เดือนมี.ค.

เดือนเม.ย.-พ.ค.

เดือนมิ.ย.- ก.ค.

-เริ่มออกดอก

-เริ่มติดลูก

-เริ่มหอผลผลิต

-ผลผลิตเริ่มออก

ภาพที่ 4.15 ระยะเวลาการผลิตและเก็บเกี่ยวผลกระทอนของสวนคุณศิมารา

ตนกระทอน 1 ตนใหผลผลิตไดปละ 50 กิโลกรัม ทำใหสวนมีกำลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 5 ตันตอป
แรงงานในสวนจะมีคุณศิมาราเปนผูดูแลสวนดวยตนเองเปนหลัก มีการจางแรงงานรายวันเพื่อมาชวยดูแลสวน
โดยทั่วไปบางแตไมไดจางทุกวันเนื่องจากกระทอนเปนพืชที่ไดตองดูแลเยอะ แตในชวงหอถุงและเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจะมีการจางแรงงานในละแวกพื้นที่มาชวยเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยจางเฉพาะชวงเดือนที่ตองมีกิจกรรม
นั้นๆ

การตลาด

กลุมลูกคา

สวนกระทอนของคุณศิมาราจะมีกลุมลูกคาหลักคือลูกคารายยอยเทานั้นโดยไมมีการขายสงใหพอคา
คนกลางเพราะคุณศิมาราตองการขายปลีกดวยตัวเองเปนหลัก หนึ่งในสาเหตุเพราะคุณศิมารามองวากระทอน
ที่สวนเปนของหายากสามารถขายไดในราคาสูง และกลัววาหากมีพอคาคนกลางแลวพอคาคนกลางจะนำ
กระทอนจากที่อื่นราคาถูกกวามาขายแทนแตบอกวารับมาจากที่สวน ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของสวน
ได
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โดยกลุมลูกคาที่ซื้อกระทอนสวนจะมีหลายกลุม เชน กลุมครอบครัวที่มาเที่ยวสวนกระทอนซึ่งโดย
สวนมากจะเปนลูกคาเกาที่เคยไดกินกระทอนที่สวนมากอนแลวติดใจในรสชาติจึงมาซื้อซ้ำ หรือหากเปนลูกคา
ใหมก็จะไดรับคำแนะนำมาจากคนที่เคยมาสวนกอน นอกจากนี้ยังมีลูกคาที่มาเปนกลุมคณะเชน นักศึกษา
นักวิจัย ขาราชการ เปนตน ที่มาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาวิจัยเนื่องจากกระทอนพันธุปุยฝายหรือในชื่อพันธุหอบาง
กรางของสวนไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรี เปนสายพันธุพื้นเมืองที่มีอายุกวา
100 ปแลวจึงมีกลุมที่ตองการมีศึกษาเพิ่มเติมจำนวนมาก และยังมีกลุมลูกคาดูรายการเกษตรผานโทรทัศนหรือ
ชองทางออนไลนที่สวนกระทอนไดไปออกรายการแลวตองการอยากทดลองรับประทาน รวมถึงกลุมลูกคาที่
ตองการบริโภคกระทอนที่แตกตางจากกระทอนพันธอนื่ ๆ เมื่อลูกคาไดรับประทานกระทอนหอบางกรางไปครั้ง
หนึ่งแลวจะชอบความหอมและหวานทำใหกลายเปนลูกคาประจำที่กลับมาซื้อผลผลิตในปถัดไปอยางตอเนื่อง
กลุมลูกคาของสวนกระทอนคุณศิมาราสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.38

ตารางที่ 4.38 กลุมลูกคาของสวนกระทอนคุณศิมารา

ลูกคา

กลุมลูกคาขายสง
ทางสวนกระทอนไมมีการขายสง

ลักษณะการขาย
ราคา

•
•
•
•
•
•

กลุมลูกคารายยอย
กลุมครอบครัว
ลูกคาเกามาซื้อซ้ำ
กลุมนักศึกษา นักวิจัย ขาราชการ
ขายยอยเปนลูกหรือกิโลกรัม
ราคา 70-80 บาท / ลูก หรือ
100 บาท / กิโลกรัม

• ขายหนาสวนเทานั้น
• ขายหนาสวนเทานั้น

การขนสง
การสงมอบ
ตราสินคา

ปจจุบันสวนกระทอนยังไมมีตราสินคาของสวนแตมีชื่อสวนที่คนรูจักอยางไมเปนทางการวา กระทอน
คุณศิมารา แมไมมีตราสินคาแตกระทอนที่สวนเปนกระทอนที่ไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ในนาม
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กระทอนหอบางกราง ซึ่งการไดรับการจดทะเบียนเปนชองทางในสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนไดอีกทางหนึ่ง
เนื่องจากสามารถขายไดราคาสูงกวากระทอนไมได GI โดยคุณศิมารามีแนวคิดจะทำตราสินคาเชนกันแตยัง
ไมไดลงมือทำเนื่องจากยังเห็นวาปจจุบันยังขายไดเรื่อยๆ

สวนผสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ
สวนกระทอนมีผลิตภัณฑขายประเภทเดียวคือกระทอนสายพันธุปุยฝายผลสด โดยไดจดทะเบียนสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) แลว นอกจากผลสดแลวทางสวนโดยไมไดแปรรูปกระทอนเปนผลิตภัณฑอื่น

ดานราคา
สวนกระทอนขายผลกระทอนสดราคา 70 - 80 บาทตอลูก หรือ ประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท
เนื่องจากผลกระทอนมีขนาดใกลเคียงกันจึงสามารถขายในราคาเดียวกันได
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ปจจุบันสวนกระทอนมีชองทางการจัดจำหนายเฉพาะชองทางขายปลีก โดยมีสถานที่ขาย 2 สถานที่
คือ สวนกระทอนและหนาบานคุณศิมาราโดยปกรมขายขางทางเหมือนรานผลไมทั่วไป มีบางกรณีที่สวนไป
ออกงานแสดงหากไดรับเชิญ โดยปกติลูกคาสามารถสั่งจองผานโทรศัพทไดแตลูกคาตองมารับสินคาที่หนาสวน
หรือหนาบานเอง ไมมีการจัดสง สวนชองทางออนไลนยังไมมีเพราะไมมีเวลาดูแล

ดานการสงเสริมการขาย
เนื่องจากปจจุบันสวนกระทอนสามารถขายสินคาไดตลอดทำใหทางรานไมไดมีกิจกรรมสงเสริมการ
ขายเพิ่มเติม แตทางคุณศิมาราเชื่อวาลูกคาเกาที่ไดรับความพึงพอใจจะชวยประชาสัมพันธแบบปากตอปาก
(Word of Mouth) ใหเองหากผูบริโภคพึงพอใจในกระทอนของสวน และยังไมมีการใชสื่อออนไลนในการ
ประชาสัมพันธสวนอยางเปนทางการ แตมีการประชาสัมพันธรานผาน Facebook สวนตัวของคุณศิมาราบาง
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สวนประสมทางการตลาดของสวนกระทอนคุณศิมาราสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.39 ดังนี้

ตารางที่ 4.39 สวนประสมทางการตลาดของสวนกระทอนคุณศิมารา

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

• กระทอนพันธุปุยฝายผลสด โดยขึ้นทะเบียนเปนพืชสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดนนทบุรี
• ผลกระทอนสดลูกละ 70-80 บาท / ลูก หรือ กิโลกรัมละ
100 บาท
•
•
•
•

ขายหนาสวนกระทอน
ปกรมขายขางทางบริเวณหนาบานเจาของ
ใชกลยุทธปากตอปาก (Word of Mouth)
ประชาสัมพันธผาน Facebook สวนตัว

การเงิน
ดานการเงิน สวนกระทอนคุณศิมารามีตนทุนคงที่หลักคือคาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิตและคาเสีย
โอกาสของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.40 ดังนี้
ตารางที่ 4.40 ตนทุนคงที่ในการทำสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป
ลำดับ
รายการ
1.
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
2.
คาเสียโอกาสของเงินทุน
รวม

จำนวน (บาท)
2,000
5,000
7,000

ดานตนทุนผันแปร กระทอนเปนพืชที่ดูแลงาย ไมยุงยาก มีคาใชจายในการดูแลไมมาก โดยสวน
กระทอนมีคาใชจายหลักคือคาแรงงานที่จางในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและดูแลสวนทั่วไป สวนคาใชจายอื่นๆ เชน
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คาปุยอินทรีย คาถุงหอผลผลิต โดยคาใชจายสำหรับการดูแลสวนกระทอนจำนวน 100 ตนตอปไดแสดงใน
ตารางที่ 4.41 ดังนี้

ตารางที่ 4.41 ตนทุนผันแปรในการดูแลสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
คาแรงงานดูแลสวน
คาแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต
คาปุยอินทรียบำรุงสวน
คาถุงหอผลผลิต
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม

จำนวน (บาท)
5,000
3,000
2,000
2,000
2,000
14,000

ดานรายไดและกำไรของสวนกระทอน เนื่องจากสวนเนนการขายปลีกใหผูบริโภคโดยตรงทำใหขายได
ราคาดีกวาการขายสงผานพอคาคนกลาง โดยสามารถขายไดราคากิโลกรัมละ 80 - 100 บาท หากผลผลิตออก
ไดมาตราฐานทุกปสวนจะมีผลผลิตเฉลี่ย 400 – 500 กิโลกรัมตอไรตอป ทำใหมีรายได 32,000 – 50,000
บาทตอไรตอป ดังแสดงในตารางที่ 4.42 ดังนี้

ตารางที่ 4.42 รายไดและกำไรของสวนกระทอนคุณศิมาราตอไรตอป
รายได
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รวมตนทุน
กำไร / ขาดทุน

35,000 บาท
7,000 บาท
21,000 บาท
28,000 บาท
7,000 บาท
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ปญหาเบื้องตน

ปญหาเบื้องตนของสวนกระทอนคุณศิมาราจะเปนปญหาเกี่ยวกับการผลิต เชน ผลผลิตต่ำกวาที่
ตองการจากสภาพอากาศหรือศัตรูพืช หรือปญหาการเก็บเกี่ยวที่เกิดความเสียหาย หรือปญหาที่ผลผลิตลด
นอยลงตามอายุของตนกระทอน ปญหาผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการเนื่องจากกระทอนไดรับความนิยม
สูง สวนปญหาดานการตลาด เชน ทางสวนไมมีผลิตภัณฑแปรรูปกระทอนมีเพียงผลสดอยางเดียว หรือชอง
ทางการจัดจำหนายที่มีจำกัดไมมีความหลากหลาย ลูกคาตองเขามาซื้อดวยคนเองเทานั้นปญหาการขนสงที่
ลูกคาตองมารับสินคาที่หนาสวนเองโดยไมมีการจัดสง เปนตน

สรุป
กรณีศึกษาที่ 7 เปนกรณีศึกษาสวนกระทอนคุณศิมาราที่ไดปลูกกระทอนพันธุปุยฝายจำนวน 100 ตน
ในที่ดินของตัวเองที่จังหวัดนนทบุรี กระทอนที่สวนเปนกระทอนที่ไดขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
ของจังหวัดนนทบุรี ทางสวนขายผลกระทอนสดเพียงอยางเดียวในราคากิโลกรัมละ 80 - 100 บาทโดยไมได
ขายผลิตภัณฑแปรรูปอื่น มีชองทางการจัดจำหนายคือขายหนาสวนและหนาบานคุณศิมาราโดยไมมีชองทาง
การจัดจำหนายออนไลน แตลูกคาสามารถสั่งจองผานโทรศัพทไดแตลูกคาตองมารับสินคาเอง ปจจุบันทางสวน
ขายสินคาดีแตยังมีปญหาที่ตองการแกไขอยูบาง เชน ชองทางการจัดจำหนายสินคาไมหลากหลาย หรือการไม
มีการสงเสริมการตลาดที่ชัดเจน หรือปญหาการขนสงที่ลูกคาตองมารับสินคาที่หนาสวนเองเทานั้น เปนตน
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บทที่ 5
คูมือการสอน
Teaching Note
ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายการใชเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบมาประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษาธุรกิจ
การเกษตร โดยผูเขียนอธิบายผูสอนถึงแนวการใชกรณีศึกษาประกอบการสอนตั้งแตการแบงกลุม การใช
เครื่องมือประกอบการวิเคราะหในขั้นตอนตางๆ รวมถึงเวลาที่ควรใชในกิจกรรมตางๆ โดยมีรายละเอียดการใช
กรณีศึกษาประกอบการสอนดังนี้

5.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัว
5.1.1 การแบงกลุมนิสิต
ถึงแมวาการคิดเชิงออกแบบจะสามารถทำคนเดียวได แตการคิดเชิงออกแบบจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นถามีการทำงานเปนกลุมเนื่องจากเปนกิจกรรมที่ตองใชการระดมสมองเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ผูสอนจึงควรแบงนิสิตออกเปนกลุม กลุมละ 5 – 10 คน ซึ่งเปนจำนวนไมนอยเกินไปหรือไมมากเกินไปสำหรับ
การวิเคราะหกรณีศึกษา ผูสอนอาจตั้งเงื่อนไขใหสมาชิกแตละกลุมมาจากนิสิตที่มีพื้นฐานแตกตางกัน เชน คน
ละคณะ คนละสาขา เปนตน หากเปนการสอนในวิชาเอกที่มีนิสิตสาขาเดียวผูสอนอาจสำรวจพื้นฐานครอบครัว
เพื่อจัดกลุมนิสิตได เชน ครอบครัวที่ประกอบธุรกิจการเกษตรกับครอบครัวที่ไมไดประกอบธุรกิจการเกษตร
เปนตน เพื่อชวยใหสมาชิกในกลุมมีพื้นฐานที่หลากหลายเพื่อสามารถนำเสนอความคิดสรางสรรคที่แตกตางกัน

5.1.2 การแบงกรณีศึกษา
หลังจากผูสอนแบงกลุ มนิสิตแลวใหผูส อนมอบหมายนิสิตทุกคนให อ านกรณีศึ กษาที่ กลุ มตั ว เอง
รับผิดชอบใหละเอียด โดยผูสอนอาจเลือกกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษาแลวใหนิสิตทุกคนทำกรณีศึกษาเดียวกันทั้ง
หอง แลวดูวาผลการวิเคราะหกรณีศึกษาดวยการคิดเชิงออกแบบของแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
หรื อผู  ส อนอาจให น ิ ส ิ ตแต ล ะกลุ  มทำกรณี ศึกษาที่แตกตางกัน เพื่อความหลากหลายก็ได ผูส อนสามารถ
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มอบหมายใหนิสิตหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่กลุมนิสิตรับผิดชอบจากอินเตอรเน็ตเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลทั่วไป
มาใชประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษาไดเชนกัน โดยผูเขียนไดสรุปขอดีขอเสียแตละวิธีในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แนวทางการแบงกรณีศึกษา

วิธีการแบงกรณีศึกษา
นิสิตทุกกลุมใชกรณีศึกษาเดียวกัน

นิสิตแตละกลุมใชกรณีศึกษาตางกัน

ขอดี / ขอเสีย ของวิธีแบงกรณีศึกษา
ขอดี
• นิสิตสามารถเปรียบเทียบแนวทางแกไขปญหา
กับกลุมอื่นได และจะเขาใจวาปญหาเดียวกันแต
สามารถมีแนวทางแกไขปญหาไดหลากหลาย ไม
เหมือนกัน
ขอเสีย
• นิ ส ิ ต จะไม เ ห็ น กรณี ศ ึ ก ษาธุ ร กิ จ เกษตรที่
หลากหลาย
• ชวงการนำเสนออาจมีแนวทางแกไขปญหาซ้ำ
กันได ทำใหนิสิตใหความสนใจนอยลง
ขอดี
• นิสิตไดเรียนรูธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย
• นิสิตจะทราบไดวาแนวทางแกไขปญหาสำหรับ
ธุรกิจเกษตรชนิดหนึ่ง สามารถนำไปใชกับธุรกิจ
การเกษตรชนิดอื่นๆ ได
• สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณไดหลากหลาย
กวา และทำใหการนำเสนอนาสนใจ ไมซ้ำกัน
ขอเสีย
• นิ ส ิ ต ไม ส ามารถเปรี ย บเที ย บแนวทางแก ไ ข
ปญหากับกลุมอื่นได
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5.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหกรณีศึกษา
หลังจากนิสิตไดอานกรณีศึกษาจบแลว ผูสอนใหนิสิตนั่งเปนกลุมเพื่อเริ่มกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ
ดังนี้
5.2.1 ขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ
การเห็นอกเห็นใจคือการทำความเขาใจผูใช โดยผูใชในกรณีศึกษานี้จะมีผูใช 2 สวนคือ
1 เกษตรกรเจาของธุรกิจของแตละกรณีศึกษา
2. ผูบริโภคสินคาของแตละกรณีศึกษา
ในบทเนื้อหากรณีศึกษานั้นผูเขียนไดใหขอมูลฝงเกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตรไวแลว ผูสอน
สามารถใหนิสิตเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจการเกษตรในแตละกรณีศึกษาโดยอาศัย
เนื้อหาจากกรณีศึกษาไดเลย หรือผูสอนเชิญผูประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกับ
กรณีศึกษาเพื่อใหนิสิตไดฝกสัมภาษณกับผูประกอบการจริงไดเชนกัน สวนฝงผูบริโภคนั้น กรณีศึกษานี้จะเนน
ที่กลุมผูบริโภครายยอยเนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคที่ธุรกิจการเกษตรตองการเจาะตลาดเพิ่มมากขึ้นเพราะ
สามารถสรางมูลคาใหธุรกิจไดมากกวากวาขายใหพอคาคนกลาง และยังเปนกลุมลูกคาที่ผูสอนสามารถทำ
กิจกรรมกับนิสิตเพื่อฝกนิสิตในหองเรียนใหมีทักษะการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกได โดยกิจกรรมการเห็น
อกเห็นใจมี 3 กิจกรรมยอยตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ 1 ภาพ
หลังจากผูสอนใหนิสิตทุกคนอานกรณีศึกษาจบแลว ผูสอนใหนิสิตรวมกันเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เจาของธุรกิจการเกษตรของแตละกรณีศึกษาจากขอมูลเนื้อหากรณีศึกษา หากผูสอนตองการใหนิสิตฝกทักษะ
การสัมภาษณเจาของกิจการดวย ผูสอนอาจเชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกับ
ธุรกิจของกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูจากผูประกอบการจริงและฝกทักษะการสัมภาษณจากผูประกอบการ
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จริง หรือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจเกษตรเพื่อใหนิสิตมาสัมภาษณตัวเองเพิ่มเติมไดเชนกัน
โดยผูสอนใหเวลานิสิตทำกิจกรรม 30 – 60 นาที หลังหมดเวลาแตละกลุมสงแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกร
เจาของธุรกิจ 1 ภาพ

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2: การสัมภาษณผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ
กิจกรรมการสัมภาษณผูบริโภคเปนกิจกรรมที่ผูสอนจะฝกนิสิตใหมีทักษะการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล
เชิงลึกกับผูบริโภคจริง โดยผูสอนมีแนวทางใหนิสิตไปสัมภาษณ 3 วิธี ผูสอนสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
สถานการณและขอจำกัดของการเรียนการสอนได เนื่องจากผลิตภัณฑในกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดเลือกสินคา
เกษตรที่มีการบริโภคโดยทั่วไปที่นิสิตหรือผูบริโภคสวนใหญเคยบริโภคและสามารถตอบคำถามได
ผูสอนสามารถเลือกใหนิสิตไปสัมภาษณผูบริโภคได 3 วิธี ดังนี้
ก. ใหนิสิตแตละกลุมไปสัมภาษณผูบริโภคสินคากับผูบริโภคจริงนอกหองเรียน
ข. ผูสอนเลือกตัวแทนนิสิตที่เคยบริโภคสินคาของแตละกรณีศึกษาเปนตัวแทนผูบริโภคเพื่อใหเพื่อนทั้ง
หองสัมภาษณ
ค. ผู  ส อนให น ิ ส ิ ต จั บ คู  ก ั บ เพื ่ อ นแล ว สลั บ กั น แสดงบทบาทเป น ผู  ส ั ม ภาษณ / ผู  ถ ู ก สั ม ภาษณ โดย
กำหนดเวลา เชน รอบละ 15 นาที แลวสลับบทบาทจากผูสัมภาษณเปนผูถูกสัมภาษณ
วิธีการแรกจะชวยใหนิสิตไดฝกทักษะการสัมภาษณกับคนแปลกหนาที่ไมรูจักมากอน แตเปนกิจกรรม
ที่ใชเวลามากกวาวิธีอื่น สวนวิธีที่ 2 และ 3 เปนวิธีที่เหมาะสมกับการจัดการหองเรียนหากมีขอจำกัดตางๆ เชน
การออกนอกสถานที่หรือเวลาจำกัด โดยนิสิตอาจฝกสัมภาษณกับผูบริโภค 1 – 3 คนแลวแตระยะเวลาที่
เหมาะสมกับการจัดการชั้นเรียน
กอนสัมภาษณนิสิตควรเขาใจแผนภาพเห็นอกเห็นใจเปนอยางดีเพื่อที่จะเตรียมคำถามสัมภาษณและ
จดขอมูล ไดประเด็น ครบถว นตามที่ ต องการ ผูสอนใหเวลานิส ิต ทำกิจ กรรม 30 – 60 นาทีแลวแต ความ
เหมาะสมโดยใหผูสอนเนนนิสิตวาใหจดคำตอบของผูบริโภคมาใหละเอียดใหครบทุกดาน
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กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3: การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค 1 ภาพ
หลังจากผูสอนใหนิสิตสัมภาษณเสร็จแลว ผูสอนใหนิสิตกลับมานั่งเปนกลุมและใหนำขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณมาสังเคราะหและเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคทั้ง 6 ดาน หากนิสิตสัมภาษณผูบริโภคมา
หลายคนใหนิสิตเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภคโดยสรุปในภาพเดียวเปนตัวแทนของผูบริโภคทั้งกลุม
ใหผูสอนย้ำนิสิตวาควรเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจใหละเอียดโดยเฉพาะเรื่องอารมณ ความรูสึก เพื่อที่จะ
นำไปใชในขั้นตอนตอไปได

5.2.2 ขั้นตอนการกำหนดประเด็นปญหา

ขั้นตอนการกำหนดประเด็นปญหาคือการนำขอมูลจากขั้นตอนเห็นอกเห็นใจมากำหนดประเด็นปญหา
ที่กลุมตองการแกไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
เครื่องมือที่ใช:
1. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
2. การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: 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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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
เครื่องมือที่ใช: การตั้งปญหาในรูปประโยค “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
ระยะเวลาแนะนำ: 15 - 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: ปญหาจำนวน 2 ปญหาที่กลุมตองการแกไขกอน
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 ขั้นตอนการระดมความคิด

ขั้นตอนการระดมความคิดคือการหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยการระดมสมองแบบตั้ง
เงื่อนไข โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
เครื่องมือที่ใช: การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา
หลักจากนิสิตไดเลือกปญหา 2 ปญหาที่ตองการแกไขแลว ผูสอนกำหนดใหนิสิตแตละกลุมรวมกัน
ระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ผูสอนอาจใหนิสิตหาแนวทางแกไขปญหาแบบไม มี
เงื่อนไขกอนก็ได หลังจากนั้นแจงใหนิสิตลองตั้งเงื่อนไขเพื่อใหไดแนวทางแกไขปญหาที่หลากหลายขึ้น หรือ
ผูสอนอาจใหนิสิตตั้งเงื่อนไขตั้งแตตนก็ไดเชนกัน
ผูสอนอาจยกตัวอยางเงื่อนไขใหนิสิตดูเปนตัวอยาง เชน นิสิตลองหาแนวทางการแกปญหาโดยลูกคา
ไมตองจายเงินเพิ่ม หรือ ลองหาแนวทางแกปญ
 หาที่ผูบริโภคตองมีสวนรวม เปนตน ผูสอนอาจนำแนวทางการ
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แกไขปญหาของบางกลุมมายกเปนตัวอยางก็ได เมื่อนิสิตแตละกลุมเขาใจเรื่องการตั้งเงื่อนไขแลว ผูสอนใหนิสิต
กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงื่อนไขกันไดอยางอิสระ โดยกิจกรรมใชระยะเวลา 30 – 60 นาที แตละกลุมควร
คิดแนวทางแกไขปญหาใหไดจำนวน 15 – 20 แนวทางตอปญหา

กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
เครื่องมือที่ใช: การระดมสมอง
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 30 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แนวทางแกไขปญหาจำนวน 2 แนวทางตอปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางตอ 1 ประเด็นปญหาแลว ใหนิสิตประชุมกลุม
เพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหา ผูสอนอาจใหนิสิตในกลุมโหวตเลือกแนวทางแกไขที่ตนเองชอบที่สุด 10 อันดับ
แลวใหคะแนนแลวเลือกแนวทางแกไขปญหาที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 อันดับแรก หรือใหนิสิตประชุมตกลงเพื่อ
หาแนวทางแก ไขป ญ หาที ่ ต องการนำไปทดลองในขั้น ถัดไปกอนมากที่สุด 2 แนวทาง โดยการเลือกแนว
ทางแกไขปญหานี้นิสิตสามารถเลือกไดอยางอิสระ แตผูสอนสามารถตั้งคำถามนิสิตไดวาทำไมจึงเลือกแนวทาง
นี้ เพื่อฟงเหตุผลในการตัดสินใจของนิสิต กิจกรรมนี้ใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที โดยนิสิตแตละกลุมจะ
เลือกแนวทางแกไขปญหา 2 แนวทางตอปญหา รวมทั้งหมด 4 แนวทางตอ 2 ปญหา / กลุม

5.2.4 ขั้นตอนการพัฒนาตัวตนแบบ

ขั้นตอนพัฒนาตัวตนแบบคือการนำแนวทางแกไขปญหามาพัฒนาใหผูใชเห็นเปนรูปธรรม โดยมี
กิจกรรมยอย 1 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
เครื่องมือที่ใช:
1. วาดภาพตัวตนแบบ
2. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ
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ระยะเวลาแนะนำ: 30 - 120 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา
หลังจากนิสิตไดเลือกแนวทางแกปญหาของกลุมจำนวน 2 แนวทางตอปญหาแลว ผูสอนใหนิสิตพัฒนา
ตัวตันแบบเพื่อใหผูใชไดเห็นของแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม โดยสามารถพัฒนาตัวตนแบบโดยใชการ
วาดภาพแนวทางแกไข โดยใหนิสิตแตละกลุมวาดภาพ หรือนำภาพถายที่ใกลเคียงมาปรับปรุงใหตรงกับตัว
ตนแบบเพื่อใหผูใชเห็นภาพถึงแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจน หรือหากผูสอนมีเวลาเพิ่มเติมสามารถใหนสิ ิต
พัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษโดยใชและอุปกรณเครื่องเขียนทั่วไปก็ได โดยใหนิสิตแตละกลุมชวยกันนำ
อุปกรณเหลือใชมาเอง โดยเวลาแตละกิจกรรมใชเวลาประมาณ 30 – 60 นาที หากผูสอนใหนิสิตทำทั้งสอง
กิจกรรมสามารถเพิ่มเวลาไดตามความเหมาะสม
5.2.5 ขั้นตอนการทดสอบ

ขั้นตอนสุดทายของการคิดเชิงออกแบบคือการนำตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชเพื่อรับฟงความคิดเห็น
โดยนิสิตควรทำการทดสอบกันผูใช 2 กลุมเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและ
ผูบริโภค โดยมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพความคิดเห็น
ระยะเวลาแนะนำ: 15 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น
หากนิสิตใชการคิดเชิงออกแบบเปนโครงงานของนิสิตนั้น นิสิตควรนำตัวตนแบบไปสัมภาษณกับ
เกษตรกรเจาของธุรกิจจริง แตสำหรับกรณีศึกษาประกอบการสอนนั้นนิสิตไมสามารถไปสัมภาษณเจ าของ
ธุรกิจไดผูเขียนจึงไดแสดงแผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจเกษตรของแตละกรณีศึกษาไวแลว หาก
ผูสอนตองการใหนิสิตไดฝกหัดทักษะการสัมภาษณเจาของธุรกิจเพื่อเขียนแผนภาพความคิดเห็น ผูสอนสามารถ
เชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรที่ประกอบธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะ
การทดสอบกับผูประกอบการจริงได หรือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจและใหนิสิตมาสัมภาษณ
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ผูสอนไดเชนกัน โดยกิจกรรมนี้ใชระยะเวลา 30 – 60 นาทีหากผูสอนเชิญผูประกอบการธุรกิจเกษตรจริงหรือ
ผูสอนแสดงบทบาทเปนเจาของธุรกิจใหนิสิตสัมภาษณ นิสิตแตละกลุมจะเขียนแผนภาพความคิดเห็นเจาของ
ธุรกิจ 1 ภาพตอตัวตนแบบ

กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
เครื่องมือที่ใช: แผนภาพความคิดเห็น
ระยะเวลาแนะนำ: 30 – 60 นาที
ผลลัพธที่คาดหวัง: แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น
การทดสอบกับผูบริโภคสินคานั้นนิสิตจะไดฝกฝนกับผูใชจริงเหมือนขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหนิสิตนำตัวตนแบบทั้งหมดไปทดสอบกับกลุมผูใชเดิมที่นิสิตไดเก็บขอมูลมา เชน นิสิตไดไป
สัมภาษณเห็นอกเห็นใจนิสิตปริญญาโทเกี่ยวกับการกินอาหารเย็นชวงเรียนปริญญาโทภาคค่ำ 18.00 -21.00
น. กับนิสิตนาย ก. ซึ่งเปนปริญญาโทหลักสูตรหนึ่ง ขั้นตอนการทดสอบกับผูบริโภคนี้ นิสิตไมจำเปนตองกลับไป
สัมภาษณนาย ก. อีกรอบ โดยอาจนำตัวตนแบบไปทดสอบกับ นาย ข. หรือ นางสาว ค. ก็ได แตทั้งสองคนตอง
เปนกลุมผูใชเดิม คือ เปนนิสิตที่เรียนปริญญาโทภาคค่ำชวงเวลา 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 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการเรียนรู
5.3.1 สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ
หลังจากนิสิตไดทำการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลว ผูสอนใหนิสิตประชุมกันในกลุมเพื่อ
สรุปวาผลของการทดสอบนั้นเปนที่พอใจของผูใชทั้งสองกลุม คือ เกษตรกรเจาของธุรกิจและผูบริโภคหรือยัง
หากยังไมเปนที่พอใจควรจะยอนกลับไปทำขั้นตอนใดของการคิดเชิงออกแบบบาง เชน ตองกลับไปปรับปรุงตัว
ตนแบบเดิมใหดีขึ้น หรือออกแบบตัวตนแบบใหม หรือยอนกลับไปเลือกแนวทางแกไขปญหาใหม เปนตน
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ผู ส อนสามารถแนะนำนิ สิ ตว า การคิดเชิงออกแบบไมใชกระบวนการที่ทำจบในรอบเดียวแตเปน
กระบวนการที่ มี การทำซ้ำและย อนกลับ ไปขั้ นตอนต างๆ ไดตลอดเวลา โดยผูสอนอาจใหนิส ิตทำการคิด
ออกแบบเพิ่มเติมอีกกี่รอบก็ไดเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูมากขึ้น โดยอาจใหนิสิตยอนกลับไปทำกระบวนการใดของ
การคิดเชิงออกแบบก็ได เชน ใหนำตัวตนแบบรุนที่ 2 กลับไปทดสอบกับผูบริโภคใหมอีกรอบ หรือลองเลือก
แนวทางแกไขปญหาอื่นหากแนวทางแกไขปญหาที่เลือกไปทดสอบกับผูใชหลายรอบแลวทีมงานยังไมพอใจ
เปนตน
5.3.2 สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมทั้งหมด
หลังจากนิสิตไดทำกิจกรรมครบแลว ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวานิสิตไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรมการ
คิดเชิงออกแบบครั้งนี้ รวมถึงใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาหากไมใชการคิดเชิงออกแบบแนวทางการแกไข
ปญหาจะเหมือนหรือแตกตางกับแนวทางแกไขปญหาปจจุบันอยางไร และแบงปนวาการคิดเชิงออกแบบจะ
ชวยในการพัฒนาธุรกิจเกษตรไดอยางไรบาง ผูเขียนไดสรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบทั้งหมดพรอมทั้ง
เครื่องมือที่แนะนำ เวลาที่แนะนำ และผลลัพธที่คาดหวังในแตละกิจกรรมในตารางที่ 5.2 ดังนี้
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ตารางที่ 5.2 สรุปกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษา
ขั้นตอน
การเตรียมตัว
การเห็นอกเห็นใจ

การกำหนดประเด็น
ปญหา
การระดมความคิด
การพัฒนาตัว
ตนแบบ
การทดสอบกับผูใช

สรุปผลการเรียนรู

กิจกรรม
การแบงกลุมนิสิต
การแบงกรณีศึกษา
การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ
การสัมภาษณผูบริโภค
การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค

เครื่องมือ
กิจกรรมกลุม

ระยะเวลา
5 – 10 นาที

ผลลัพธที่คาดหวัง
แบงกลุมนิสติ ตามกรณีศึกษา

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจ

15 – 60 นาที
30 – 60 นาที
15 – 30 นาที

การกำหนดประเด็นปญหา

3. แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
4. การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
การตั้งปญหา “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร”
การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
การระดมสมอง
3. วาดภาพตัวตนแบบ
4. การพัฒนาตัวตนแบบดวยกระดาษ

30 – 60 นาที

แผนภาพเห็นอกเห็นใจเจาของ 1 ภาพ
บันทึกการสัมภาษณ
แผนภาพเห็นอกเห็นใจของผูบริโภค 1
ภาพ
ประเด็นปญหาจำนวน 20 ปญหาตอกลุม

15 - 30 นาที
30 – 60 นาที
15 – 30 นาที
30 - 120 นาที

ปญหาจำนวน 2 ปญหาตอกลุม
แนวทางแกไขปญหา 20 แนวทาง/ปญหา
แนวทางแกไขปญหา2 แนวทาง/ปญหา
ตัวตนแบบจำนวน 2 ชิ้นตอปญหา

แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ 1
ภาพตอตัวตนแบบ 1 ชิ้น
แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค 1 ภาพตอ
ตัวตนแบบ 1 ชิ้น
ความเขาใจการคิดเชิงออกแบบของนิสิต

การเลือกประเด็นปญหา
การระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไข
การเลือกแนวทางแกไขปญหา
การพัฒนาตัวตนแบบ

การทดสอบกับเจาของธุรกิจ

แผนภาพความคิดเห็นเจาของธุรกิจ

15 – 30 นาที

การทดสอบกับผูบริโภค

แผนภาพความคิดเห็นผูบริโภค

30 – 60 นาที

สรุปผลการคิดเชิงออกแบบ
สรุปผลการเรียนรูกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมกลุม

30 – 60 นาที
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5.4 สรุป
ในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายแนวทางการใชเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา
ธุรกิจการเกษตร โดยอธิบายกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบแตละขั้นตอน โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักคือ
การเตรียมตัวกอนทำกรณีศึกษา เครื่องมือในการวิเคราะหกรณีศึกษา และ สรุปผลการเรียนรู ซึ่งจะชวยผูสอน
ใหสามารถใหคำแนะนำนิสิตใหใชการคิดเชิงออกแบบประกอบการทำกรณีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 6
ตัวอยางการวิเคราะหกรณีศึกษา
Case Analysis Example
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผูเขียนได
อธิบายในบทที่ 3 อยางไรก็ตามแนวทางการวิเคราะหและตอบกรณีศึกษาเปนไปไดหลากหลายวิธีตามแต
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน ผูสอนจึงควรใชเนื้อหาในบทนี้เพื่อเปนแนวทางการใชเครื่องมือการคิด เชิง
ออกแบบในการวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อเปนตัวอยางใหนิสิตเทานั้น โดยแตละกรณีศึกษาแนวทางการวิเคราะห
ตามรายละเอียดดังนี้
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 1 สวนสมเกษตรอินทรีย
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 2 สวนทุเรียน
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 3 สวนมัลเบอรรี่
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 4 สวนแกวมังกร
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 5 สวนเมลอนญี่ปุน
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 6 ไรขาวโพดหวานแดง
แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 7 สวนกระทอน
ในแตละกรณีศึกษาจะประกอบดวยการใชเครื่องมือตางๆ เพื่อวิเคราะหกระบวนการออกแบบ 5
ขั้นตอน คือการเห็นอกเห็นใจผูใช ซึ่งมีผูใช 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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ตารางที่ 6.1 สรุปตัวอยางปญหาและแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษา 7 กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ
ตัวอยางปญหาที่ 1

กรณีศึกษาที่ 1
สมเกษตรอินทรีย
เราจะชวยคุณวรา
ธรใหลดการพึ่งพิง
แรงงานไดอยางไร

ประเภทปญหา
ดานการผลิต
แนวทางแกไขปญหา เปดสวนเปนสวน
ที่ 1
เรียนรูใ หเกษตรกร
และลูกคาที่สนใจ
ปลูกสมอินทรียมา
เรียนและหัดปฏิบัติ
จริง ทำใหไดแรงงาน
มาใชฟรี
แนวทางแกไขปญหา เปดเปนสวน pick
ที่ 2
your own farms
หรือสวนที่ใหลูกคา
เก็บผลผลิตเองที่สวน
ดวยตนเอง

กรณีศึกษาที่ 2
ทุเรียน
เราจะชวยคุณ
สำราญใหจัดการ
เรื่องดินและน้ำเค็ม
ใหดีขึ้นไดอยางไร

กรณีศึกษาที่ 3
มัลเบอรรี่
เราจะชวยคุณวรา
รัตนใหเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑสวนอืน่
ของมัลเบอรรี่ได
อยางไร
ดานการผลิต
ดานนวัตกรรม
การเลีย้ งปลาและ
นำใบมั ลเบอร รี่ตาก
ปลูกพืชที่โตไดดี
แห ง บดใส แ คปซู ล
ในชวงน้ำเค็มมาสราง ขายเปนแคปซูลจาก
รายไดเสริมชวงน้ำ
ใบมัลเบอรรี่
ทะเลหนุน

กรณีศึกษาที่ 4
แกวมังกร
เราจะชวยคุณ
สมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคา
แกวมังกรตกเกรดได
อยางไร

นำที่ดินบางสวนให ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่
เปนแปลงทดลอง
สำหรับตมดืม่ เพื่อ
ปลูกทุเรียนในดินเค็ม สุขภาพ
กับหนวยงานวิจัย

ขายแกวมังกร
อบแหงเปน
ผลิตภัณฑอาหาร
ทานเลน

ดานการผลิต
ขายแกวมังกรเปน
ผลิตภัณฑสครับผิว
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กรณีศึกษาที่ 5
เมลอนญี่ปนุ
เราจะชวยผูบริโภค
ใหรูเวลารับประทาน
เมลอนที่อรอยที่สุด
ไดอยางไร

กรณีศึกษาที่ 6
ขาวโพดหวานแดง
เราจะชวยผูบริโภค
ใหรับประทาน
ขาวโพดหวานแดง
ไดสะดวกขึ้นได
อยางไร
ดานนวัตกรรม
ดานการตลาด
คิวอารโคด แปะที่เม เมล็ดขาวโพดหวาน
ลอนแตละลูกเพื่อ
แดงพรอม
บอกขอมูลเกี่ยวกับเม รับประทาน
ลอนลูกนั้นๆ

กรณีศึกษาที่ 7
กระทอน
เราจะชวยคุณ
ศิมาราใหเพิ่ม
รายไดจากสวน
กระทอนไดอยางไร

สติกเกอรระบุความ
หวานของเมลอนใน
ลูกได

ขายคอรสอบรมการ
ปลูกและดูแล
กระทอนดวยตนเอง

ขายไมเสียบขาวโพด
สำหรับรับประทาน
โดยมือไมเปอน

ดานนวัตกรรม
นำเปลือกกระทอน
มาผลิต Santol
Spa oil น้ำมัน
นวดสปาจากเปลือก
กระทอน GI

ผลิตภัณฑ
ตัวอยางปญหาที่ 2

ประเภทปญหา

กรณีศึกษาที่ 1
สมเกษตรอินทรีย
เราจะชวยผูบริโภค
ใหเห็นคุณคาของสม
อินทรียเพิ่มขึ้นได
อยางไร

ดานการสื่อสาร
การตลาด
แนวทางแกไขปญหา นำสมที่ใชสารเคมีใส
ที่ 1
กลองใสเทียบกับสม
อินทรีย

กรณีศึกษาที่ 2
ทุเรียน
เราจะชวยผูบริโภค
ใหซื้อทุเรียนกลับ
บานโดยกลิ่นไม
รบกวนคนอื่นได
อยางไร

กรณีศึกษาที่ 3
มัลเบอรรี่
เราจะชวยคุณวรา
รัตนใหพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเจาะ
กลุมลูกคาใหมได
อยางไร

ดานการตลาด

ดานการตลาด

กรณีศึกษาที่ 4
แกวมังกร
เราจะชวยคุณ
สมศักดิ์ใหสราง
รายไดเพิ่มใหสวน
แกวมังกรเพิ่มโดยไม
ยากเกินไปได
อยางไร
ดานการตลาด

ขายกลองเก็บกลิ่น เครื่องดื่มมัลเบอรรี่
ทุเรียน 100% ควบคู Detox สำหรับคน
ทานอาหารแบบคีโต
ไปกับทุเรียน
เจนิก

แนวทางแกไขปญหา นำคนอายุมากที่ยัง บริการรับเคลือบ
ที่ 2
แข็งแรงจากการกิน ทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับ
อาหารอินทรียมาเปน กลิ่น
พนักงานขาย

เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่ม
วิตามินสำหรับเด็ก

ผลิตชุดปลูกแกว
มังกรกระถางขาย
ทางออนไลน

จัดแกวมังกรตัดใหม
ขนาดพิเศษขายตรง
เปนชุดพรีเมีย่ ม
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กรณีศึกษาที่ 5
เมลอนญี่ปนุ
เราจะชวยคุณสุภาพ
และคุณประภาใหนำ
ของเสียไปสราง
มูลคาเพิ่มไดอยางไร

กรณีศึกษาที่ 6
ขาวโพดหวานแดง
เราจะชวยผูบริโภค
ใหรูประโยชนของ
ขาวโพดหวานแดง
มากขึน้ ไดอยางไร

กรณีศึกษาที่ 7
กระทอน
เราจะชวยคุณ
ศิมาราใหมีชองทาง
การจัดจำหนายที่
หลากหลายขึน้ โดย
ไมตองลงแรงมาก
ไดอยางไร
ดานนวัตกรรม
ดานการสื่อสาร
การชองทางการจัด
การตลาด
จำหนาย
บรรจุภัณฑผลิตแบบ ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพด รวมมือกับเครือขาย
สานจากกานขั้วเม
หวานแดงรีวิว
รวมกันสราง (coลอน
ขาวโพดหวานแดง
creation) ดาน
แลกกับสวนลด
การเกษตร

นำเมลอนลูกออนที่
เด็ดทิ้งไปสราง
เรื่องราวแลวนำไป
ขายเปน micro
melon

รวมมือกับคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ในพื้นที่เพื่อใหโปร
เจคนิสติ ใหทำหนัง
สั้นที่เผยแพร
ประโยชนขาวโพด
หวานแดง

รวมมือกับโครงการ
ขายผลไมสดจาก
สวนของไปรษณีย
ไทย

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 1
สวนสมอินทรีย
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม
แนวทางที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณวราธรเกษตรกรเจาของสวนสมอินทรีย ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณ
วราธรดังแสดงในภาพที่ 6.1 ไวดังนี้

ภาพที่ 6.1 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณวราธรคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• รูสึกภูมิใจที่ทำมาไดขนาดนี้ แตก็อยากขยายตลาดใหกวางขึ้น เพิ่มชองทางขายสินคาเพิ่มขึ้น
• เชื่อมั่นในมาตราฐานอินทรียของสวนตนเอง
• ลูกคายังไมเห็นคุณคาของสมเกษตรอินทรียวาดีตอสุขภาพอยางไร
• ยังพัฒนาตราสินคาไมชัดเจน ลูกคายังไมรูจัก
• รูสึกวาลูกคาหาซื้อสมอินทรียไดยากกวาสมทั่วไป
• อยากถามทอดความรูเกษตรอินทรียใหเกษตรกรและคนที่สนใจ
2. สิ่งทีค่ ุณวราธรไดยิน (Hear) คือ
• ลูกคาบอกวาสมรสชาติไมอรอย ชอบรสชาติสมที่ใชสารเคมีมากกวา หวานอรอยกวา
• หางโมเดิรนเทรดบอกวาสินคาตองมี GMP และ GAP จึงจะเขาไปขายได
• ลูกคาบอกวาเดินทางมายังสวนยาก
• ลูกคาบนวาหาซื้อยาก ไมมีขายตามตลาดทั่วไป
• ลูกคาในตลาดนัดบอกวาราคาแพง เพราะไปเทียบราคากับสมสารเคมีทั่วไป
3. สิ่งที่คุณวราธรมองเห็น (See) คือ
• ผิวสมอินทรียจะไมสวยเหมือนสมใชสารเคมี เพราะปญหาจากแมลงรบกวน
• ผูที่ซื้อสมอินทรียสวนมากคือกลุมคนรักสุขภาพที่พรอมจายแพงขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีกวา
• คนที่ไมสนใจเรื่องสุขภาพจะเลือกสมที่ราคาเปนหลัก
• อายุสินคาของสมอินทรียอยูไดไมนานเทาสมจากสารเคมี
4. สิ่งที่คุณวราธรพูดและทำ (Say and Do) คือ
• ดูแลสวนดวยตนเองอยางถึงลูกถึงคน ดูแลดวยตนเองเปนหลัก
• ตองการแกไขปญหาแรงงานไมพอ
• อยากขยายธุรกิจดวยการเปดรานอาหารอินทรีย
• มีการจัดกิจกรรมใหลูกคาไดมาทำ เชน เยี่ยมชมลงพื้นที่จริงที่สวน
5. สิ่งที่คุณวราธรไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• สินคายังเพิ่มมูลคาไดไมมาก ยังไมมีความแปลกใหม
• ผลิตภัณฑแปรรูปยังมีนอยเกินไป
• คุณภาพสมยังไมดีเทาที่ควร และผลผลิตเสียหายพอสมควร
• ขาดแคลนแรงงาน เก็บผลผลิตไดชา โดยเฉพาะแรงงานไทยที่หายาก คาจางแพง
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• ตองฝกแรงงานใหมตลอดเวลา
• การขอมาตรฐานตางๆ มีขั้นตอนยุงยากและใชเวลา
• สมเปนผลไมที่ออกตามฤดูกาล ผลผลิตไมไดมีตลอดทั้งป ทำใหลูกคาไมมีความตอเนื่องในการ
บริโภค
• การโนมนาวใหผูอื่นหันมาสมอินทรียนั้นยากเพราะตองทิ้งระยะการปลูก 2 ป ทำใหหลายคน
ไมยินยอมที่จะเขารวมเพราะขาดรายไดชวง 2 ปนั้น
• ราคาสินคาแพงกวาสมที่ใชสารเคมี ทำใหไปขายตามตลาดนัดไมได เนื่องจากลูกคายังไมรับรู
ถึงคุณคาของสมอินทรียที่จะยินยอมจายในราคาที่แพงขึ้น
• อำนาจตอรองของธุรกิจต่ำเพราะมีขนาดเล็ก
• กลุมลูกคาที่ทานเลือกซื้อสมอินทรียยังมีขนาดเล็ก
• ตองใชแรงงานในการดูแลสมจำนวนมาก ทำใหตนทุนคาแรงงานแพง
• รสชาติของสมอินทรียยังไมอรอยเทาสมที่ปลูกดวยสารเคมี
• เปลือกของสมอินทรียแกะยากกวาสมเคมีทั่วไป
6. สิ่งที่คุณวราธรคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากใหสมมีขายผานชองทางตางๆ ไดมากขึ้น
• อยากใหภาครัฐสงเสริมเกี่ยวกับการสรางคุณคาใหสมอินทรีย
• อยากใหคนทั่วไปเขาใจคุณคาของสมอินทรียมากขึ้น
• อยากจะมีสินคาแปรรูปที่หลากหลายมากขึ้น
• อยากหาเทคโนโลยีหรือวิธีใหมๆ มาแทนแรงงานที่ขาดแคลน
• อยากจะมีโรงงานคัดแยกตามมาตรฐาน GMP
• อยากใหคนรูจักประโยชนของสมอินทรียมากขึ้น
• อยากเปดรานอาหารอินทรีย
• อยากเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเหลือทิ้ง
• อยากขายตรงใหผูบริโภคโดยตรง ไมตองไปขายผานใคร
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
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สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคสมอินทรีย กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก
ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยดังแสดงในภาพ 6.2 มีดังนี้

ภาพที่ 6.2 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• สมอินทรียปลอดภัยกวาสมเคมี แตก็ราคาแพงกวา
• ไมแนใจวาสมอินทรียนี่อินทรียจริงไหม มีการแอบใสสารอะไรหรือเปลา
• ซื้อสมตองหวานอรอย
• รูวาสมอินทรียปลอดภัยกวาแตราคาก็แพงเกินไป กิโลละเปน 100 ซื้อกินบอยไมไหว
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• สมอินทรียดีตอสุขภาพระยะยาว
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• ผลไมอินทรียดีแตแพง
• สมวิตามินซีเยอะ ดีกับรางกาย
• เวลาเปนหวัดตองกินสมหรือน้ำสมคั้น
• เคยไดยินวาสมอินทรียก็ยังตองใชสารเคมีอยูบาง เลยรูสึกไมตางกับสมทั่วไปเทาไหร
3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• สมอินทรียมักขายเปนแพ็คตามซูเปอรมารเก็ต
• แยกไมออกวาอันไหนสมอินทรียหรือไมอินทรีย เวนแตซื้อจากรานสุขภาพ
• จะดูวันหมดอายุน้ำสมคั้น ถาไมไดผลิตวันนี้ก็จะไมอยากซื้อ
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• เวลาซื้อสมเลือกไมคอยเปน เคยคิดวาเลือกดีแลวแตพอกินรสชาติก็คละๆ กันอยูดี
• เวลาเลือกจะดูลูกที่ไมช้ำ แตใหเลือกลูกหวานไมหวานไมคอยเปน
• เวลาซื้อสมจะพยายามดูสัญลักษณหรือคำพูดวาเปนสมอินทรียหรือเปลา
• รูวาสมอินทรียดีกวาแตดีกวาตรงไหน คุมกับราคาที่แพงขึ้นหรือเปลา
• สมอินทรียขายแพงเกิน เอากำไรกับคนรักสุขภาพมากเกินไปหรือเปลา
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• สมอินทรียราคาแพงเกินไป แถมบางครั้งก็ไมอรอยอีก
• บางทีก็กังวลวามันอินทรียจริงหรือเปลา มีแอบใสสารเคมีบางไหม เพราะอินทรียแบบไทยๆ
ก็ไมแน
• น้ำสมคั้นมีกลิ่นฉุนถาคั้นทิ้งไวนานๆ
• สมอินทรียหาซื้อยาก เวลาซื้อที่ซูเปอรมารเก็ตก็แคปลอดสารเฉยๆ
• ถาคนไมรูวาอินทรียคืออะไร ก็ไมเห็นความแตกตาง
• ยังติดภาพวาสมยังมีสารเคลือบแวกซทำใหไมอินทรียจริง
• บางลูกปอกมาแลวกลิ่นเหมือนสมบูด เสียดายเงินที่ซื้อมาแพง
6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากใหมีมาตรฐานอินทรียที่ชัดเจน
• อยากใหราคาถูกกวานี้
• อยากใหสมที่มาตรฐานสารเคมีที่ปลอดภัย จะไดไมตองมาเลือกวาเปนสมแบบไหน
• อยากใหสมผิวมันสวย ไมเฉา ดูแลวรูเลยวาหวานแน ๆ
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• อยากรูความแตกตางของสมอินทรียและสมเคมีที่ชัดเจนไปเลย
• อยากกินน้ำสมคั้นสดมากกวาน้ำสมที่คั้นแลวแชเย็นไว

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
วราธรเจาของสวนสมอินทรียและผูบริโภคสมอินทรียจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ
ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้
1. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมใหมีรสชาติมาตราฐานเทากันทุกลูกไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณวราธรใหขายสมในราคาถูกลงแตกำไรเทาเดิมไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มชองทางการจัดจำหนายใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียที่หวานเทาสมใชสารเคมีไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียที่ผิวสวยขึ้นไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนขึ้นไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณวราธรใหยืดอายุการเก็บรักษาของสมอินทรียใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณวราธรใหสรางรายไดใหสวนสมเพิ่มขึ้นไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียไดตลอดทั้งปอยางไร
11. เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มอำนาจตอรองของธุรกิจไดอยางไร
12. เราจะชวยคุณวราธรเพิ่มมูลคาใหสินคาเหลือทิ้งไดอยางไร
13. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของสมอินทรียเพิ่มขึ้นไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหมั่นใจในผลิตภัณฑอินทรียไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาจายแพงแตดีตอสุขภาพมากกวาไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อสมอินทรียไดสะดวกขึ้นอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกซื้อสมที่มีรสหวานไดดวยตนเองไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อน้ำสมคั้นที่คั้นสดวันตอวันไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหมั่นใจวาสมอินทรียของสวนวาไมมีการใชสารเคมีเลยไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกไมถูกเอาเปรียบจากการซื้อสมอินทรียราคาแพงไดอยางไร
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1: เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาหลักของสวนส ม
อินทรียที่ตองใชแรงงานคนในการดูแลเปนหลัก เปนปญหาที่หากแกไขแลวคุณวราธรลดปญหาขาดแคลนแรง
ไดอยางดี
ปญหาที่ 2: เราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใ หชัดเจนขึ้นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่
ผูบริโภครูสึกวาถูกเอาเปรียบและผูบริโภคไมรูคุณคาของสมอินทรียอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนปญหาที่คุณวรา
ธรพบเห็นประจำ หากแกไขปญหาไดแลวจะชวยใหคุณวราธรสามารถขายสมอินทรียไดงายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ  า นเข า ใจไดง ายขึ ้น เนื่ อ งจากเป น กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ องกั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ปญหาที่ 1: เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใชเทคโนโลยีเขามาชวย
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาเปนแนวทางแกไขที่ตองรวมมือกับคนอื่น
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคามีสวนรวม
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1: ใชเทคโนโลยีเขามาชวย
1. ใชหุนยนตมาชวยในการคัดแยก คัดเกรดผลผลิต
2. แอปพลิเคชันที่ใช Smartphone คัดเลือกผลสม ตรวจสอบคุณภาพสม
3. เครื่องเก็บสมแบบพกพา
4. แกสชีวภาพทำใหสมหลนลงมาเองแลวหาตาขายรับ
5. เครื่องเปาลมใหสมหลนลงมาแลวหาตาขายรับ
6. ใชเครื่องจักรในการชวยบรรจุสม แทนแรงงานคน
7. ใชหุนยนตมาชวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลางผลผลิต
8. ใชโดรนในการใหปุย น้ำ ฮอรโมน
9. ใชหุนยนตไลเเมลงดวยคลื่นความถี่สูง
10. ใชเครื่องจักรในการคัดขนาดและบรรจุ
11. ใชเทคโนโลยี AR ในการคัดแยกคุณภาพของผลผลิต ลดความผิดพลาดของแรงงาน
12. ใชระบบฟารมอัจฉริยะมาใชควบคุมสวนสม สั่งการจากอินเตอรเน็ตได
13. ใชระบบกลองวงจรปดสำหรับติดตามและดูแลการปลูก
14. ใชแอปพลิเคชันที่จับคูแรงงานที่หางานกับสวนสมที่ตองการคน
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2: ตองรวมมือกับคนอื่น
15. รวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ใหนักเรียนเรียนรูการปลูกสมอินทรียโดยการลงพื้นที่จริง ทำใหมีแรงงานใช
ในราคาไมแพงและไมขาดแคลน
16. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จัดทัวรเยี่ยมสวนสมเปนประจำสัปดาหโดยใหคนมาเที่ยวมาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดเอง
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3: ลูกคาตองมีสวนรวม
17. จัดใหเปนสวนทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหลูกคาปลูกและดูแลตนสมเองตั้งแตเริ่มตน และเก็บเกี่ยว โดย
จัดเปนทริปเปนชวงๆ ใหลูกคามาเยี่ยม
18. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเก็บผลผลิตเองที่สวนดวยตนเอง
19. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำให
ไดแรงงานมาใชฟรี
20. จัดบุฟเฟตผลไมใหลูกคามาเก็บผลผลิตไดเอง
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำใหได
แรงงานมาใชฟรี
เปนแนวทางแกไขปญหาที่แกปญหาแรงงานคลาดแคลนได และยังชวยใหเจาของมีความสุขเนื่องจาก
การถายทอดความรูใหคนอื่นเปนสิ่งที่เจาของอยากทำอยูแลว
2. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเก็บผลผลิตเองที่สวนดวยตนเอง
เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมตองลงทุนมาก แกปญหาแรงงานขาดแคลนไดจริง สรางคุณคา
ใหกับผูบริโภคสูง และยังสรางรายไดเพิ่มใหเจาของสวนดวย

124

ปญหาที่ 2: เราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจนขึ้นไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปรียบเทียบขอดีขอเสียกับสมที่ใชสารเคมี
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมพูดถึงสมชนิดอื่น
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ตองแจกรางวัลใหผูบริโภค
• เงื่อนไขที่ 4: เปนแนวทางแกไขปญหาที่รวมมือกับผูอื่น

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 เปรียบเทียบขอดีขอเสียกับสมที่ใชสารเคมี
1. นำปริมาณสารเคมีที่ใสในสวนสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย
2. นำภาพการฉีดสารเคมีตอนปลูกสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย
3. นำสมที่ใชสารเคมีมาวางเปรียบเทียบจะสมอินทรียใหเห็นวาสมที่ใชสารเคมีเนาชากวาเพราะใสสาร
เยอะ
4. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองเปรียบเทียบกับสมอินทรียโดยในกลองสมที่ใชสารเคมีมีแมลงตาย สวน
กลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู
5. นำราคาสารเคมีที่ใชในสวนสมที่ใชสารเคมีวาราคาไมแพงและแสดงราคาแรงงานเก็บสมที่แพงกวา
ควบคูกัน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ไมพูดถึงสมชนิดอื่น
6.
7.
8.
9.

นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย
นำผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียมาเปนพนักงานขาย
จางผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียทำคลิปเผยแพรประชาสัมพันธ
หาวีดีโอคลิปที่เกี่ยวกับขอดีของการกินอาหารอินทรียมาเปดประชาสัมพันธเวลาออกบูธ
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ตองแจกรางวัลใหผูบริโภค
10. ใหผูบริโภคที่เดินผานบูธทายปริมาณสารเคมีที่ใชในสวนสมเคมี 1 ตน ตอบถูกจะชนะไดรางวัล
11. แจกรางวัลใหผูบริโภคที่ทายตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใชแรงงานดูแลแทนสารเคมี
12. แจงรางวัลผูบริโภคที่แยกความแตกตางระหวางสมอินทรียกับสมที่ใชสารเคมีได
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 4 รวมมือกับผูอื่น
13. รวมมือกับโรงเรียนอนุบาลและประถมในพื้นที่จัดทัศนศึกษาสวนสมอินทรียโดยใหชวนผูปกครองมา
เที่ยวดวย
14. รวมมือกับภาครัฐของงบสนับสนุนการประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย
15. รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดงาน event เพื่ออธิบายประโยชนของสินคาอินทรีย
16. รวมมือกับรานอาหารสุขภาพในการขายและประชาสัมพันธสมเกษตรอินทรีย
17. รวมมือกับ NGO ดานอาหารในการจัดงาน event เพื่อขายและประชาสัมพันธประโยชนของสม
อินทรีย
18. รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรจัดรายการทดลองวิทยาศาสตรใหเห็นอันตรายของสมที่ปลูกโดย
สารเคมี

กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
3. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใชสารเคมีใสแมลงตาย สวนกลองสม
อินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู
เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยใหผูบริโภคตระหนักถึงอันตรายของสมเคมีและเห็นคุณคาของ
สมอินทรียไดอยางชัดเจน
4. นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย
เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยใหผูบริโภคตระหนักถึงอันตรายของสมเคมีและเห็นคุณคาของ
สมอินทรียไดอยางชัดเจน
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จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนสมอินทรียคุณวราธร สามารถ
สรุปแนวทางแกไขปญหาไดดังตารางที่ 6.2 ดังนี้
ตารางที่ 6.2 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 1 สวนสมอินทรีย
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิง 1. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่
แรงงานไดอยางไร
สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง
ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี
2. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวน
ที่ใหลูกคาเก็บผลผลิตเองที่สวนดวยตนเอง
ปญหาที่ 2 เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของ 3. นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรีย
สมอินทรียเพิ่มขึ้นไดอยางไร
โดยกลองสมที่ใชสารเคมีใสแมลงตาย สวนกลอง
สมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู
4. นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหาร
อินทรียมาเปนพนักงานขาย

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว
ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวตันแบบที่ 1: เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติ
จริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี

ภาพที่ 6.3 ตัวตนแบบที่ 1 เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียน
และหัดปฏิบัติจริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี

เปดสวนเรียนรูใหลูกคาและเกษตรกรที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนรูและหัดปฏิบัติจริงในสวน แลก
กับการใหเคาหัดเก็บเกี่ยวและแยกสมของสวนคุณวราธรจริงๆ โดยใหเกษตรกรหรือลูกคาที่จะปลูกสมไดเมล็ด
ไปปลูกหลังจากอบรมเสร็จ มีการเปดเปนคอรสอบรมพรอมฝกปฏิบัติจริง 2 รูปแบบคือ คอรสเจาะลึ กสม
อินทรียสำหรับคนอยากทำธุรกิจราคา 2,999 บาทเรียน 1 สัปดาห หรือมีคอรสระยะสั้นวันเดียวจบสำหรับคน
ที่อยากไปลูกเลนๆ ที่บาน 1 ตนราคา 599 บาท หรืออาจจัดอบรมฟรีกับกลุมลูกคาบางกลุมก็ได ในการเรียน
การสอนนอกจากเรียนทฤษฎีแลวผูเรียนยังจะใหคนที่เรียนปฏิบัติโดยการลงพื้นที่ทำกระบวนการทุกอยางจริงๆ
ดวยตนเองตั้งแตดูแลสวน ปลูก เก็บเกี่ยว เลือกลูก แยกประเภท ลางผลผลิต บรรจุลงกลอง เปนตน เปนวิธีที่
เจาของจะไดแรงงานมาเก็บเกี่ยวโดยไมตองเสียคาใชจายโดยใหแรงงานในครอบครัวเปนพี่เลี้ยงและวิทยากรใน
กิจกรรมตางๆ เปนวิธีการที่ไมยาก ลงทุนนอย สรางคุณคาใหผูใชมาก
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ตัวตนแบบที่ 2: เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเดินเขาไปเก็บผลผลิตเองที่
สวนไดเลย

ภาพที่ 6.4 ตัวตนแบบที่ 2 เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเดินเขาไป
เก็บผลผลิตเองที่สวนไดเลย
ที่มา: https://fordsfarm.com.au/

การเปดสวนสมเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาที่ใหลูกคาจายเงินซื้อตะกรา ใน
ราคา 349 บาทแลวใหเดินเขาไปเก็บผลผลิตเองที่สวนไดเลย โดยผูบริโภคจายเงินกอนเขาไปในสวนแลวจัดการ
เก็บเกี่ยวดวยตัวเองเก็บสมเทาไหรก็ไดเทาที่ใสในตะกรา เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใหผูบริโภคมีสวนรวม
ลงทุนนอย และตอบโจทยปญหาของทั้งคุณวราธรเจาของสวนเรื่องแรงงานในการเก็บเกี่ยวที่ขาดแคลน และยัง
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ชวยใหผูบริโภคที่สงสัยวามีการใสสารเคมีในสวนสมหรือไมไดเห็นกระบวนการผลิตวาเปนอินทรียอยางแทจริง
สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก สรางรายไดเพิ่มใหสวนสม และยังชวยประชาสัมพันธสวนสมไดดวย
ตัวตนแบบที่ 3 นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใชสารเคมีใสแมลงตาย สวน
กลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู

ภาพที่ 6.5 ตัวตนแบบที่ 3 นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรียโดยกลองสมที่ใชสารเคมีใส
แมลงตาย สวนกลองสมอินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู
นำสมที่ใชสารเคมีใสปลูกใสไวในกลองเทียบกับสมอินทรียที่ใสไวในอีกกลอง โดยกลองสมที่ใชสารเคมีใส
แมลงทั่วไป เชน แมลงหวี่ ที่ตายแลว สวนกลองสมอินทรียใสแมลงที่มีชีวิตบินอยู โดยใสกลองพลาสติกใสที่คน
สามารถมองเห็นไดตลอด เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูวาสมอินทรียปลอดภัย แมลงตอมไดอยางอิสระ สวนสมที่ปลูก
โดยใชสารเคมีมีอันตราย พรอมนำผลวิจัยถึงสารเคมีที่ใสในสมใหผูบริโภคเห็นวามีอันตรายตอสุขภาพ โดย
สามารถนำไปประชาสัมพันธเวลาสวนไปออกบูธขายในงานทั่วไปที่ไมมีรานผลไมเจาอื่นเพื่อลดความขัดแยงที่
อาจเกิดขึ้น เปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมตองลงทุนเยอะ สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง
ตัวตนแบบที่ 4 นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย
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ภาพที่ 6.6 ตัวตนแบบที่ 4 นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย
ที่มา: https://readthecloud.co/makoto-alzheimer-cafe/

นำคนที่อายุ 70 ปขึ้นไปที่รางกายแข็งแรงมาเปนพนักงานขาย โดยมีการประชาสัมพันธวาอายุเยอะ
แข็งแรงมาตลอดเพราะรับประทานแตอาหารไมมีสารเคมี อาจใหพนักงานขายใสผากันเปอนที่เขียนวา “สูงวัย
อยางปลอดภัยและแข็งแรงดวยอาหารอินทรีย” เปนวิธีที่ลงทุนนอย ไดชวยเหลือผูสูงอายุใหมีงานทำไปในตัว
ไดประชาสัมพันธสวนใหเปนที่รูจัก สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: เปดสวนเรียนรูใหลูกคาและเกษตรกรที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนรูและหัดปฏิบัติจริงในสวน
ฟรี แลกกับการใหเคาหัดเก็บเกี่ยวและแยกสมของสวนจริงๆ
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบมาก เพราะตั้งใจอยากถายทอดความรูเรื่อง
เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนสิ่งที่อยากทำอยูแลว
• ชวยใหสวนเปนที่รูจักมากขึ้น
• ทำไดจริง ไมยาก
More question on this?

• คนที่มายังไมมีความชำนาญ จะทำใหสมเสียหายไหม
• คิดวาคนไมนาจะมาเรียนรูทั้งป ชวงคนไมมาเรียนยังขาด
แรงงานเหมือนเดิม

• ตองใชพี่เลี้ยงกี่คนใหการดูแล
• ชวงที่คนไมมาเรียนตองจัดการเรื่องแรงงานอยางไร
• ตองมีการปรับปรุงลงทุนเพิ่มเติมอีกเยอะไหม
อะไรบางไหม

• ถารวมมือกับโรงเรียนในละแวกใกลเคียงใหพาคนมาดู
งานก็นาสนใจ เพราะจะมีไดอยางสม่ำเสมอ
• รวมมือกับหนวยงานรัฐจัดอบรมสรางรายไดเพิ่มได
• ถึงแมจะแกไขปญหาแรงงานไมไดถาวรแตชอบไอเดีย
และสนใจอยากทำจริง

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.7 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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ผูใช 2: ผูบริโภคที่สนใจปลูกสมอินทรีย
What do you like?
• ชอบทีไ่ ดเรียนรูจากเจาของที่ปลูกสมอินทรียของจริง
• ไดหัดปฏิบัตจิ ากของจริงมากกวาการเรียนรูจาก
ทฤษฎี
• ไดเจอคนทีส่ นใจเหมือนกันเผื่อสรางเครือขายไดใน
อนาคต
More question on this?

What don’t you like?
• -

New idea based on our work?

• ถาพื้นที่ที่ไดหัดปฏิบัติกับพื้นที่ของเราไมเหมือนกัน • ถาเจาของสวนมาดูความเหมาะสมของพื้นที่ใหดวยก็ดี
ความเหมาะสมของการที่ปลูกแตกตางกันตองทำ
โดยยอมจายเงินคาเดินทางให
ยังไง
• จะมีเรียนรุนละกี่คน ไดเรียนและหัดปฏิบัติกันทั่วถึง
ไหม
• หากไปปลูกจริงแลวมีปญหาสามารถกลับมาสอบถาม
ที่สวนไดตลอดไหม
• หากไปทดลองปลูกจริงแลวไมไดผลเหมือนที่ทดลอง
ทำที่ศูนยจะตองทำอยางไร

ภาพที่ 6.8 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
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ตัวตนแบบที่ 2: เปดสวนสมเปนสวน pick your own farms
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•
•

What don’t you like?

ทำใหคนมาสวนมากขึ้น ชวยประชาสัมพันธสวนไปในตัว
ชวยแกไขแรงงานปญหาแรงงานเก็บเกี่ยวไดดี
ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว
สรางรายไดใหสวนมากขึ้น
ลดปญหาผลผลิตทีต่ องแบงขายตามเกรดสมเพราะ
ลูกคาเลือกคละกันไปหมด

• หนาฝนที่คนไมมาเรายังตองมีคนดูแลอยู แตก็ใชคน
นอยลง
• ชวงการดูแลรักษาก็ยังตองทำเองอยูบาง
• กังวลวาลูกคาจะทำใหตนสมเสียหายดวย
• คาใชจายในการดูแลรักษาสูง เพราะเปนสถานที่
ทองเที่ยวดวย ตองทำใหดีจริงๆ

More question on this?

New idea based on our work?

• ชวงที่คนไมมาเที่ยวตองทำอยางไร
• เทียบกับขายธรรมดาแลวอยางไหนสรางรายไดให
มากกวากัน
• จะมีปญหาผลผลิตที่ขายกับซูเปอรมารเก็ตไมพอไหม

1. จัดรวมกับโรงเรียนก็นาสนใจเพราะจะมีคณ
ุ ครูมาชวย
ดูแลเพิ่มเติม

ภาพที่ 6.9 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
ผูใช 2: ผูบริโภค

•
•
•
•

What do you like?

What don’t you like?

ไดเลือกสมทีต่ ัวเองคิดวาอรอย
สนุก เปนกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวหรือคนรักได
ไดเห็นวาเคาปลูกสมอินทรียกันยังไง
ไดถายรูปแชรลง social ได

• คงตองเปนวันที่อากาศดีจริงๆ เพราะรอนมากคงไมไป

More question on this?

New idea based on our work?

• ทางสวนมีการสอนวิธีการเลือกสมลูกที่อรอยไหม
• ถาสมไมอรอยสักลูกทางสวนคืนเงินใหไหม
• มีเวลาไหม ถาไปอยูทั้งวันจะเปนมีกิจกรรมอะไรใหทำ
เพิ่มเติมบาง

2. ถาทำเปนทัวรเหมือนชิมไวนโดยมีกิจกรรมอื่นๆ เชน
ทำน้ำสม ลนโคลน สปาเปลือกสมก็นาจะชวยให
นาสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 6.10 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
134

ตัวตันแบบที่ 3: นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองใสเทียบกับสมอินทรีย
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชวยใหผูบริโภคเห็นคุณคาของสมอินทรียอยางชัดเจน • จะสรางศัตรูใหกับสวนหรือไม เพราะคนอื่นโดยมากปลูก
โดยใชสารเคมีทั้งนั้น
• ทำใหผูบริโภคทราบความจริงของการปลูกสมดวย
สารเคมีวาทำกันอยางไร อันตรายแคไหน
• ตองเลือกไปออกขายในงานบางงานเทานั้น ถาเปนงานที่
มีผลไมสารเคมีเยอะๆ คงลำบากใจ
• ลงทุนนอย
More question on this?
New idea based on our work?
• จะมีปญหาโดนฟองอะไรใชไหม
• อยากใหเนนจุดดีของสมอินทรียโดยไมพูดถึงสารเคมีจะ
ดีกวา
• ใชแมลงจริงๆ หรือแมลงปลอม
• จะรั ก ษาความสั ม พั น ธ ก ั บ สวนอื ่ น ๆ อย า งไรบ า ง
รวมถึงชุมชนใกลเคียง
• จะมีปญหากับรานขายสารเคมีไหม

ภาพที่ 6.11 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบมากเพราะเห็นความแตกตางชัดเจนของสมเคมี • ดูนากลัวไปสักนิดสำหรับการซื้อของกินที่ตองมาเห็น
กับสมอินทรีย
อะไรแบบนี้
• มีงานวิจัยรองรับยิ่งเห็นอันตรายของสมสารเคมีมาก
ขึ้น
• ทำใหพรอมจายแพงขึ้นเพื่อซื้อสมอินทรีย
• จะไปเลาใหคนอื่นฟงตอถึงอันตรายของสมสารเคมีวา
ขนาดแมลงกินยังตาย
More question on this?
New idea based on our work?
• คนขายใสแมลงจริงๆ เขาไปหรือเอาแมลงตายใสเขา
ไป
• เคามาหลอกเราหรือเปลา
• สาธิตใหดูอีกรอบไดไหม

• ถาวางไวเฉยๆ อาจจะเดินผานไปเลย นาจะมีอะไรที่เรียก
ความสนใจบาง
• ถารวมกับตัวตนแบบผูส ูงอายุจะดีมาก เพราะมีจุดเดน
สองอยางเลย

ภาพที่ 6.12 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
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ตัวตนแบบที่ 4: นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•

What don’t you like?
• ผูสูงอายุตองรางกายแข็งแรงจริงและปลอดโรคจริง
ไมอยางนั้นจะเปนผลเสียมากกวาผลดี

ชอบเพราะไดชวยเหลือผูสูงอายุใหมีงานทำ
ไดชวยชุมชนใกลเคียงที่มผี ูสูงอายุจำนวนมาก
ชอบเพราะไมไปโจมตีใคร ไมสรางศัตรูกับใคร
เปนวิธีที่ลงทุนนอย
More question on this?

New idea based on our work?

• ตองจางผูสูงอายุกี่คน เพราะผูส ูงอายุไมนาจะทำงานทั้ง
วันไหว
• ผูสูงอายุตองกินอาหารอินทรียมาจริงหรือไม
• วัยรุนจะซื้อไหม ถาเห็นคนขายเปนคุณตาคุณยาย
• เขาจะมีแรงทำงานไหวไหม

3. อาจจะทำเปนคลิปประชาสัมพันธโดยใชผูสูงอายุเปน
หลักก็นาสนใจ
4. จัดทำเปนการสัมภาษณคนอายุ 90 ปขึ้นไปที่กิน
อาหารธรรมชาติแลวรางกายยังแข็งแรงเพื่อใชเปด
เวลาไปออกบูธ

ภาพที่ 6.13 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบไอเดียนำคนสูงอายุมาขาย ซือ้ สมเหมือนได
ชวยเหลือใหเขามีงานทำไปในตัว
• คนสูงอายุมาขายดูจริงใจดี
• ดูเปนจุดขายที่นาสนใจ จะถายรูปแชรถามาซื้อสมกับ
ผูสูงอายุ
• ดูนาเชื่อถือเพราะมีตัวอยางใหเห็นจริง

• จะเปนการทรมานคนแกไปไหม
• บางทีมาถามแลวไมซื้อรูส ึกเกรงใจผูสูงอายุ

More question on this?

New idea based on our work?

• เปนคุณตาคุณยายที่กินอาหารอินทรียจริงหรือเปลา

5. ดูนาสนใจดี อาจจะเอาคนปวยที่หายเพราะกินอาหาร
ธรรมชาติมาชวยขายไดเพราะมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเหมือนกัน

ภาพที่ 6.14 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

ภาพที่ 6.15
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของสวนสม
อินทรีย

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร

การกำหนดประเด็นปญหา
เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมใหมีรสชาติมาตราฐานเทากันทุกลูกไดอยางไร
เราจะชวยคุณวราธรใหขายสมในราคาถูกลงแตกำไรเทาเดิมไดอยางไร
เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มชองทางการจัดจำหนายใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียที่หวานเทาสมใชสารเคมีไดอยางไร
เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียที่ผิวสวยขึ้นไดอยางไร
เราจะช วยคุ ณวราธรให สื ่ อสารคุ ณค าของส ม อิ นทรี ย ใ หช ั ด เจนขึ ้นได
อยางไร**
7. เราจะชวยคุณวราธรใหยืดอายุการเก็บรักษาของสมอินทรียใหเพิ่มขึ้ นได
อยางไร
8. เราจะชวยคุณวราธรใหลดการพึ่งพิงแรงงานไดอยางไร**
9. เราจะชวยคุณวราธรใหสรางรายไดใหสวนสมเพิ่มขึ้นไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณวราธรใหปลูกสมอินทรียไดตลอดทั้งปอยางไร
11. เราจะชวยคุณวราธรใหเพิ่มอำนาจตอรองของธุรกิจไดอยางไร
12. เราจะชวยคุณวราธรเพิ่มมูลคาใหสินคาเหลือทิ้งไดอยางไร
13. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นคุณคาของสมอินทรียเพิ่มขึ้นไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหมั่นใจในผลิตภัณฑอินทรียไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาจายแพงแตดีตอสุขภาพมากกวาไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อสมอินทรียไดสะดวกขึ้นอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกซื้อสมที่มีรสหวานไดดวยตนเองไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อน้ำสมคั้นที่คั้นสดวันตอวันไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหมั่นใจวาสมอินทรียของสวนวาไมมีการใชสารเคมีเลยได
อยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกไมถูกเอาเปรียบจากการซื้อสมอินทรียราคาแพงได
อยางไร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ใชหุนยนตมาชวยในการคัดแยก คัดเกรดผลผลิต
แอปพลิเคชันที่ใช Smartphone คัดเลือกผลสม ตรวจสอบคุณภาพสม
เครื่องเก็บสมแบบพกพา
แกสชีวภาพทำใหสมหลนลงมาเองแลวหาตาขายรับ
เครื่องเปาลมใหสมหลนลงมาแลวหาตาขายรับ
ใชเครื่องจักรในการชวยบรรจุสมแทนแรงงานคน
ใชหุนยนตมาชวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลางผลผลิต
ใชโดรนในการใหปุย น้ำ ฮอรโมน
ใชหุนยนตไลเเมลงดวยคลื่นความถี่สูง
ใชเครื่องจักรในการคัดขนาดและบรรจุ
ใชเทคโนโลยี AR ในการคัดแยกคุณภาพของผลผลิต ลดความผิดพลาดของแรงงาน
ใชระบบฟารมอัจฉริยะมาใชควบคุมสวนสม สั่งการจากอินเตอรเน็ตได
ใชระบบกลองวงจรปดสำหรับติดตามและดูแลการปลูก
ใชแอปพลิเคชันที่จับคูแรงงานที่หางานกับสวนสมที่ตองการคน
รวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ใหนักเรียนเรียนรูการปลูกสมอินทรียโดยการลงพื้นที่จริง ทำใหมีแรงงานใชในราคาไมแพงและไมขาดแคลน
รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จัดทัวรเยี่ยมสวนสมเปนประจำสัปดาหโดยใหคนมาเที่ยวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเอง
จัดใหเปนสวนทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหลูกคาปลูกและดูแลตนสมเองตั้งแตเริ่มตน และเก็บเกี่ยว โดยจัดเปนทริปเปนชวงๆ ใหลูกคามา
เยี่ยม
18. เปดเปนสวน pick your own farms หรือสวนที่ใหลูกคาเก็บผลผลิตเองที่สวนดวยตนเอง**
19. เปดสวนเปนสวนเรียนรูใหเกษตรกรและลูกคาที่สนใจปลูกสมอินทรียมาเรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำใหไดแรงงานมาใชฟรี**
20. จัดบุฟเฟตผลไมใหลูกคามาเก็บผลผลิตไดเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวราธรใหสื่อสารคุณคาของสมอินทรียใหชัดเจน
ขึ้นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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นำปริมาณสารเคมีที่ใสในสวนสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย
นำภาพการฉีดสารเคมีตอนปลูกสมที่ใชสารเคมีมาวางใหดูตอนขายสมอินทรีย
นำสมที่ใชสารเคมีมาวางเปรียบเทียบจะสมอินทรียใหเห็นวาสมที่ใชสารเคมีเนาชากวาเพราะใสสารเยอะ
นำสมที่ใชสารเคมีใสกลองเปรียบเทียบกับสมอินทรียโดยในกลองสมที่ใชสารเคมีมีแมลงตาย สวนกลองสม
อินทรียมีแมลงเปนๆ บินอยู**
นำราคาสารเคมีที่ใชในสวนสมที่ใชสารเคมีวาราคาไมแพงและแสดงราคาแรงงานเก็บสมที่แพงกวาควบคูกัน
นำคนอายุมากที่ยังแข็งแรงจากการกินอาหารอินทรียมาเปนพนักงานขาย**
นำผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียมาเปนพนักงานขาย
จางผูปวยมะเร็งที่หายเพราะการกินสมอินทรียทำคลิปเผยแพรประชาสัมพันธ
หาวีดีโอคลิปที่เกี่ยวกับขอดีของการกินอาหารอินทรียมาเปดประชาสัมพันธเวลาออกบูธ
ใหผูบริโภคที่เดินผานบูธทายปริมาณสารเคมีที่ใชในสวนสมเคมี 1 ตน ตอบถูกจะชนะไดรางวัล
แจกรางวัลใหผูบริโภคที่ทายตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใชแรงงานดูแลแทนสารเคมี
แจงรางวัลผูบริโภคที่แยกความแตกตางระหวางสมอินทรียกับสมที่ใชสารเคมีได
รวมมือกับโรงเรียนอนุบาลและประถมในพื้นที่จัดทัศนศึกษาสวนสมอินทรียโดยใหชวนผูปกครองมาเที่ยวดวย
รวมมือกับภาครัฐของงบสนับสนุนการประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย
รวมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดงาน event เพื่ออธิบายประโยชนของสินคาอินทรีย
รวมมือกับรานอาหารสุขภาพในการขายและประชาสัมพันธสมเกษตรอินทรีย
รวมมือกับ NGO ดานอาหารในการจัดงาน event เพื่อขายและประชาสัมพันธประโยชนของสมอินทรีย
รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรจัดรายการทดลองวิทยาศาสตรใหเห็นอันตรายของสมที่ปลูกโดยสารเคมี

ตัวตนแบบที่ 1 เปดสวนเปน
สวนเรียนรูใหเกษตรกรมา
เรียนและหัดปฏิบัติจริง ทำ
ใหไดแรงงานมาใชฟรี แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิ ด เห็ น กั บ เกษตรกร
และผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 2 เปดเปนสวน
pick your own farms
หรือสวนที่ใหลูกคาเก็บ
ผลผลิตเองที่สวนดวย
ตนเอง แลวนำไปทดสอบ
ดวยแผนภาพความคิดเห็น
กับเกษตรกรและผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 3 นำสมที่ใช
สารเคมีใสกลอง
เปรียบเทียบกับสมอินทรีย
แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 4 นำคนอายุ
มากที่ยังแข็งแรงจากการ
กินอาหารอินทรียมาเปน
พนักงานขาย แลวนำไป
ทดสอบดวยแผนภาพความ
คิดเห็นกับเกษตรกรและ
ผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 2
สวนทุเรียน
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม
แนวทางที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณสำราญเกษตรกรเจาของธุรกิจสวนทุเรียนนนทบุรี ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอก
เห็นใจคุณสำราญไวดังนี้

ภาพที่ 6.16 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณสำราญคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• รูสึกคิดถูกที่ปลูกทุเรียนเพียงอยางเดียวเพราะสรางรายไดไดดีอยางตอเนื่อง
• รูสึกภูมิใจที่ไดมีสวนในการอนุรักษทุเรียนนนทบุรี
• เปนธุรกิจครอบครัว ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก
• ปลูกทุเรียนไปเรื่อยๆ ไมรีบรอนจะตองขยายธุรกิจ
• การไดที่ทุเรียนที่สวนได GI ทำใหขายไดงายขึ้น
2. สิ่งที่คุณสำราญไดยิน (Hear) คือ
• ลูกคาที่มาซื้อซ้ำบอกวาทุเรียนที่สวนคุณภาพดีขายงาย
• ไมมีใครบนเรื่องราคาแพง ทุกคนคนเขาใจวาทุเรียนนนทบุรีราคาเทานี้
• ไดยินเพื่อนโฆษณาชมผลผลิตทุเรียนของสวนใน Facebook
• มีคนบอกใหทำสวนทุเรียนตอไปเพื่ออนุรักษสวนทุเรียนนทบุรีไว
• ลูกคารายยอยหลายคนบนเรื่องการขนทุเรียนกลับตางจังหวัดเนื่องจากกลิ่นแรง
3. สิ่งที่คุณสำราญมองเห็น (See) คือ
• ลูกคาโดยมากพอมาซื้อปแรกแลวจะกลายเปนลูกคาประจำเกือบทั้งหมด
• พอคาแมคามาโทรมาจองทุเรียนโดยดูตนเลย เพราะเชื่อใจคุณสำราญวาทุเรียนคุณภาพดี
• ทุเรียนของสวนตัวเองไดติดสัญลักษณ GI
• ถาเปนลูกคารายยอยจะเลือกทุเรียนไมเปน
4. สิ่งที่คุณสำราญพูดและทำ (Say and Do) คือ
• คุณสำราญดูแลสวนทุเรียนอยางดีดวยตนเอง โดยเฉพาะชวงที่ทุเรียนออกดอกและผล
• ใหความใสใจในการปลูกทุเรียนทุกขั้นตอน มีการวัดคาความเค็มในดินอยางวิทยาศาสตร
• ไมจางแรงงานที่ไมรูเรื่องทุเรียนมาดูแลสวนเพราะเกรงวาจะทำใหผลผลิตเสียหาย
• เก็บเกี่ยวทุเรียนดวยตนเอง
• มีการศึกษาหาความรูดานการปลูกทุเรียนเพิ่มเติมตลอด
• คอยสังเกตวาควรจะเก็บเกี่ยวชวงไหนผลผลิตจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. สิ่งที่คุณสำราญไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• สภาพอากาศและน้ำมีผลกับสวนมาก กังวลทุกครั้งที่เห็นขาวเรื่องภัยแลงและน้ำเค็ม
• ผลผลิตทุเรียนบางปลดลงและไมไดคุณภาพ ขายไมไดราคา
• การเกี่ยวผลผลิตชาเพราะใชแรงงานครัวเรือนเปนหลัก
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• ชวงทุเรียนยังไมออกผลไมมีรายไดจากสวน ตองใชหลายปกวาจะเริ่มมีผลผลิต
• ทุเรียนทำรายไดดีก็จริงแตตองดูแลรักษามากกวาพืชอื่น ไมงั้นผลผลิตจะไมดี
• เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีราคาแพง ไมคุมที่จะลงทุนกับสวนที่มีขนาดเล็ก
• ตนทุนสูงโดยเฉพาะตนทุนการจัดการน้ำจืด
• แรงงานที่มีความรูเกี่ยวกับทุเรียนจริง ๆ มีนอยและหายาก
• หากจางคนที่ไมมีความรูมาดูแลจะทำใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพ
• ผลิตไดไมพอกับความตองการขอพอคาสง
• ลูกคารายยอยมีปญหาเรื่องกลิ่นในการขนสงทุเรียน
6. สิ่งที่คุณสำราญคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากขายผูบริโภครายยอยโดยตรงเพราะไดราคาดีกวา แตการจัดการยุงยากกวาขายสง
• อยากใหภาครัฐมาชวยเหลือเรื่องน้ำเค็ม
• อยากใหทุเรียนของสวนมีชื่อเสียงมากขึ้น จะไดขายไดราคาดีขึ้น
• อยากปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียแตยากมาก
• อยากปลูกทุเรียนใหมีผลผลิตออกตลอดป
• อยากใหทุเรียนของสวนมีเอกลักษณมากกวานี้
• อยากใหมีพันธุทุเรียนที่ทนตอความเค็มไดดีกวานี้

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคทุเรียน โดยกิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝกทักษะ
การสั มภาษณ ด ว ยการสั มภาษณ ผ ู  บ ริ โ ภคจริ งตามที่ผ ู เขี ย นแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้
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ภาพที่ 6.17 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• ทุเรียนนนทบุรีรสชาติเปนเอกลักษณ
• เปนของหายากและเขาใจไดที่ราคาแพง
• ถาไดรับของขวัญเปนทุเรียนนนทบุรีจะดีใจมาก
• เปนทุเรียนที่มีเงินก็หาซื้อไมได ไมเหมือนทุเรียนทั่วไป
• รูสึกวาราคาแพงเกินรสชาติไปหนอย
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• ทุเรียนดีๆ สงออกไปตางประเทศหมด คนไทยไมคอยไดกินทุเรียนดี
• ทุเรียนนนทุบรีราคาแพงมาก ตอใหไมชอบถามีคนเอามาใหชิมก็ควรจะกินสักคำสองคำ
• ทุเรียนตองกินใหถูกวัน ถาเลยไปแลวมันจะเละเกิน ไมอรอย
• ทุเรียนเหม็นมาก ไปกินไกลๆ อยาเอาเขามาในบาน
• ถาซื้อทุเรียนมาหามขึ้นรถ
• ใครซื้อทุเรียนมาเก็บไวในตูเย็น เหม็น
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3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• ทุเรียนนนทบุรีหาซื้อยาก ไมมีขายทั่วไป
• ไมเคยเห็นขายตามรานทั่วไปหรือซูเปอรมาเก็ตเลย
• เพื่อนหลายคนอยากกินทุเรียนแตไมกลากินเพราะกลัวอวน
• คนสูงอายุที่บานอยากกินก็กินไมไดเพราะหมอหาม
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• ซื้อทุเรียนจากรานขางทางดูคุมกวาซื้อในหาง
• เปนผลไมที่จะซื้อไปฝากใครตองคิดกอนวาเคาจะกินไหม ไมเหมือนผลไมอื่นๆ
• ไมกลาซื้อยกลูกทั้งที่อยากกินยกลูก เพราะวาปอกเองยาก
• ซื้อทุเรียนตองไปซื้อกับคนที่กินทุเรียนดวยกัน ไมงั้นโดนบนเรื่องกลิ่น
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• ปนึงไดกินอยูไมกี่เดือน
• ทุเรียนนนทบุรีแพง กิโลเปนพัน กินทุเรียนพันธุอื่นก็ไดรสชาติอาจไมอรอยเทาแตคุมกวา
• ทุเรียนหอมสำหรับคนชอบ แตมันเหม็นมากๆ สำหรับคนที่ไมชอบ
• เก็บลำบากเพราะที่บานไมไดชอบทุเรียนทุกคน เก็บในตูเย็นก็โดนบน
• ซื้อทุเรียนจะเอาขึ้นรถไฟฟาหรือเครื่องบินก็ไมได กลิ่นแรงเกิน
• ซื้อไปฝากคนอื่นยากเพราะไมรูเขากินไหม
• ขนสงลำบาก บางทีเอาขึ้นรถตัวเองยังกลัวกลิ่นติดรถนาน
• ทุเรียนหนัก ถือยาก
• ซื้อทุเรียนตองไปคนเดียว ไปกับเพื่อนกังวลและเกรงใจกลัวเพื่อนเหม็น
• ทุเรียนเลือกยาก ถาไมปอกใหเห็นแทบไมรูวาขางในเปนยังไง
• กะลำบากวาเหมาะกินไดหรือยัง
• ที่บานชอบกินทุเรียนไมเหมือนกัน บางคนชอบเละบางคนชอบแข็ง พอแกะแลวคนหนึ่งชอบ
คนหนึ่งไมชอบ
• ทานเยอะไมไดเพราะน้ำตาลสูง แคลลอรี่สูงเกินไป
6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากกินทุเรียนสดทั้งป
• อยากไดบรรจุภัณฑที่เก็บกลิ่นไดโดยไมมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเลย
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• อยากไดวิธีกินทุเรียนที่กลิ่นไมออกไปรบกวนคนขางๆ
• อยากรูวาทุเรียนตอนนี้ขางในมันแข็งหรือนิ่มโดยไมตองปอก
• อยากไดทุเรียนที่ในลูกเดียวทยอยกินไดเปนอาทิตย
• อยากใดทุเรียนที่กอนปอกไมมีกลิ่น ปอกแลวคอยมีกลิ่น จะไดขนสงงาย
• อยากไดทุเรียนกินพอดีคำ กลิ่นไมกวนคนอื่น มือไมเปอน
• สามารถซื้อแบบเปนกิโลกรัมได ไมจำเปนตองซื้อทั้งลูก
• มีชองทางการจัดจำหนายทุเรียนที่เพิ่มขึ้น
• ราคาจับตองได ไมแพงจนเกินไป

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
สำราญเจาของสวนทุเรียนนนทบุรีและผูบริโภคทุเรียนจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ
ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้
1. เราจะชวยคุณสำราญใหสรางจุดเดนใหทุเรียนในสวนไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณสำราญใหขายทุเรียนโดยตรงกับรายยอยไดเพิ่มขึ้นไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณสำราญใหลดผลผลิตเสียหายไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณสำราญใหปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณสำราญใหสามารถจางแรงงานขางนอกมาทำงานโดยไมตองกังวลไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการสวนทุเรียนปลอดภัยจากสารเคมีพื้นที่ขางเคียงไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณสำราญใหดูแลทุเรียนไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณสำราญใหมีผลผลิตทุเรียนตลอดทั้งปไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณสำราญใหขายผลผลิตในปที่สิ่งแวดลอมไมดีใหไดราคาไดอยางไร
11. เราจะชวยผูบริโภคใหหาซื้อทุเรียนนนทบุรีไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
12. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนโดยไมตองกังวลเรื่องแคลอรี่ไดอยางไร
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13. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนยกลูกโดยไมตองกังวลเรื่องการปอกไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนนนทบุรีในราคาถูกไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคที่มีคนที่บานไมชอบทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางสบายใจไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยไมทิ้งกลิ่นไวในรถไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบกลิ่นทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอื่นไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกทุเรียนลูกอรอยไดดวยตนเองไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูวาทุเรียนขางในสุกพรอมทานหรือยังไดอยางไร

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่กลุมไดกำหนดปญหา 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงวาตองการแกไข
ปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการเลือกปญหา 2
ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป ดังนี้
ปญหาที่ 1: เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาสำคัญที่
คุณสำราญมีความกังวลมาก และหากแกไขปญหาไดคุณสำราญจะมีความสุขขึ้น
ปญหาที่ 2: เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอื่นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่
ผูบริโภคมีความกังวลและมีผลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียน หากแกปญหาไดจะชวยใหผูบริโภคมีความสุขขึ้น ซื้อ
ทุเรียนไดอยางสบายใจมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจได งายขึ ้น เนื่ องจากเปน กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ อ งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร
กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใชเทคโนโลยีเขามาชวย
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใชเงินลงทุนไมมาก
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่หาประโยชนจากดินและน้ำเค็ม
• เงื่อนไขที่ 4: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ตองรวมมือกับคนอื่น
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 ใชเทคโนโลยีเขามาชวย
1. ใชระบบฟารมอัจฉริยะโดยมีเซนเซอรตรวจวัดสภาพน้ำและดินแลวใสสารปรับสภาพดินใหเปนปกติ
อัตโนมัติ
2. เครื่องตรวจจับความเค็มในดินแลวปลอยน้ำเขาทองรองเพื่อปรับสภาพอัตโนมัติ
3. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืด
4. ใชเครื่องระเหยความเค็มโดยตอทอลงไปดูดความเค็มแลวปลอยความเค็มออกทางอากาศ
5. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืดโดยใชพลังงานจากแผงโซลาเซลล
6. ใชระบบเซนเซอรวัดความเค็มแลวคอยเปดประตูระบายน้ำเขาออกอัตโนมัติ
7. ใชเทคโนโลยีกรองน้ำระบบ RO เพื่อนำมารดในสวนทุเรียน
8. ใชเครื่องปนน้ำความเร็วสูงเพื่อแยกความเค็มออกจากน้ำ
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ใชเงินลงทุนไมมาก
9. ใชน้ำอัดลมมารองน้ำฝนแลวใหคอยใหน้ำทุเรียนตลอดดวยระบบน้ำหยดเพื่อลดความเค็ม
10. ใสปุยอินทรียเพื่อปรับสภาพดิน
11. ปลูกพืชคลุมดินที่ปรับสภาพดินใหเค็มนอยลง
12. ขุดบอซีเมนตเพื่อกักน้ำจืดในชวงหนาฝนไวใชในชวงน้ำทะเลหนุน
13. ซื้อโองมาวางไวเก็บน้ำฝนใตตนทุเรียนทุกตนไวใชรดในชวงน้ำทะเลหนุน
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3: หาประโยชนจากดินและน้ำเค็ม
14. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 4: ตองรวมมือกับคนอื่น
15. นำที่ดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย
16. ติดตอ Elon Musk ใหชวยสรางนวัตกรรมแกปญหาให
17. รวมมือกับสวนขางเคียงของบจาก อบจ. ทำเขื่อนกันน้ำทะเลหนุน

กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน เพราะเปน แนว
ทางแกไขปญหาที่ไมฝนธรรมชาติ ไมตองใชทักษะมาก สรางรายไดเพิ่มอยางเปนรูปธรรม
2. นำที่ดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย เพราะเปนแนวทางการ
แกปญหาที่จะถูกแกไขโดยผูเชี่ยวชาญอยางแทจริงโดยคุณสำราญไมตองเหนื่อยคิดเอง และเคยมีพื้นที่อื่นที่
ผูเชี่ยวชาญเคยทำสำเร็จมาแลวกับพืชอื่น
ปญหาที่ 2: เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอื่นไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนวัตกรรมใหม
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคาไมตองขนกลับเอง
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคาไมตองจายเพิ่ม
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนวัตกรรมใหม
1. ซื้อสเปรยดับกลิ่นอาหารนาโนเทคโนโลยีมาฉีดทุเรียนใหผูบริโภคกอนเอากลับ
2. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน
3. บริการซีลทุเรียนดวยพลาสติกทั้งลูก
4. บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น
5. ซื้อเครื่องอบโอโซนมาอบทุเรียนใหลูกคากอนนำกลับบาน
6. ใชเครื่องดับกลิ่นโดยใชความเย็นชวยลดกลิ่นได 24 ชั่วโมง
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ลูกคาไมตองขนกลับเอง
7. มีบริการใหมอเตอรไซดรับไปสงใหที่บาน
8. มีบริการสงไปรษณียไทยไปใหถึงบาน
9. เปด Facebook ไลฟสดขายทุเรียนแลวสงไปใหถึงบาน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ลูกคาไมตองจายเพิ่ม
10. แถมถุงพลาสติกใหญๆ สำหรับแขวนทุเรียนไวนอกกระจกรถ
11. นำทุเรียนใสถุงหลายๆ ชั้นพรอมเอาถานดูดกลิ่นใสไปในแตละชั้นใหดวย
12. แถมใบทองหลางในสวนไวในถุงทุเรียนจะไดมีกลิ่นอื่นแทนกลิ่นทุเรียน
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
3. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ทำไดจริง ไมตองใช
ทักษะมาก สรางคุณคากับผูบริโภคไดมาก
4. บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น เพราะเปนแนวทางแกไขปญหาที่ทำไดจริง ไมตองใชทักษะมาก
สรางคุณคากับผูบริโภคไดมาก
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนทุเรียน สามารถสรุปแนวทางแกไข
ปญหาไดดังตารางที่ 6.3 ดังนี้
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ตารางที่ 6.3 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 2 สวนทุเรียน
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่อง 1. การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็ม
ดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร
มาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน
2. นำที่ดินบางสวนใหเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียน
ในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย
ปญหาที่ 2 เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับ 3. ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับ
บานโดยกลิ่นไมรบกวนคนอื่นไดอยางไร
ทุเรียน
4. บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว
ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน

ภาพที่ 6.18 ตัวตนแบบที่ 1 การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำ
ทะเลหนุน ที่มา: https://www.pakkretcity.go.th/duriannon
148

เปนเรื่องยากที่คุณสำราญจะเอาชนะปญหาดินเค็มและน้ำเค็มซึ่งเปนปญหาระดับประเทศไดดวยตัวคน
เดียว แตคุณสำราญสามารถสรางรายไดเพิ่มใหสวนไดดวยการหาประโยชนจากดินและน้ำที่เค็มเปนบางชวง
โดยการเลี้ยงปลาที่ชอบน้ำกรอยและปลูกพืชที่เติบโตไดดีในดินเค็มน้ำเค็มมาปลูกแซมทุเรียน ปไหนน้ำไมเค็ม
คุณสำราญก็ไดรายไดจากทุเรียนเปนปกติ แตหากปใดน้ำเค็มทุเรียนใหผลนอย พืชที่ชอบความเค็มก็จะให
ผลผลิตดีและสามารถขายปลาที่ชอบน้ำเค็มจะเติบโตไดดี เปนการกระจายความเสี่ยง ลงทุนไมมาก ใหคุณคา
กับคุณสำราญสูง สามารถสรางรายไดเพิ่มในปที่ผลทุเรียนนอย
ตัวตนแบบที่ 2: นำที่ดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย

ภาพที่ 6.19 ตัวตนแบบที่ 2 นำที่ดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย
ที่มา: https://www.pakkretcity.go.th/duriannon

ปจจุบันมีหนวยงานวิจัยดานวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงานเชน สวทช บริษัทปูนซิ
เมนตไทย จำกัด เปนตน ที่มีโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่มีปญหาดินเค็มน้ำเค็ม แตยังไมมีโครงการใดที่ศึกษา
เฉพาะเจาะจงกับทุเรียนนนทบุรี หากคุณสำราญใหพื้นที่บางสวนเปนแปลงทดลองการแกปญหาการปลูก
ทุเรียนนนทบุรีจะสามารถไดผูเชี่ยวชาญมาแกไขปญหาที่เฉพาะเจาะจงกับสวนไดโดยไมเสียคาใชจาย และสราง
คุณคาตอผูใชสูง
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ตัวตนแบบที่ 3 ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน

ภาพที่ 6.20 ตัวตนแบบที่ 3 ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน
ที่มา: https://www.saferpac.co.th/

โดยสวนทุเรียนจะวางขายกลองที่เก็บกลิ่นทุเรียนได 100% โดยกลิ่นไมเล็ดลอดในราคากลองละ 50
บาทสำหรับลูกคาที่ตองการซื้อทุเรียนแยกเปนกิโลและตองนำกลับดวยรถสวนตัว รถเพื่อน โดยกลองเก็บกลิ่น
ทุเรียน 100% เปนนวัตกรรมใหมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดพัฒนารวมกับ
บริษัทเอกชน สามารถเก็บกลิ่นทุเรียนได 100% เมื่อนำทุเรียนถึงบานแลวสามารถนำไปแชตูเย็นไดทั้งกลอง
โดยกลิ่นไมเล็ดลอดออกมาปนกับอาหารอื่น เปนวิธีการที่ลงทุนไมมาก สามารถซื้อกลองมาเก็บไวไดนานโดยไม
เสียหาย สรางคุณคาใหผูบริโภคที่มีปญหาเรื่องกลิ่นทุเรียนไดสูง
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ตัวตนแบบที่ 4 บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น

ภาพที่ 6.21 ตัวตนแบบที่ 4 บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น
ที่มา: https://tu.ac.th/thammasat-sci-invent-active-coating-for-durian
โดยสวนทุเรียนมีบริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่นราคาในราคาลูกละ 100 บาทสำหรับลูกคา
ที่ตองการซื้ อทุเรียนทั้งลูกแต มีปญหาเรื่ องกลิ่น เชน เดี ยวกับ การซื้ อเป นแพ็ ค โดยนำสเปรยที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งจะสรางสารเคลือบทุเรียนจากธรรมชาติมาฉีดใหสำหรับลูกคา ซึ่งประโยชนของ
สารเคลือบตัวนี้นอกจากปองกันเรื่องกลิ่นแลวยังชวยชะลอทุเรียนสุกไดดวย โดยนำกลับถึงบานและตองการ
ทานก็ ใช น ้ ำ ล า งออกแล ว ปอกรั บ ประทานได ตามปกติ โดยสวนทุเรีย นสามารถขอร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยา
ธรรมศาสตรเพื่อซื้อสเปรยในราคาตนทุนไมแพง เก็บไวใชไดนาน สรางคุณคาใหผูบริโภคที่ไมชอบกลิ่นทุเรียน
ไดสูง สามารถสรางรายไดเพิ่มใหสวนทุเรียนไดอีกทางหนึ่ง

151

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้

ตัวตันแบบที่ 1: การเลี้ยงปลาและปลูกพืชที่โตไดดีในชวงน้ำเค็มมาสรางรายไดเสริมชวงน้ำทะเลหนุน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• เปนวิธีแกปญหาที่เสนผมบังภูเขาเพราะตอนนี้ปลูก
พืชอื่นเพื่อเสริมธาตุอาหารในดินใหทุเรียนเปนหลัก
ไมไดคิดถึงพืชที่จะโตดีในน้ำเค็มเลย
• สรางรายไดเพิ่มไดจากการใชสิ่งมีใหเกิดประโยชน
สูงสุด
• สรางรายไดเพิ่มใหสวนในปที่น้ำเค็มหนุน
• ลงทุนไมแพงมาก
More question on this?

• ตองเรียนรูการปลูกพืชอื่นและเลี้ยงปลาในทองรอง
เพิ่มเติม
• ตองใชแรงงานเพิ่ม

• พืชชนิดไหนบางที่ขายโตไดดีในน้ำเค็ม
• ปลาชนิดไหนเหมาะกับเลี้ยงในทองรองที่มีน้ำกรอย
บาง
• ชวงที่น้ำไมเค็มมากทั้งพืชและปลาอยูไดใชไหม
• ไมเกิดผลเสียกับสวนทุเรียนที่เปนรายไดหลักใชไหม

• ไมมี

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.22 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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ตัวตนแบบที่ 2: นำที่ดินบางสวนเปนแปลงทดลองปลูกทุเรียนในดินเค็มกับหนวยงานวิจัย
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• จะไดรับความชวยเหลือจากผูรจู ริงโดยไมเสียคาใชจาย • เสียที่ดินบางสวนไปใชในการวิจัย
• ถามีเชีย่ วชาญมาดูแลนาจะแกปญหาไดอยางยั่งยืน
• ยังสามารถนำผลผลิตในสวนที่ทดลองไปขายไดตามปกติ
More question on this?

New idea based on our work?

• ใชระยะเวลาทดลองนานแคไหน
• ถาไมไดผลหรือเกิดผลเสียตอสวนที่เหลือ จะมีใคร
รับผิดชอบไหม

6. อยากใหมาเพิ่มผลผลิตและแกไขปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ
การผลิตใหดวย

ภาพที่ 6.23 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
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ตัวตันแบบที่ 3: ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ลูกคารายยอยนาจะชอบมากเพราะเอาไปเก็บใน
• กลัวกลิ่นรั่วแลวลูกคาคาโทรมาบนเราทั้งที่ไมใชความผิด
ตูเย็นตอไดเลย นาจะชวยเพิ่มยอดขายไดอีก
ของเรา
• เก็บรักษางาย ซื้อมาตุนไวก็ไมเสียหาย แถมทำกำไร
จากกลองไดดวย
• งาย ไมตองมีกิจกรรมเพิ่มเยอะ แคเอาใสกลองก็เสร็จ
More question on this?
New idea based on our work?
• เก็บกลิ่นได 100% จริงไหม
• ถาลูกคาซื้อไปแลวกลิ่นออกมาตองทำอยางไร
• ลงทุนซื้อกลองตอนแรกแพงไหม

• กลองนาสนใจมาก อยากรับเปนตัวแทนจำหนายแลวเอา
ไปขายสวนทุเรียนอื่นๆ

ภาพที่ 6.24 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?
• ปองกันกลิ่นทุเรียนไดดี เพื่อนไมบน เวลาเอาขึ้นรถ
• เอาไปแชตูเย็นตอไดเลย ไมตองแกะกลองแลวเอาใส
กลองใหมเพื่อแชตูเย็นอีกรอบ
• ดูสวยงามพรีเมี่ยม ซื้อไปฝากคนอืน่ ไดเลย
More question on this?

What don’t you like?
• ไมมี

New idea based on our work?

• เก็บกลิ่นได 100% จริงไหม
• ถาเอากลองมาทำเปนชุดของฝากทุเรียนพรีเมี่ยมสวยๆ
จะดูดมี าก ซื้อไปฝากคนอื่นไดเลย
• เก็บกลิ่นไดกี่วัน กลองมีอายุการใชงานไหม
• เก็บในที่รอนๆ แลวกลิ่นจะออกงายกวาเก็บในที่เย็น
ไหม
• ใชซ้ำไดไหม

ภาพที่ 6.25 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
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ตัวตนแบบที่ 4: บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

What don’t you like?

ชอบที่ชวยไดทั้งลูกคารายใหญและรายยอยทีซ่ ื้อเปนลูก • กลัวเคลือบแลวทุเรียนเสียหายแลวจะมีปญหากับ
ลูกคา
ลูกคานาจะชอบเพราะหลายคนบนเรื่องกลิ่นเวลามาซื้อ
นอกจากปองกันกลิ่นแลวยังชะลอการสุกไดดวย
สามารถสรางรายไดเพิ่มใหสวนได
ดูนาสนใจเพราะเปนผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยเห็น
More question on this?

New idea based on our work?

จะปองกันกลิ่นไดดีแคไหน
จะมีผลตอรสชาติทุเรียนหลังจากเคลือบไหม
เก็บไดนานกี่วัน
คาใชจายของสเปรยกี่บาท คุม กับเงินที่เก็บเพิ่มไหม

7. เปดบริการเคลือบทุเรียนใหลูกคาของสวนอื่นดวย
8. ไอเดียชะลอความสุกนาสนใจเพราะทำใหขายใหลูกคา
ที่อยูไกลๆ ได

ภาพที่ 6.26 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ปองกันกลิ่นไดดจี ริง
• ชะลอการสุกไดในตัว จะไดซื้อทุเรียนเผื่อกินไดจากการ
มาสวนครั้งเดียว
• สะดวก ดูรวดเร็ว

• กลัวสารเคลือบละลายแลวจะเลอะ
• เคลือบแลวทุเรียนดูแปลกๆ ไมเหมือนสินคาธรรมชาติ
คงไมกลาซื้อไปฝากคนอื่น

More question on this?

New idea based on our work?

• ปลอดภัยหรือเปลา
• ถาลางสารเคลือบออกไมหมดแลว สารเคลือบโดนเนื้อ
ทุเรียนแลวกินไดหรือเปลา ปลอดภัยไหม
• เคลือบแลวเก็บไดนานแคไหน เอาสารเคลือบออกยาก
ไหม
• มีผลตอความอรอยหรือรสชาติทุเรียนแคไหน

9. มีบริการดับกลิ่นแบบนี้กับทุเรียนที่ปอกเปนพูแบงขาย
ดวย
10. ซื้อหลายลูกนาจะมีบริการเคลือบใหฟรี

ภาพที่ 6.27 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

การกำหนดประเด็นปญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ภาพที่ 6.28
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของสวนทุเรียน

16.
17.
18.
19.
20.

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร

1. ใชระบบฟารมอัจฉริยะโดยมีเซนเซอรตรวจวัดสภาพน้ำและดินแลวใสสารปรับสภาพดินใหเปนปกติอัตโนมัติ
2. เครื่องตรวจจับความเค็มในดินแลวปลอยน้ำเขาทองรองเพื่อปรับสภาพอัตโนมัติ
3. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืด
4. ใชเครื่องระเหยความเค็มโดยตอทอลงไปดูดความเค็มแลวปลอยความเค็มออกทางอากาศ
5. ใชเครื่องกรองน้ำเค็มใหเปนน้ำจืดโดยใชพลังงานจากแผงโซลาเซลล
6. ใชระบบเซนเซอรวัดความเค็มแลวคอยเปดประตูระบายน้ำเขาออกอัตโนมัติ
7. ใชเทคโนโลยีกรองน้ำระบบ RO เพื่อนำมารดในสวนทุเรียน
8. ใชเครื่องปนน้ำความเร็วสูงเพื่อแยกความเค็มออกจากน้ำ
9. ใชน้ำอัดลมมารองน้ำฝนแลวใหคอยใหน้ำทุเรียนตลอดดวยระบบน้ำหยดเพื่อลดความเค็ม
10. ใสปุยอินทรียเพื่อปรับสภาพดิน

เราจะชวยคุณสำราญใหสรางจุดเดนใหทุเรียนในสวนไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหขายทุเรียนโดยตรงกับรายยอยไดเพิ่มขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหลดผลผลิตเสียหายไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการเรื่องดินและน้ำเค็มใหดีขึ้นไดอยางไร**
เราจะชวยคุณสำราญใหปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรียไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหสามารถจางแรงงานขางนอกมาทำงานโดยไมตอง
กังวลไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหจัดการสวนทุเรียนปลอดภัยจากสารเคมีพื้นที่ขา งเคียง
ไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหดูแลทุเรียนไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณสำราญใหมีผลผลิตทุเรียนตลอดทั้งปไดอยางไร
เราจะช วยคุ ณสำราญใหข ายผลผลิ ต ในป ที ่ส ิ ่ง แวดล อมไม ดี ให ได ร าคาได
อยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหหาซื้อทุเรียนนนทบุรีไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนโดยไมตองกังวลเรื่องแคลอรี่ไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนยกลูกโดยไมตองกังวลเรื่องการปอกไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหกินทุเรียนนนทบุรีในราคาถูกไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคที่มีคนที่บานไมชอบทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางสบายใจได
อยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยไมทิ้งกลิ่นไวในรถไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบกลิ่นทุเรียนใหกินทุเรียนไดอยางไร
เราจะช วยผู บริ โภคใหซื ้อทุเ รี ยนกลั บบานโดยกลิ่ นไมรบกวนคนอื่นได
อยางไร**
เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกทุเรียนลูกอรอยไดดวยตนเองไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหรูวาทุเรียนขางในสุกพรอมทานหรือยังไดอยางไร

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยผูบริโภคใหซื้อทุเรียนกลับบานโดยกลิ่นไมรบกวน
คนอื่นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ซื้อสเปรยดับกลิ่นอาหารนาโนเทคโนโลยีมาฉีดทุเรียนใหผูบริโภคกอนเอากลับ
ขายกลองเก็บกลิ่นทุเรียน 100% ควบคูไปกับทุเรียน**
บริการซีลทุเรียนดวยพลาสติกทั้งลูก
บริการรับเคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับกลิ่น**
ซื้อเครื่องอบโอโซนมาอบทุเรียนใหลูกคากอนนำกลับบาน
ใชเครื่องดับกลิ่นโดยใชความเย็นชวยลดกลิ่นได 24 ชั่วโมง
มีบริการใหมอเตอรไซดรับไปสงใหที่บาน
มีบริการสงไปรษณียไทยไปใหถึงบาน
เปด Facebook ไลฟสดขายทุเรียนแลวสงไปใหถึงบาน
แถมถุงพลาสติกใหญๆ สำหรับแขวนทุเรียนไวนอกกระจกรถ
นำทุเรียนใสถุงหลายๆ ชั้นพรอมเอาถานดูดกลิ่นใสไปในแตละชั้นใหดวย
แถมใบทองหลางในสวนไวในถุงทุเรียนจะไดมีกลิ่นอื่นแทนกลิ่นทุเรียน

ตัวตนแบบที่ 1 การเลี้ยง
ปลาและปลูกพืชที่โตไดดี
ในชวงน้ำเค็มมาสราง
รายไดเสริมชวงน้ำทะเล
หนุน แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 2 นำที่ดิน
บางสวนใหเปนแปลง
ทดลองปลูกทุเรียนในดิน
เค็มกับหนวยงานวิจัย แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 3 ขายกลอง
เก็บกลิ่นทุเรียน 100%
ควบคูไปกับทุเรียน แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 4 บริการรับ
เคลือบทุเรียนทั้งลูกเพื่อดับ
กลิ่น แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 3
สวนมัลเบอรรี่
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับ
สวนมัลเบอรรี่โดยใชขั้นตอนตามที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณวรารัตนเกษตรกรเจาของสวนมัลเบอรรี่ ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ของคุณวรารัตนไวดังนี้

ภาพที่ 6.29 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณวรารัตนคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• ทำสวนมัลเบอรรี่แลวสบายใจ ไดกำไรดีกวาปลูกพืชชนิดอื่น
• ปลูกมัลเบอรรี่แลวมีรายไดสม่ำเสมอ เพราะมีผลผลิตออกและขายไดทุกเดือน
• รูสึกภูมิใจที่สวนมัลเบอรรี่สรางรายไดใหดูแลครอบครัวและญาติได
• อยากพัฒนามัลเบอรรี่ใหมีมูลคาสูงขึ้น
• อยากเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมๆ ที่เห็นประโยชนของมัลเบอรรี่
• ภู มิ ใจในสวนมั ลเบอรร ี ่ ตนเองและตองการถายทอดความรูไปใหเกษตรกรที่สนใจโดยไมคิด
คาใชจาย
2. สิ่งที่คุณวรารัตนไดยิน (Hear) คือ
• คนมาเยี่ยมชมสวนบอกวาสวนหายาก ปายนอยมาก
• ลูกคาบอกวาไดยินชื่อสวนจากงานแสดงสินคา OTOP
• ลูกคาบอกวาผลสดดูนาทานดี
• ลูกคาที่ซื้อเวลาไปออกบูธจะถามวาถาอยากซื้ออีกจะไปซื้อไดที่ไหน
3. สิ่งที่คุณวรารัตนมองเห็น (See) คือ
• ลูกคาชอบจับมัลเบอรรี่เวลาเลือก เวลาไปออกบูธ ซึ่งจะทำใหช้ำ
• ลูกคาสนใจผลสดมากกวาผลิตภัณฑแปรรูป
• มัลเบอรรี่เสียหายงายมากถาแรงงานเก็บไมเปน
• การเรียกวามัลเบอรรี่แทนลูกหมอนทำใหลูกคาสนใจมากขึ้น
4. สิ่งที่คุณวรารัตนพูดและทำ (Say and Do) คือ
• จะดูแลคนเก็บเกี่ยวอยางใกลชิดเพราะกังวลเรื่องผลผลิตเสีย
• ถาผลสดขายไมหมดจะเสียราคา เพราะราคาแปรรูปต่ำกวาราคาผลสดมาก
5. สิ่งที่คุณวรารัตนไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• อยากขายใหคนมีกำลังซื้อโดยตรงผานชองทางออนไลนแตก็กังวลเพราะไมรูวิธี
• การเก็ บ เกี ่ ย วมั ล เบอร ร ี ่ ต อ งใช แรงงานมี ป ระสบการณและฝ มื อ ทำใหตองง อ พนั ก งานที ่ มี
ประสบการณ เพราะแรงงานที่มีประสบการณหายาก
• แรงงานที่ไวใจไดหายาก บางคนเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียหายทำใหเราขายไมไดราคา
• ราคามัลเบอรรี่เปนตามราคาตลาด กำหนดราคาเองไมได
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• ความนิยมมัลเบอรรี่ลดลงจากเมื่อกอน เคยขยายสวนเพราะชวงนึงขายไดดีมาก ปจจุบันลดลง
จากเมื่อกอนพอสมควร
• ภัยธรรมชาติทำใหควบคุมการผลิตลำบาก
• กังวลวาถาขายมัลเบอรรี่ผลสดแลวสงใหลูกคามันจะช้ำหมด เพราะมันบอบบาง
• กังวลวาบริษัทขนสงจะขนสงมัลเบอรรี่ไมดีพอ แลวจะเสียชื่อสวน
• การลงทุนบรรจุผลิตภัณฑเองไมคุมคา
• สวนมัลเบอรรี่อื่นขายมัลเบอรรี่ตัดราคา
6. สิ่งที่คุณวรารัตนคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากขายใหกับผูบริโภคโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง
• อยากขยายตลาดไปลูกคากลุมใหมๆ บาง เพราะถาขายสดใหพอคาสงคงไดราคาเทานี้
• อยากใหราคามัลเบอรรี่เพิ่มขึ้นกวานี้
• อยากสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัลเบอรรี่
• อยากเจาะตลาดคนกรุงเทพที่มีกำลังซื้อ
• อยากใหการทำสวนมัลเบอรรี่สรางกำไรไดมากกวานี้
• อยากมีผลิตภัณฑแปรรูปใหมๆ ที่เพิ่มมูลคาไดดีกวาเดิม
• อยากเจาะตลาดลูกคากลุมใหมๆ บาง
• อยากมีบรรจุภัณฑที่สามารถยืดอายุสินคาหรือกันช้ำเวลาขนสงได
• อยากมีระบบขนสงมัลเบอรรี่โดยไมเสียหาย

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคมัลเบอรรี่ กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก
ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้

ภาพที่ 6.30 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• มัลเบอรรี่ดูเปนผลไมที่ดูพิเศษ กินในวาระพิเศษไมไดกินทุกวัน
• ทานแลวรูสึกวาเปนคนมีฐานะ เพราะมีภาพลักษณวาเปนผลไมจากตางประเทศ
• ผลิตภัณฑมัลเบอรรี่แปรรูปดูเปนของมีราคาที่จะเหมาะจะซื้อไปฝากคนอื่น
• ช้ำงาย เนางาย ซื้อมาแลวตองดูแลดีๆ
• เวลาเอาไปโรยหนาสลัด ทำใหอาหารดูนากินและมีราคามากขึ้น
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• วิตามินซีสูงมาก กินแลวดีตอสุขภาพ
• เรียกวามัลเบอรรี่ดูดีกวาเรียกวาลูกหมอนเยอะ
• เคยไดยินวาคนกินคีโต (Ketogenic) กินไดแตผลไมตระกูลเบอรรี่เทานั้น เพราะน้ำตาลนอย
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3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• เห็นมีขายในซูเปอรมาเก็ตและราคาแพงกวาผลไมชนิดอื่น
• ไมคอยเห็นมีขายตามตลาดเทาไหร
• ไมเคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับมัลเบอรรี่ทางโทรทัศน
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• พอเรียกมัลเบอรรี่ทำใหดูดีในสายตาวัยรุน ขายไดราคาแพงขึ้น
• ทานแลวดีตอสุขภาพเพราะวิตามินเยอะ
• ทานเพราะทานงายดี ไมตองปอกเปลือกแบบผลไมอื่นๆ
• รูสึกประทับใจถาไดกินอาหารแลวมีการใสมัลเบอรรี่มาใหดวย
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• หาซื้อยาก ไมคอยมีขายตามตลาดทั่วไป มีขายตามซูเปอรมาเก็ตหรู
• หนาตาดูไมคอยนากินเทาไหร
• บอบบาง ซ้ำงาย ไมกลาสั่งทางไปรษณีย
• อายุของสั้น เก็บไดไมนาน
• บางลูกเปรี้ยวเกินไป
• รสชาติน้ำมัลเบอรรี่เหมือนๆ กับน้ำอื่นๆ ดูไมชัดเจน บางทีดื่มแลวเหมือนดื่มน้ำกระเจี๊ยบ
6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากใหมีชองทางการขายมัลเบอรรี่ออนไลน
• อยากใหสะอาดพอที่จะทานไดเลยโดยไมตองรอลางกอน
• อยากใหมีการแบงขายยอยๆ เพราะบางทีอยากทาน 2 – 3 คำ ไมไดอยากซื้อเปนกิโล
• อยากใหเพิ่มสินคามัลเบอรรี่แปรรูปที่ดูแปลกใหมนาสนใจ
• อยากใหมีเปดสวนบุฟเฟตมัลเบอรรี่บาง
• อยากใหรวมมือกับบริการขนสงเพื่อสั่งมากินที่บานได
• อยากใหกินแลวมีมวงๆ ไมเปอนมือ
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ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
วรารัตนเจาของสวนมัลเบอรรี่และผูบริโภคมัลเบอรรี่จากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ
ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้

1. เราจะคุณวรารัตนใหขายมัลเบอรรี่ไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้นไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเก็บมัลเบอรรี่ใหลดความเสียหายไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพิ่มมูลคามัลเบอรรี่ไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดลูกคาคนกรุงเทพที่มีกำลังซื้อไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมที่ไมคอยกินมัลเบอรรี่ใหมากขึ้นไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณวรารัตนใหหาจุดเดนของสวนมัลเบอรรี่ไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสงสินคาใหผูบริโภคโดยไมเสียหายไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสวนเปนที่รูจักมากขึ้นไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร**
11. เราจะชวยคุณวรารัตนสรางความแตกตางใหมัลเบอรรี่จากฟารมอื่นไดอยางไร
12. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางเอกลักษณใหน้ำมัลเบอรรี่ของสวนไดอยางไร
13. เราจะชวยคุณวรารัตนใหขายผลมัลเบอรรี่สดผานชองทางออนไลนโดยไมเสียหายไดอยางไร
14. เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร**
15. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อมัลเบอรรี่ซ้ำไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานมัลเบอรรี่สดจากตนโดยไมตองลางไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องน้ำตาลในมัลเบอรรี่ไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบทานมัลเบอรรี่ใหสนใจทานมัลเบอรรี่ไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อมัลเบอรรี่เปนของฝากไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคที่กินคีโตใหทานมัลเบอรรี่เพิ่มมากขึ้นไดอยางไร
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร เนื่องจากเปน
ปญหาที่หากไดรับการแกไขแลวจะสามารถสรางรายไดใหคุณวรารัตนมากขึ้นโดยไมตองลงทุนเพิ่มเนื่องจาก
ปจจุบันคุณวรารัตนปลูกมัลเบอรรี่เต็มพื้นที่แลว
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่
หากไดรับแกไขไดจะชวยใหคุณวรารัตนขายสินคาเดิมใหกับผูบริโภครายยอยไดหลากหลายขึ้น สรางมูลเพิ่ม
ใหกับมัลเบอรรี่ไดมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจได งายขึ ้น เนื่ องจากเปน กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ อ งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
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เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ขายในสิ่งที่มีอยูแลวแตไมเคยขายมากอน
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาทีผ่ ูบริโภคมีสวนรวม
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาทีค่ นปวยฟงแลวอยากได
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 ขายในสิ่งที่มีอยูแลวแตไมเคยขายมากอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำใบมัลเบอรรี่มาบดทำเปนสมุนไพรดับกลิ่นเทา
นำใบมัลเบอรรี่มาขายเปนใบยาสูบจากใบมัลเบอรรี่
นำลำตนมัลเบอรรี่มาสานเปนตะกราจากตนมัลเบอรรี่
นำกิ่งของมัลเบอรรี่ที่ปกติตัดทิ้งไปขายสำหรับเกษตรกรที่อยากปลูก
เอารากและใบมัลเบอรรี่มาทำเปนชุดตมสมุนไพรบำรุงเพื่อสุขภาพ
เอากิ่งมัลเบอรรี่ปกกระถางเล็กๆ ขายเปนบอนไซมัลเบอรรี่

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ผูบริโภคมีสวนรวม
7. เปดสวนมัลเบอรรี่ดวยการจัดคอรสลางพิษดวยมัลเบอรรี่ 1 วัน
8. จัดเทศกาลมัลเบอรรี่ที่สวนใหผูบริโภคมาปกนิกและซื้อผลิตภัณฑไดในราคาพิเศษ
9. ใหกิจกรรมใหผูบริโภคหัดทำแยมมัลเบอรรี่ดวยตนเอง
10. ใหผูบริโภคเอามัลเบอรรี่มาผสมสีเลือกเฉดไปเปนลิปสติกสีมัลเบอรรี่ดวยตนเอง
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 คนปวยฟงแลวอยากได
11. เอาใบมัลเบอรรี่มาขายเปนชาลดน้ำตาลในเลือดจากใบมัลเบอรรี่
12. ทำลูกอมควบคุมน้ำตาลในเลือดจากมัลเบอรรี่
13. นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่
14. ไซรัสน้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวานทำจากมัลเบอรรี่
15. เอาผลมัลเบอรรี่ที่ตกเกรดไปขายเปนมัลเบอรรี่น้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวาน
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กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่ เปนการนำใบมัลเบอรรี่ที่มีมาแปร
รูปเปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มไดมาก แตกตางจากผลิตภัณฑแปรรูปของสวนมัลเบอรรี่อื่นๆ ลงทุนไม
มาก สรางคุณคาไดสูง
2. ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ เปนการนำผลิตภัณฑเหลือทิ้งมาใชประโยชนขายใหกับ
ลูกคาไดโดยไมตองลงทุนเพิ่มเยอะ สรางคุณคาไดสูง
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคารักสุขภาพ
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนผลิตภัณฑสำหรับครอบครัวมีเด็กเล็ก
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนผลิตภัณฑสำหรับผูปวยติดเตียง
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 เปนผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคารักสุขภาพ
1. มัลเบอรรี่อบแหงสำหรับเปนอาหารทานเลนเพื่อสุขภาพ
2. เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก
3. แยมมัลเบอรรี่จากธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีสำหรับคนรักสุขภาพ
4. เครื่องดื่มเพิ่มวิตามินจากผลมัลเบอรรี่สำหรับคนพึ่งออกกำลังกายเสร็จ
5. ไอศกรีมมัลเบอรรี่แคลอรี่ต่ำสำหรับคนลดความอวน
6. อาหารเชามัลเบอรรี่สำเร็จรูปสำหรับคนรีบไปทำงานที่ตองการทานอาหารสุขภาพ
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 สำหรับครอบครัวมีเด็กเล็ก
7. มัลเบอรรี่อัดเม็ดสำหรับเด็กที่ชอบทานลูกอม
8. เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก
9. ไอศกรีมหวานเย็นทำจากน้ำมัลเบอรรี่
10. มัลเบอรรี่กวนแบบลูกคาสำหรับเด็กเคี้ยวเลน
11. ขนมแปงอบกรอบสำหรับเด็กฟนขึ้นผลิตจากผลมัลเบอรรี่
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 สำหรับผูปวยติดเตียง
12. เจลทาปองกันแผลกดทับผลิตจากลูกและใบมัลเบอรรี่
13. สารอาหารผลิตจากมัลเบอรรี่สำหรับผูปวยที่ตองใหอาหารทางสายยาง
14. สมุนไพรจากลูกและใบมัลเบอรรี่เพิ่มกลิ่นหอมในหองผูปวยติดเตียง
15. น้ำยาทำความสะอาดตัวผูปวยสกัดจากผลและใบของมัลเบอรรี่ชวยใหมีกลิ่นตัวหอม
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
3. เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก เปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยขยาย
ตลาดไปยังกลุมลูกคาที่เติบโตสูง และแกไขปญหาใหกลุมลูกคาไดอยางชัดเจน ลงทุนไมแพง สรางคุณคาให
ลูกคาไดสูง
4. เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก เปนแนวทางแกไขปญหาที่ชวยขยายตลาดไปยังกลุมครอบครัวที่มี
จำนวนมากและยังมีผลิตภัณฑจากมัลเบอรรี่ในกลุมนี้นอย ไมตองใชทักษะเพิ่มเติมมาก สรางคุณคาให
ลูกคาไดสูง
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนมัลเบอรรี่ สามารถสรุปแนว
ทางแกไขปญหาไดดังตารางที่ 6.4 ดังนี้
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ตารางที่ 6.4 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 3 สวนมัลเบอรรี่
ปญหา
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑสวนอื่นของมัลเบอรรี่ไดอยางไร

1.

2.
ป ญ หาที่ 2 เราจะช ว ยคุ ณ วรารั ต น ใ ห พ ั ฒ นา 3.
ผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมไดอยางไร
4.

แนวทางแกไขปญหา
นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปน
แคปซูลจากใบมัลเบอรรี่
ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ
เครื ่ อ งดื ่ ม มั ล เบอร รี่ Detox สำหรั บ คนทาน
อาหารแบบคีโตเจนิก
เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว
ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่

ภาพที่ 6.31 ตัวตนแบบที่ 1 นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่
ที่มา: https://th.pipingrock.com/herb-products-f-to-m/mulberry-leaf-1000-mg-120-quickrelease-capsules-8920?bvstate=pg:2/ct:r)
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ใบมัลเบอรรี่สรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดไดโดยมีงานวิจัยสนับสนุนวาสาร 1-deoxynojirimycin ซึ่งมี
สูงมากในใบมัลเบอรรี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดไดจริง คุณวรารัตนจึงสามารถนำไปมัลเบอรรี่มาแปรรูปโดย
การนำใบมาตากแหงแลวบดใสแคปซูลขายซึ่งสรางความแตกตางจากผลิตภัณฑจากใบมัลเบอรรี่ที่สวนใหญจะ
นำมาทำเปนชา โดยสามารถประชาสัมพันธไดวาเปนใบมัลเบอรรี่สำหรับคนที่มีปญหาน้ำตาลในเลือด โดยมีการ
นำผลมัลเบอรรี่ตากแหงผสมไปดวยเพื่อใหมีกลิ่นหอมของผลมัลเบอรรี่ปนอยู เปนวิธีที่ใชผลิตภัณฑที่มีอยูแลว
ในสวนมัลเบอรรี่มาสรางมูลคาเพิ่ม กระบวนการทำไมยากเพราะสวนมัลเบอรรี่มีเครือขายกับโรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ ของสวนอยูแลว ใชทักษะไมมาก สรางมูลคาเพิ่มไดสูง สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง
ตัวตนแบบที่ 2: ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ

ภาพที่ 6.32 ตัวตนแบบที่ 2 ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ
ที่มา: https://www.incyad.com/product/142/
ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่พรอมตมทำมาจากเปลือก ราก และใบของมัลเบอรรี่มาบรรจุเปนชุดสำหรับดื่ม
เพื่อสุขภาพ ซึ่งเปลือก ราก และใบของมัลเบอรรี่เมื่อนำมาตมรวมกันแลวมีสรรพคุณหลายอยางที่มีประโยชน
ตอรางกายที่ผานการศึกษารับรองมาแลว เชน มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยเรื่องน้ำตาลและความดันโลหิต
เปนตน พรอมวิธีการตมและอธิบายสรรพคุณที่มีประโยชน เปนวิธีการสรางมูลคาจากสิ่งที่มีอยูแลวในสวน
กระบวนการทำงาย ไมตองใชทักษะยาก สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
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ตัวตนแบบที่ 3 เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิก

ภาพที่ 6.33 ตัวตนแบบที่ 3 เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิก
ที่มา: https://www.doikham.co.th/product/mulberry-extract-45-ml/
โดยนำน้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน 99% ที่ทางสวนผลิตอยูแลวมาเจาะตลาดกลุมผูรับประทานอาหารคี
โตเจนิกซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่เนนรับประทานเนื้อสัตวเปนหลักและไมรับประทานผลไมที่มีน้ำตาลเยอะ โดย
ผลไมที่กลุมทานอาหารคีโตเจนิกทานไดจะเปนผลไมตระกูลเบอรรี่เทานั้น โดยทางสวนเนนออกแบบบรรจุ
ภัณฑและขวดใหมเพื่อเพิ่มขอความที่ตองการสื่อสารโดยตรงกับกลุมคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก โดยเนนถึง
ประโยชนของมัลเบอรรี่เขมขนที่ชวยระบบการขับถาย ซึ่งเปนปญหาที่พบไดบอยในกลุมคนทานอาหารคีโตเจ
นิก โดยอาจขายเปนขวดเล็กลงแบบเดียวกับขวดรังนกเพื่อสรางความเปนสินคาพรีเมี่ยมและเพิ่มมูลคาของ
ใหมัลเบอรรี่สูงขึ้น
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ตัวตนแบบที่ 4 เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก

ภาพที่ 6.34 ตัวตนแบบที่ 4 เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก
เจลลี่มัลเบอรรี่เปนผลิตภัณฑแปรรูปที่ทำไดไมยากโดยนำผลและน้ำมัลเบอรรี่มาผสมกับเนื้อเจลลี่เปน
เครื่องดื่มที่มีวิตามินซีเขมขน ซึ่งเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งของมัลเบอรรี่ที่มีวิตามินซีสูง โดยทำเปนเจลลี่เสริม
วิตามินจากธรรมชาติเพื่อเจาะตลาดกลุมเด็กที่ปกติไมชอบทานมัลเบอรรี่ที่มีรสเปรี้ยวผสม เปนวิธีที่ไมยาก
เนื่องจากสวนมัลเบอรรี่มีเครือขายกับโรงงานบรรจุผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ ของสวนอยูแลว สามารถขยายตลาด
ไปยังกลุมลูกคาใหมคือกลุมเด็กและผูปกครองที่มีเด็กเล็กได เปนวิธีที่ลงทุนไมมากแตสามารถสรางคุณคาให
ผูบริโภคไดสูง

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้
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ตัวตันแบบที่ 1: นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• เปนแนวคิดที่ดีเพราะสามารถนำผลิตภัณฑทไี่ มได
ขายมาสรางมูลคาไดสูง
• มีวัตถุดิบอยูแลว ทำไมยาก
• สรางมูลคาเพิ่มไดสูง
• ชอบที่แตกตางจากเจาอื่นๆ
More question on this?

• กลัวจะมีปญ
 หาเรื่องคุณภาพถาเก็บไวนานๆ

• ตองขออนุญาติหนวยงานของรัฐอะไรไหม
• สามารถโฆษณาเรื่องลดน้ำตาลในเลือดไดไหม หรือ
ตองเขียนออมๆ
• เก็บไวไดนานหรือเปลา จะขึ้นราไหม
• มีงานวิจัยรับรองจริงใชไหม

• ผลิตภัณฑที่เนนสุขภาพดานอื่นๆ เชน ความดันสูง
เพราะมัลเบอรรี่มีประโยชนหลายอยาง

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.35 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
ผูใช 2: ผูบริโภคที่มีปญหาน้ำตาลในเลือด
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่มีเปนใบธรรมชาติทสี่ ามารถชวยเรื่องน้ำตาลใน • กังวลเรื่องผลกระทบกับระดับน้ำตาลในเลือดเพราะ
เลือดได
เหมือนเปนยาที่กินเพิ่มอีกชนิด
• ชอบที่ผลิตโดยสวนมัลเบอรรเี่ องไมไดผานบริษัทแปร
รูปอาหารอื่นๆ
• ดูแปลกใหม มีกลิ่นของผลมัลเบอรรี่ที่นาจะหวานแต
กินแลวลดน้ำตาล
More question on this?
• กินคูกับยาลดเบาหวานไดหรือเปลา
• ตองปรึกษาแพทยกอนกินไหม
• มีผลขางเคียงอะไรหรือเปลา

New idea based on our work?
• ถาดีจริงทำเปนยาอมสมุนไพรก็นาสนใจ

ภาพที่ 6.36 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
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ตัวตนแบบที่ 2: ชุดสมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับตมดื่มเพื่อสุขภาพ
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?
• ไมมี

• ชอบมาก ปกติเราไมไดขายเลย พอเอามาจัดชุด
แลวดูสรางมูลคาเพิ่มไดเยอะมาก
• ทำไดเองงาย ไมยุงยาก
• ดูเปนสินคาเฉพาะกลุมที่รักสุขภาพนาจะชอบ
More question on this?

New idea based on our work?

• ตองขออนุญาตอะไรไหม
• เราสามารถโฆษณาสรรพคุณของมัลเบอรรี่ลงไปไดเลย
ไหมวามีประโยชนอะไรบาง
• จะมีปญหาการจัดเก็บไหม เก็บไดกี่วัน

11. สนใจอยากทำผลิตภัณฑมัลเบอรรเี่ พื่อสุขภาพดาน
อื่นๆ อีก เพราะสรางมูลคาเพิ่มไดสูง

ภาพที่ 6.37 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• เปนชุดสมุนไพรที่ทำจากธรรมชาติ ดูมีประโยชนตอ
รางกาย
• สะดวก จัดเปนชุดมาใหเรียบรอยแลว
• ดูมีประโยชนจริงเพราะผานการวิจัยมาแลว

• กลัววาเก็บไวนานแลวจะขึ้นรา

More question on this?

New idea based on our work?

•
•
•
•

12. ถาทำเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพกายดวยก็นาสนใจ
เชน สบู ยาสระผม เปนตน

กินเยอะๆ เปนอะไรไหม
เก็บไดกี่วัน เก็บไวนานจะขึ้นราไหม
สรรพคุณตางๆ เปนเรื่องจริงหรือเปลา
ชุดหนึง่ ตมไดกี่รอบ ตมยังไง มีวิธีบอกมาละเอียดหรือ
เปลา
• น้ำที่ตมแลวรสชาติเปนยังไง อรอยหรือขม

ภาพที่ 6.38 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
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ตัวตันแบบที่ 3: เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• เปนกลุมลูกคาที่นาสนใจมาก เพราะมีกำลังซื้อสูง
• ตองหาวิธีไปขายใหถึงคนกลุมนีจ้ ริงๆ เพราะขายกับ
ผูบริโภคปกตินาจะขายยาก
• ทำไดงาย ลงทุนไมเยอะ เพราะใชผลิตภัณฑแปรรูปที่
ปกติก็ทำอยูแลว
• ถาทำบรรจุภัณฑพรีเมีย่ มกลัวจะแพงไปแลวขายไมได
• สามารถเพิ่มมูลคาของมัลเบอรรี่ไดเยอะ
More question on this?
New idea based on our work?
•
•
•
•

ตองขออนุญาตหนวยงานของรัฐไหม
เก็บไดนานไหม
ตองใชลงทุนอะไรเพิ่มเติมเยอะไหม
ถาเขากินแลวยังทองผูกตองทำยังไง

• นาจะหาผลิตภัณฑแปรรูปอื่นไปขายใหลูกคาที่ทานคีโต
เจนิกไดเพิ่มเติมอีกเยอะ เพราะพึ่งทราบวาเขาแนะนำให
ทานผลไมตระกูลเบอรรี่

ภาพที่ 6.39 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
ผูใช 2: ผูบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิก
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบเพราะทุกวันนี้มีปญหาทองผูกประจำ
• ผลิตโดยสวนมัลเบอรรี่นาจะธรรมชาติและสดใหม
กวาซื้อจากบริษัทแปรรูปอื่นๆ
• ผลิตภัณฑดูพรีเมี่ยม ซื้อไปฝากเพือ่ นที่ทานคีโตเจนิก
ได
More question on this?

• ไมชัดเจนวาจะชวย detox ไดอยางไร
• ดูไมตางจากกินน้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขนของเจาอื่นๆ

• จะชวยเรื่องการ Detox ไดจริงๆ หรือเปลา
• เก็บไดกี่วัน ตองแชตูเย็นไหม
• ถาอรอยแลวทานเยอะๆ แลวจะทำใหทองเสียไหม

• ถามีงานวิจัยสนับสนุนแลวใสมาในผลิตภัณฑในกลอง
ดวยจะชวยใหนาเชื่อถือมากขึ้น

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.40 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
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ตัวตนแบบที่ 4: เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบกลุมผูบริโภคเด็กเพราะมีจำนวนมาก
• ดูเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ มีจดุ ขายที่เด็กชอบ
• ผูปกครองนาจะสบายใจที่ซื้อใหเด็กกินเพราะทำจาก
ธรรมชาติ
• ลงทุนไมนาแพง เพราะเรามีโรงงานที่รูจัก

• ดูเปนผลิตภัณฑขนมที่ไมคุนเคย ไมเหมือนน้ำมัลเบอร
รี่
• ขายเด็กกลัวจะมีปญ
 หาเยอะ

More question on this?

New idea based on our work?

• ถาเปนผลิตภัณฑขายเด็กตองขออนุญาตไหม
• เก็บยังไง เก็บไดนานไหม จะเสียงายหรือเปลา
• ถาเด็กกินแลวทองเสียเราจะโดนฟองรองอะไรไหม

13. กลุมลูกคาเด็กก็นาสนใจที่จะคิดผลิตภัณฑอื่นๆ ไป
ขายเพิ่ม

ภาพที่ 6.41 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบที่ 4
ผูใช 2: ผูปกครองของเด็ก
What do you like?

What don’t you like?

• ดูธรรมชาติเพราะทำจากสวนมัลเบอรรี่โดยตรง
• ดูเปนขนมที่เปนประโยชนกวาขนมที่ทำจากแปงอื่นๆ

• พอทำจากเกษตรกรคอนขางกังวลเรื่องความสะอาด
และมาตรฐานการผลิต
• กลัวเสียงาย

More question on this?

New idea based on our work?

• ไดรับมาตรฐานการผลิตหรือยัง เพราะกังวลเรื่องความ 14. ถาเนนผลิตภัณฑสำหรับเด็กควรขอมาตราฐานให
เรียบรอย
ปลอดภัย
• เก็บไวไดนานไหม เพราะถาทำจากธรรมชาติไมใสสาร 15. ดูแลวถาเปนน้ำมัลเบอรรี่ธรรมดายังดูสบายใจใหลูก
ทานมากกวาเอาไปแปรรูป
กันบูดนาจะตองรีบทาน
• ถาสั่งใหมาสงแลวไมไดแชตเู ย็นระหวางขนสงจะเสียไหม

ภาพที่ 6.42 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

การกำหนดประเด็นปญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ภาพที่ 6.43
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของสวนมัลเบอร
รี่

15.
16.
17.
18.
19.
20.

เราจะคุณวรารัตนใหขายมัลเบอรรี่ไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑทมี่ ีมูลคาสูงขึน้ ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหเก็บมัลเบอรรี่ใหลดความเสียหายไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหเพิ่มมูลคามัลเบอรรี่ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดลูกคาคนกรุงเทพทีม่ ีกำลังซือ้ ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหเจาะตลาดกลุมลูกคาใหมที่ไมคอยกินมัลเบอรรี่ให
มากขึน้ ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหหาจุดเดนของสวนมัลเบอรรี่ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหสงสินคาใหผูบริโภคโดยไมเสียหายไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหสวนเปนที่รูจกั มากขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมได
อยางไร**
เราจะชวยคุณวรารัตนสรางความแตกตางใหมัลเบอรรี่จากฟารมอืน่ ไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางเอกลักษณใหน้ำมัลเบอรรี่ของสวนไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหขายผลมัลเบอรรี่สดผานชองทางออนไลนโดยไม
เสียหายไดอยางไร
เราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัลเบอรรี่เทาเดิม
ไดอยางไร**
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อมัลเบอรรี่ซ้ำไดสะดวกขึน้ ไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหทานมัลเบอรรี่สดจากตนโดยไมตองลางไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องน้ำตาลในมัลเบอรรี่ไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบทานมัลเบอรรี่ใหสนใจทานมัลเบอรรี่ไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อมัลเบอรรเี่ ปนของฝากไดสะดวกขึน้ ไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคที่กนิ คีโตเจนิกใหทานมัลเบอรรี่เพิ่มมากขึ้นไดอยางไร

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวรารัตนใหสรางรายไดเพิ่มจากการทำสวนมัล
เบอรรี่เทาเดิมไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำใบมัลเบอรรี่มาบดทำเปนสมุนไพรดับกลิ่นเทา
นำใบมัลเบอรรี่มาขายเปนใบยาสูบจากใบมัลเบอรรี่
นำลำตนมัลเบอรรี่มาสานเปนตะกราจากตนมัลเบอรรี่
นำกิ่งของมัลเบอรรี่ที่ปกติตัดทิ้งไปขายสำหรับเกษตรกรที่อยากปลูก
เอารากและใบมัลเบอรรี่มาทำเปนชุดตมสมุนไพรบำรุงเพื่อสุขภาพ**
เอากิ่งมัลเบอรรี่ปกกระถางเล็กๆ ขายเปนบอนไซมัลเบอรรี่
เปดสวนมัลเบอรรี่ดวยการจัดคอรสลางพิษดวยมัลเบอรรี่ 1 วัน
จัดเทศกาลมัลเบอรรี่ที่สวนใหผูบริโภคมาปกนิกและซื้อผลิตภัณฑไดในราคาพิเศษ
ใหกิจกรรมใหผูบริโภคหัดทำแยมมัลเบอรรี่ดวยตนเอง
ใหผูบริโภคเอามัลเบอรรี่มาผสมสีเลือกเฉดไปเปนลิปสติกสีมัลเบอรรี่ดวยตนเอง
เอาใบมัลเบอรรี่มาขายเปนชาลดน้ำตาลในเลือดจากใบมัลเบอรรี่
ทำลูกอมควบคุมน้ำตาลในเลือดจากมัลเบอรรี่
นำใบมัลเบอรรี่ตากแหงบดใสแคปซูลขายเปนแคปซูลจากใบมัลเบอรรี่**
ไซรัสน้ำตาลนอยสำหรับผูปวยเบาหวานทำจากมัลเบอรรี่
เอาผลมัลเบอรรี่ที่ตกเกรดไปขายเปนมัลเบอรรี่น้ำตาลนอยสำหรับผปวยเบาหวาน

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณวรารัตนใหพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเจาะกลุมลูกคา
ใหมไดอยางไร
1. มัลเบอรรี่อบแหงสำหรับเปนอาหารทานเลนเพื่อสุขภาพ
2. เครื่องดื่มมัลเบอรรี่ Detox สำหรับคนทานอาหารแบบคีโตเจนิก**
3. แยมมัลเบอรรี่จากธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีสำหรับคนรักสุขภาพ
4. เครื่องดื่มเพิ่มวิตามินจากผลมัลเบอรรี่สำหรับคนพึ่งออกกำลังกายเสร็จ
5. ไอศกรีมมัลเบอรรี่แคลอรี่ต่ำสำหรับคนลดความอวน
6. อาหารเชามัลเบอรรี่สำเร็จรูปสำหรับคนรีบไปทำงานที่ตองการทานอาหารสุขภาพ
7. มัลเบอรรี่อัดเม็ดสำหรับเด็กที่ชอบทานลูกอม
8. เจลลี่มัลเบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับเด็ก**
9. ไอศกรีมหวานเย็นทำจากน้ำมัลเบอรรี่
10. มัลเบอรรี่กวนแบบลูกคาสำหรับเด็กเคี้ยวเลน
11. ขนมแปงอบกรอบสำหรับเด็กฟนขึ้นผลิตจากผลมัลเบอรรี่
12. เจลทาปองกันแผลกดทับผลิตจากลูกและใบมัลเบอรรี่
13. สารอาหารผลิตจากมัลเบอรรี่สำหรับผูปวยที่ตองใหอาหารทางสายยาง
14. สมุนไพรจากลูกและใบมัลเบอรรี่เพิ่มกลิ่นหอมในหองผูปวยติดเตียง
15. น้ำยาทำความสะอาดตัวผูปวยสกัดจากผลและใบของมัลเบอรรี่ชวยใหมีกลิ่นตัวหอม
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ตัวตนแบบที่ 1 นำใบมัล
เบอรรี่ตากแหงบดใส
แคปซูลขายเปนแคปซูล
จากใบมัลเบอรรี่ แลวนำไป
ทดสอบดวยแผนภาพความ
คิดเห็นกับเกษตรกรและ
ผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 2 ชุด
สมุนไพรมัลเบอรรี่สำหรับ
ตมดื่มเพื่อสุขภาพ แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 3 เครื่องดื่มมัล
เบอรรี่ Detox สำหรับคน
ทานอาหารแบบคีโตเจนิก
แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 4 เจลลี่มัล
เบอรรี่เพิ่มวิตามินสำหรับ
เด็ก แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 4
สวนแกวมังกร
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม
แนวทางที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณสมศักดิ์เจาของสวนแกวมังกร ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณสมศักดิ์ไว
ดังนี้

ภาพที่ 6.44 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ

176

1. สิ่งที่คุณสมศักดิ์คิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• คิดถูกที่เลือกปลูกแกวมังกรเพราะขยายพันธุงาย ปลูกงาย ดูแลงาย มีผลผลิตตลอดป
• ปลูกแกวมังกรแลวรายไดมั่นคงขึ้น มีเงินเขาทุกเดือน
• แกวมังกรเปนผลไมที่คนกินไดทุกวัน เปนที่ตองการของตลาดและราคาดี ทำใหมีพอคาแมคามา
รับซื้อที่สวนเหมาหมดโดยไมตองไปขายที่ไหน
• มีความสุขที่ไดทำสวนแกวมังกร
• ภูมิใจที่มีคนชมวาแกวมังกรที่สวนคุณภาพดีไดมาตราฐาน
2. สิ่งที่คุณสมศักดิ์ไดยิน (Hear) คือ
• พอคาที่มาซื้อชมวาแกวมังกรที่สวนคุณภาพดีมีคุณภาพ
• ลูกคารายยอยที่แวะมาสวนบอกวาแกวมังกรราคาดี ไมแพง
3. สิ่งที่คุณสมศักดิ์มองเห็น (See) คือ
• แกวมังกรมีคนมาซื้อเยอะ แตมีคนขายในตลาดลดลง
• การปลูกแกวมังกรไมงาย ตองระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตจากแรงงาน และนกมากจิก
กัด
• ลูกคาเกาที่เคยซื้อแกวมังกรที่สวนไปจะกลับมาซื้ออีก
• สินคาตกเกรดขายไมมีราคา
4. สิ่งที่คุณสมศักดิ์พูดและทำ (Say and Do) คือ
• ถาเราปลูกผลผลิตใหดี พอคาจะซื้อผลผลิตเราในราคาที่สูง
• คุณสมศักดิ์ดูแลสวนอยางใกลชิดเพราะกลัวผลผลิตเสียหายจากแรงงาน
• แกวมังกรที่สวนไดคุณภาพและมีมาตรฐาน
• อยากพัฒนาสินคาแปรรูปเพื่อเจาะตลาดรายยอย
5. สิ่งที่คุณสมศักดิ์ไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• กั ง วลว า จะไม ไ ด ผ ลผลิ ต แก ว มั ง กรที ่ ด ี เ พราะป ญ หาภั ย ธรรมชาติ ต  า งๆ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงก็ตองปรับวิธีการดูแลสวน
• กังวลเรื่องโรคระบาด เพราะแกวมังกรติดโรคระบาดไดงาย ตองดูแลใกลชิดเพื่อปองกันไมให
สงผลกระทบไปทั้งสวน
• ตองคอยดูแลวเรื่องน้ำ ชวงเกิดภัยแลงก็ตองใหน้ำมากขึ้น ถาหนาฝนก็ตองงดใหน้ำ
• ผลผลิตที่ขนาดลูกไมไดมาตรฐานจะขายไมไดราคาทั้งที่รสชาติไมแตกตาง
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• เมื่อเริ่มมีผลผลิตจะมีนกกาลงมากินทำลายผลผลิตเสียหาย
• ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ถาแรงงานไมมีความชำนาญตัดไปโดนกิ่งอื่นเสียหายทั้งกิ่งตองตัดทิ้ง
• น้ำไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เพราะแกวมังกรตองใชน้ำเยอะในหนาแลง
• ขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ
• แกวมังกรขายไดดีก็จริงแตราคาในฤดูก็ต่ำ อยากใหราคาสูงกวานี้
• ราคาขายไมแนนอนตองขึ้นอยูกับราคาของตลาดไท
• การขายใหกับพอคาคนกลางสะดวกก็จริงแตราคาก็ยังต่ำมากเทียบกับราคาที่ผูบริโภคซื้อปลีกที่
ตลาด
• ไมมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเทาไหร จึงยังไมมีการทำการตลาดออนไลน
6. สิ่งที่คุณสมศักดิ์คาดหวัง (Gain) คือ
• อยากคิดผลิตภัณฑแกวมังกรที่ขายไดมูลคาสูงขึ้น
• อยากใหราคาแกวมังกรผลสดราคาดีขึ้น
• อยากหาวิธีขายแกวมังกรขนาดไมไดมาตราฐานในราคาสูงขึ้น
• อยากพัฒนาผลิตภัณฑแกวมังกรแปรรูปที่เพิ่มมูลคาได แตก็ตองทำงายดวย
• อยากขายใหรายยอยโดยตรงเพราะไดราคาสูงกวา
• อยากนำไปแปรรูปเปนสินคาแปลกใหม
• อยากใหมีเทคนิควิธีที่ชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
• อยากไดแกวมังกรสายพันธุที่ทนแมลงและศัตรูพืชมากกวานี้
• อยากสรางรายไดจากสวนแกวมังกรเพิ่มขึ้น แตไมอยากขยายพื้นที่ปลูกแลว
• อยากพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อหารายไดเพิ่ม
• อยากจัดสรรที่ดินในขายเปนล็อตเพื่อใหคนเมืองมาลองทำการเกษตร
• อยากใหมีเทคโนโลยีปองกันผลผลิตเสียหายจากแมลงไดดีกวานี้
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กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคแกวมังกร กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก
ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้

ภาพที่ 6.45 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• แกวมังกรกินแลวดี วิตามินเยอะ แกทองผูก
• กินไดทุกวัน เปนผลไมประจำบาน ไปที่ไหนก็เจอ ซื้อไดทั้งป
• เปนผลไมเหมาะกินเปนพิเศษชวงหนารอน ชวยใหรางกายเย็น
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• เปนผลไมไทยที่ไมไดดูดีเหมือนผลไมตางประเทศ เวลาจะซื้อไปฝากผูใหญจะคิดกอนว า
เหมาะสมไหม เชน ราคาถูกไปไหม
• แกวมังกรเนื้อจะเละๆ หนอย ไมแนนเหมือนผลไมอื่นเลยไมคอยชอบ
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• แกวมังกรใชสารเคมีเวลาปลูกเยอะ
• เคยไดยินคุณหมอบอกวากินเยอะไปไมดี ตองเวนชวงบาง
• บางคนบอกวาเปนผลไมที่ดูไมนากินเลย ดูเปนเมือกๆ เนื้อเละๆ
3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• ไปตลาดสดหรือซูเปอรมาเก็ตก็เห็นมีขายตลอดป เหมือนไมมีฤดูกาล
• สีแกวมังกรสวย เดนมากเวลาวางกับผลไมอื่น
• เห็นประจำเวลามีชุดผลไมแจกตามโรงแรม
• เวลาใสโรยหนาสลัดแลวดูดีมีราคากวากินเปนผลสด
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• มักซื้อแกวมังกรไวติดบาน เพราะลูกไมใหญเกินเก็บในตูเย็นได และเก็บไดหลายวัน
• กินเย็นๆ อรอยกวากินธรรมดา
• เปนผลไมของหนารอน ชวยใหรางกายเย็น
• รสชาติไมเปนเอกลักษณเทาไหร ไมไดมีรสอะไรเดนชัด
• บางลูกดูจืดๆ แทบไมมีรสอะไรเลย เหมือนกินเมือกอะไรสักอยาง
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• เลือกลำบากเพราะไมรูวาหวานหรือไมหวาน บางลูกก็จืดมาก
• รสชาติเดิมๆ กินทุกวันรูสึกเบื่อ
• ถาปอกแลวก็ตองกินทั้งลูก ไมงั้นทิ้งไวมันจะเละ
• ถากินโดยไมแชตูเย็นความอรอยลดลงไปเยอะ
• ซื้อมาก็กินเลยไมได ตองกลับบานไปปอกเปลือกกอน ไมเหมือนผลไมบางอยางที่กินไดเลย
• กังวลเรื่องสารเคมีเลยตองลางเองอีกหลายๆ รอบกอนกิน
• รสชาติไมเปนเอกลักษณะ ไมมีรสอะไรเดนเหมือนผลไมชนิดอื่น
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6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรแปลกๆ บาง
• อยากใหมีแกวมังกรเม็ดชวยในเรื่องการขับถายโดยเฉพาะเพราะไมชอบรสแกวมังกร
• อยากกินแกวมังกรรสชาติที่แตกตางจากเดิม
• อยากกินแกวมังกรที่กินทุกวันไดโดยไมมีอันตราย
• อยากกินแกวมังกรสดตัดใหมทุกวัน ไมอยากกินลูกที่ซื้อมาเก็บไว
• อยากใหมีแกวมังกรปลอดสารในราคาที่ไมแพง จะไดไมตองมาลางบอยๆ
• อยากใหเรารูไดเลยวาแกวมังกรลูกนี้หวานไหมกอนซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
สมศักดิ์เจาของสวนแกวมังกรและผูบริโภคแกวมังกรจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ
ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้

1. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหจัดการน้ำในการปลูกแกวมังกรใหดีขึ้นไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดการพึ่งพิงสารเคมีในการปลูกแกวมังกรไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหพึ่งพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหหาตลาดลูกคารายยอยมากขึ้นไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรมากขึ้นไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายกับผูบริโภคในกรุงเทพโดยตรงไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางความแตกตางใหแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรเพิ่มโดยไมยากเกินไปไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร
11. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายแกวมังกรไดในราคามาตราฐานตลอดปไดอยางไร
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12. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขยายฐานลูกคาใหหลากหลายขึ้นไดอยางไร
13. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหปลูกแกวมังกรรสหวานมีมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจและรูสึกดูดีที่ไดกินแกวมังกรไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาการซื้อแกวมังกรไปฝากคนอื่นเปนของพรีเมี่ยมไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องการทานแกวมังกรตอวันเยอะไปไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกแกวมังกรที่หวานอรอยดวยตัวเองไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรรสชาติแปลกใหมจากเดิมไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรอรอยไดทันทีโดยไมแชเย็นไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรที่สดใหมจากตนทุกวันไดอยางไร

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่หากแกไขได
จะชวยสรางรายไดเพิ่มใหคุณสมศักดิ์ไดอยางชัดเจน สรางคุณคาไดมาก
ปญหาที่ 2: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรเพิ่มโดยไมยากเกินไปไดอยางไร เนื่องจาก
เปนปญหาที่จะชวยสรางรายไดใหคุณสมศักดิ์จากการทำกิจกรรมเดิมโดยไมตองลงทุนเพิ่มหรือใชทักษะเยอะ
สรางคุณคาใหคุณสมศักดิ์ไดมาก

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจได งายขึ ้น เนื่ องจากเปน กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ อ งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
182

ปญหาที่ 1: เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ผูหญิงฟงแลวชอบ
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่แปรรูปเปนสิ่งอื่น
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ทำใหลูกคามาสวนมากขึ้น
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 ผูหญิงฟงแลวชอบ
1. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนครีมบำรุงความชุมชื้นใหผิว
2. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนที่ขัดผิวและสครับผิว
3. เอาแกวมังกรมาแปรรูปเปนที่สครับผาเทา
4. เอามาขายเปนชุดผลไมลดความอวนเพราะใหพลังงานต่ำกวาผลไมอื่น
5. รวมมือกับรานสปาเพื่อใหรานสปานำแกวมังกรมาเปนผลิตภัณฑบำรุงผิว
6. โฆษณาวาแกวมังกรลูกเล็กจะมีสารบางอยางเยอะ ที่ผูหญิงกินแลวมีประโยชน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 แปรรูปเปนสิ่งอื่น
7. แปรรูปเปนน้ำแกวมังกร 100% เติมความหวานใหอรอยขึ้น
8. ขายเปนผลิตภัณฑทานเลนโดยนำไปอบเปนแกวมังกรอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
9. นำไปแชเย็นทำเปนไอศกรีมหวานเย็นแกวมังกร
10. เอาไปทำเปนนำพริกแกวมังกรขาย
11. แปรรูปเปนเจลลี่แกวมังกร
12. เอาเปลือกแกวมังกรตกเกรดมาทำเปนสีผสมอาหารจากธรรมชาติ
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ทำใหลูกคามาสวนมากขึ้น
13. จัดเทศกาลปาแกวมังกรที่สวนเหมือนเทศกาลปามะเขือเทศที่ตางประเทศโดยใชแกวมังกรตกเกรด
14. ทำอางสปาแกวมังกรโดยใชเนื้อแกวมังกรลวนที่สวนแลวใหลูกคามาเลน
15. เปดเปนสวนเรียนรูแลวนำแกวมังกรตกเกรดมาเปนกิจกรรมแกะสลัก
16. เปดคอรสอมรวมการทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรแลวเอาแกวมังกรตกเกรดมาเปนวัตถุดิบ
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว เนื่องจากเปนแนวทางแกไขที่ทำไดไมยาก สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต
ตกเกรดไดมาก
2. ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน เปนวิธีที่งาย ทำไดจริง สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต
ไดมาก
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรจากสิ่งที่มีไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา

เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่สรางกิจกรรมใหลูกคาทำที่บาน
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่อยากซื้อไปฝากคนอื่น
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคามีลูกเล็กจะชอบ
• เงื่อนไขที่ 4: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ดีกับสวนในระยะยาว
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 สรางกิจกรรมใหลูกคาทำที่บาน
1. ขายชุดปลูกแกวมังกรกระถางทางออนไลน
2. นำแกวมังกรขายเปนชุดแกะสลัก
3. ขายเปนชุดทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรสำหรับเด็ก
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ลูกคาอยากซื้อไปฝากคนอื่น
4.
5.
6.
7.
8.

จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม
ขายตนแกวมังกรบอนไซประดับโตะทำงาน
นำแกวมังกรไปสกัดเปนน้ำหอมจากแกวมังกร
ชุดสีผสมอาหารปลอดภัยขายเปนแพ็คผลิตจากตน เปลือก ผลของแกวมังกร
ขายชุดทำสลัดแกวมังกรดวยตนเอง

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ลูกคามีลูกเล็กจะชอบ
9. เปดสวนกิจกรรมแกวมังกร ใหเด็กไดมาเก็บและเรียนรูการปลูกแกวมังกร
10. เปดสวนเปนสวนสนุกแกวมังกร มีเครื่องเลนงายๆ และบอแกวมังกร
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 4 ดีกับสวนในระยะยาว
11. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทำวิจัยใหผลผลิตแกวมังกรมีขนาดใหญขึ้น ขายไดราคาขึ้น
12. ใหบริษัท Startup ดานการเกษตรมาแนะนำวิธีการเพิ่มสารอาหารในดินใหแกวมังกรมีคุณภาพมาก
ขึ้น
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กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 10 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
3. ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน เปนแนวทางแกไขที่สรางรายไดเพิ่มจากโดยทางสวนไม
ตองเพิ่มทักษะมาก เจาะตลาดกลุมลูกคาใหม สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
4. จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม เปนแนวทางแกไขที่สรางรายไดเพิ่มจากโดยทาง
สวนไมตองเพิ่มทักษะมาก เจาะตลาดกลุมลูกคาพรีเมี่ยมได สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนแกวมังกร สามารถสรุปแนว
ทางแกไขปญหาไดดังตารางที่ 6.5 ดังนี้
ตารางที่ 6.5 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 4 สวนแกวมังกร
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกว 1. ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว
มังกรตกเกรดไดอยางไร
2. ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทาน
เลน
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายได 3. ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน
เพิ ่ ม ให ส วนแก ว มั ง กรเพิ ่ ม โดยไม ย ากเกิ น ไปได 4. จัดแกว มังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเป น
อยางไร
ชุดพรีเมี่ยม
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว
ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว

ภาพที่ 6.46 ตัวตนแบบที่ 1 ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว
ที่มา: https://kornphoto.blogspot.com/ และ https://makeupandbeauty.com/diy-dragon-fruitexfoliating-body-pack-soft-fresh-skin/

เนื่องจากแกวมังกรมีเมล็ดเล็กๆ ที่ปนอยูกับเนื้อที่ชุมน้ำ ไมแหงเหมือนสครับผิดจากชนิดอื่น เชน กาแฟ
เหมาะสมกับการนำไปขายเปนผลไมเพื่อสครับผิว ซึ่งลูกคากลุมนี้จะไมไดมองที่ขนาดของลูกและราคาตลาด
ของผลไมและพรอมที่จะซื้อไปใชตลอดป โดยออกแบบบรรจุพันธุใหเหมาะสมกับกลุมเครื่องสำอาง สามารถใส
น้ำหอมกลิ่นตางๆ ในกลองเพื่อเพิ่มมูลคาไดดวย โดยอาจขายในราคาชุดละ 99 – 199 บาทก็ได สวนไมตองใช
ทักษะมาก สรางคุณคาใหผูบริโภคมาก
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ตัวตนแบบที่ 2: ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน

ภาพที่ 6.47 ตัวตนแบบที่ 2 ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน
ที่มา: https://www.baimianghealthyshop.com
นำแกวมังกรตกเกรดไปแปรรูปเปนแกวมังกรอบแหง ขายเปนอาหารทานเลนได โดยกระบวนการทำ
ไมยาก สามารถใสโดมเพื่ออบดวยพลังงานแสงอาทิตยได โดยจัดขายเปนแพ็คในราคาถุงละ 30 - 40 บาทซึ่ง
แกวมังกรตกเกรด 1 ลูกสามารถผลิตไดถึง 2 – 3 ถุง ทำใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนไดมาก ใชทักษะไมยาก สราง
คุณคาใหผูบริโภคไดสูง
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ตัวตนแบบที่ 3 ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน

ภาพที่ 6.48 ตัวตนแบบที่ 3 ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน
ที่มา: https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_4205
ผลิตชุดปลูกแกวมังกรสำหรับลูกคารายยอยที่ตองการกินแกวมังกรสดใหมทุกวัน เนื่องจากคุณสมศักดิ์
สามารถเพาะพันธุแกวมังกรที่มีคุณภาพไดดีอยูแลว โดยจัดจำหนายเปนชุดปลูกประกอบดวยกระถางที่เหมาะ
สำหรับปลูกแกวมังกร ดินที่เหมาะเฉพาะกับการปลูกแกวมังกร ปุยอินทรียเฉพาะบำรุงแกวมังกร หลักเกาะ
รวมถึงตนกลาที่โตพรอมปลูก โดยขายเปนชุดสำหรับลูกคารายยอยที่ตองการกินแกวมังกรผลสดดวยตัวเองใน
ราคา 399 หรือ 499 บาท สามารถสั่งทาง Facebook ของสวนแกวมังกรได เปนวิธีที่ใชทักษะไมเยอะ ลงทุน
นอย สรางคุณคาผูบริโภคไดมาก

189

ตัวตนแบบที่ 4 จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม

ภาพที่ 6.49 ตัวตนแบบที่ 4 จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม
ที่มา: https://www.saferpac.co.th/
โดยการนำแกวมังกรเกรดดีที่สุดของสวนที่ตัดใหมวันตอวันใสกลองพรีเมี่ยมอยางดี พรอมอธิบาย
สรรพคุณของแกวมังกรพิเศษที่พึ่งตัดใหมวาดีอยางไร ขายในราคาสูงกวาปกติโดยจัดสงดวยบริการสงสินคา
ดวนไปยังกลุมลูกคาเบื้องตนในจังหวัดกอนแลวคอยขยายตลาดไปยังกลุมอื่นโดนขายในราคากลองละ 99 บาท
เปนวิธีที่ใชลงทุนนอย ไมตองใชทักษะเพิ่ม สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
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การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: ขายแกวมังกรเปนผลิตภัณฑสครับผิว
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ดูงายดี ไมตองทำอะไรเพิ่มมาก แคไปขายใหคนที่
เห็นคุณคา
• ไมตองลงทุนเยอะ
• เพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดใหขายไดราคาสูงขึ้น
• ชวงแกวมังกรราคาตกจะชวยไดมาก
More question on this?

• เสียดายเอาผลไมไปทาผิวไมไดกิน

• ตองทำบรรจุภณ
ั ฑยังไงใหนาใจเพิม่ ไหม
• พอรูว ิธีแลว ตอไปผูบริโภคจะไปซือ้ แกวมังกรใน
ตลาดแลวทำเองแทนไหม

• ชอบในธุรกิจเครื่องสำอาง ดูสรางมูลคาไดมาก

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.50 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
ผูใช 2: ผูบริโภคที่ชอบขัดผิว
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบ เพราะนุมนิ่มชุมชื่นกวาสครับแบบอื่น
• ตองใชมือถือ ถาเปนคนสูงอายุ เชน คุณยายที่บาน
อาจจะใชไมเปน
• ใชจากผลไมสด ดูปลอดภัย สดใหมกวาสครับกระปุก
More question on this?
• ปลูกแบบอินทรียไ หม เพราะเอามาขัดผิวไมอยากได
สารพิษเพิ่ม
• แตกตางจากแกวมังกรตามตลาดอยางไร

New idea based on our work?
• ผลิตภัณฑเพื่อความสวยงามอื่นๆ ที่สงตรงจากสวน
อินทรียนาสนใจ

ภาพที่ 6.51 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคของตัวตนแบบที่ 1
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ตัวตนแบบที่ 2: ขายแกวมังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารทานเลน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• กังวลเรื่องการบรรจุวาตองไปจางใครทำ
• ทำงายไมยาก ลงทุนไมเยอะ
• ชวยเพิม่ มูลคาสินคาตกเกรด เพราะลูกไมไดน้ำหนักบาง
ลูกหวานกวาลูกใหญ
More question on this?

New idea based on our work?

• การบรรจุเปนถุงใหไดมาตรฐานยุงยากแคไหน มี
คาใชจายอยางไร
• ถาเปนขนมขายตองขออนุญาตอยางไร ยุงยากไหม
• ถาจางคนอื่นทำตอเขาคิดคาใชจายอยางไร

16. ถาแปรรูปแกวมังกรเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เพิ่มมูลคาได
ก็จะดีมาก

ภาพที่ 6.52 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2

ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ดูแปลกใหม ไมคอยไดเห็นแกวมังกรอบแหง
• ดูเปนอาหารสุขภาพกวาผลไมอบแหงอื่นๆ
• พกไปกินสะดวก

• เหมือนขนมมากกวาผลไม ถาอยากกินผลไมก็จะไมซื้อ
ขนมอันนี้

More question on this?

New idea based on our work?

• กินแบบอบแหงแลวยังไดสารอาหารหรือใยอาหาร
เหมือนกินผลสดไหม
• รสชาติจะจืดไปไหม เพราะแกวมังกรก็รสไมเดนอยูแลว

17. ถามีการปรุงรสมาดวยเชน รสบาบีคิว รสลาบ จะ
นาสนใจขึ้น

ภาพที่ 6.53 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
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ตัวตันแบบที่ 3: ผลิตชุดปลูกแกวมังกรกระถางขายทางออนไลน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบเพราะเหมือนขายโดยไมตองปลูกเอง ไมตองใช
แรงงานดูแล
• ไอเดียแปลกใหมดี ไมเคยคิดจะขายตนกลามากอน
• เปนวิธีที่ลงทุนนอย กำไรเยอะ
More question on this?

• การขนสงใหลูกคาที่ตองไปจัดการเอง ไมงายเหมือนขาย
สงพอคาคนกลางที่มารับที่สวน
• แกวมังกรตองดูแลเปน ปลูกทิ้งไวไมดูแลอาจจะไมออก
ผลผลิต
New idea based on our work?

• ตองรับผิดชอบหรือประกันผลผลิตอะไรใหเขาไหม
• ตอไปอาจขายพวกปจจัยการผลิตอื่นเพิ่มเติมไดดวย
• เคาจะมาวุนวายกับเราทีหลังไหม เชน โทรมาถามทุก
วัน

ภาพที่ 6.54 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบเพราะไดปลูกแกวมังกรกินเอง ปลอดภัยแนนอน • ตองมาดูแลเอง
• สนุก ไดมีกิจกรรมทำกับครอบครัว
• แกวมังกรสีสวย ประดับสวนได
More question on this?
•
•
•
•

ถาตนตายกอนทางสวนสงตนใหมมาใหไหม
ดูแลเองรสชาติจะเปนอยางไร
ตองใสปุยอะไรชวงไหนบาง มีบอกดวยไหม
จะออกผลไดนานกีเ่ ดือนกี่ป

New idea based on our work?
• จัดชุดปลูกแกวมังกรจิ๋วไวปลูกไวบนโตะทำงาน

ภาพที่ 6.55 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
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ตัวตนแบบที่ 4: จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•

What don’t you like?
• ขนสงจะดูแลไมดีถาตากแดดรอนจะช้ำหมด

ชอบที่ไดขายตรงกับผูบริโภครายยอย
ขายไดราคาสูงกวา
ดูเปนของมีคุณคา สรางมูลคาเพิ่มใหแกวมังกรได
ไมตองลงทุนอะไรเพิม่ มาก แคชัดชุดใหสวย ดูงาย
More question on this?

New idea based on our work?

• จัดสงอยางไรใหถึงมือลูกคาเร็ว
• ถาจะสงใหลูกคาที่ไกลๆ ดวยตองติดตอใคร
• ผูสงู อายุตองกินอาหารอินทรียมาจริงหรือไม

18. จัดแกวมังกรเปนกลองของขวัญตามเทศกาลตางๆ ก็
นาสนใจ

ภาพที่ 6.56 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบที่ 4
ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่ดูดี ดูเปนแกวมังกรพรีเมี่ยม
• ซื้อไปฝากผูใหญหรือคนอื่นไดเลย

• มันคือแกวมังกรธรรมดาใสกลองสวยอยางเดียวหรือ
เปลา

More question on this?

New idea based on our work?

• รสชาติแตกตางจากแกวมังกรที่ซื้อที่ตลาดไหม
• รสชาติหวานอรอยกวาเยอะไหม คุมคาราคาที่จายเพิ่ม
ไหม
• เปนแกวมังกรเกษตรอินทรียไ หม

19. จัดเซ็ตแกวมังกรเกษตรอินทรียขายทางออนไลน

ภาพที่ 6.57 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

ภาพที่ 6.58
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของสวนแกว
มังกร

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร

การกำหนดประเด็นปญหา

1. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนครีมบำรุงความชุมชื้นใหผิว
2. เอาแกวมังกรผลสดมาทำเปนที่ขัดผิวและสครับผิว**
3. เอาแกวมังกรมาแปรรูปเปนที่สครับผาเทา
4. เอามาขายเปนชุดผลไมลดความอวนเพราะใหพลังงานต่ำกวาผลไมอื่น
5. รวมมือกับรานสปาเพื่อใหรานสปานำแกวมังกรมาเปนผลิตภัณฑบำรุงผิว
6. โฆษณาวาแกวมังกรลูกเล็กจะมีสารบางอยางเยอะ ที่ผูหญิงกินแลวมีประโยชน
7. แปรรูปเปนน้ำแกวมังกร 100% เติมความหวานใหอรอยขึ้น
8. ขายเปนผลิตภัณฑทานเลนโดยนำไปอบเปนแกวมังกรอบแหงพลังงานแสงอาทิตย**
9. นำไปแชเย็นทำเปนไอศกรีมหวานเย็นแกวมังกร
10. เอาไปทำเปนนำพริกแกวมังกรขาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหจัดการน้ำในการปลูกแกวมังกรใหดีขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหลดการพึ่งพิงสารเคมีในการปลูกแกวมังกรไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหพึ่งพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหหาตลาดลูกคารายยอยมากขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหมีผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรมากขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขายกับผูบริโภคในกรุงเทพโดยตรงไดอยางไร
เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางความแตกตางใหแกวมังกรสวนคุณสมศักดิ์ได
อยางไร
9. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรเพิ่มโดยไมยาก
เกินไปไดอยางไร**
10.เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหเพิ่มมูลคาแกวมังกรตกเกรดไดอยางไร**
11. เราจะช วยคุ ณสมศั ก ดิ ์ให ขายแก วมั งกรไดในราคามาตราฐานตลอดปได
อยางไร
12. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหขยายฐานลูกคาใหหลากหลายขึ้นไดอยางไร
13. เราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหปลูกแกวมังกรรสหวานมีมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจและรูสึกดูดีที่ไดกินแกวมังกรไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกวาการซื้อแกวมังกรไปฝากคนอื่นเปนของพรีเมี่ยม
ไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหลดความกังวลเรื่องการทานแกวมังกรตอวันเยอะไปได
อยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกแกวมังกรที่หวานอรอยดวยตัวเองไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรรสชาติแปลกใหมจากเดิมไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรอรอยไดทันทีโดยไมแชเย็นไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหกินแกวมังกรที่สดใหมจากตนทุกวันไดอยางไร

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสมศักดิ์ใหสรางรายไดเพิ่มใหสวนแกวมังกรเพิ่มโดยไม
ยากเกินไปไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ขายชุดปลูกแกวมังกรกระถางทางออนไลน**
นำแกวมังกรขายเปนชุดแกะสลัก
ขายเปนชุดทำสีผสมอาหารจากเปลือกแกวมังกรสำหรับเด็ก
จัดแกวมังกรตัดใหมขนาดพิเศษขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม**
ขายตนแกวมังกรบอนไซประดับโตะทำงาน
นำแกวมังกรไปสกัดเปนน้ำหอมจากแกวมังกร
ชุดสีผสมอาหารปลอดภัยขายเปนแพ็คผลิตจากตน เปลือก ผลของแกวมังกร
ขายชุดทำสลัดแกวมังกรดวยตนเอง
เปดสวนกิจกรรมแกวมังกร ใหเด็กไดมาเก็บและเรียนรูการปลูกแกวมังกร
เปดสวนเปนสวนสนุกแกวมังกร มีเครื่องเลนงายๆ และบอแกวมังกร
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทำวิจัยใหผลผลิตแกวมังกรมีขนาดใหญขึ้น ขายได
ราคาขึ้น
12. ใหบริษัท Startup ดานการเกษตรมาแนะนำวิธีการเพิ่มสารอาหารในดินใหแกวมังกรมี
คุณภาพมากขึ้น
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ตัวตนแบบที่ 1 ขายแกว
มังกรเปนผลิตภัณฑสครับ
ผิว แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 2 ขายแกว
มังกรอบแหงเปนผลิตภัณฑ
อาหารทานเลน แลวนำไป
ทดสอบดวยแผนภาพความ
คิดเห็นกับเกษตรกรและ
ผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 3 ผลิตชุดปลูก
แกวมังกรกระถางขายทาง
ออนไลน แลวนำไปทดสอบ
ดวยแผนภาพความคิดเห็น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 4 จัดแกว
มังกรตัดใหมขนาดพิเศษ
ขายตรงเปนชุดพรีเมี่ยม
แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 5
สวนเมลอนญี่ปุน
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบตาม
แนวทางที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณสุภาพและคุณประภาเจาของสวนเมลอน ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ
คุณสุภาพและคุณประภาไวดังนี้

ภาพที่ 6.59 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภาคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• รูสึกวาคิดถูกและมีความสุขที่เปลี่ยนอาชีพมาเปนเกษตรกร
• ปลูกเมลอนไดเงินเยอะกวาปลูกพืชอื่นๆ เชน มัน ถั่ว
• รูสึกสนุกเวลาไดทดลองระบบฟารมอัจฉริยะใหมๆ เหมือนไดฝกฝนสมองตลอดเวลา
• ไมเคยรูสึกเบื่อที่จะพัฒนาฟารมใหดีขึ้นเรื่อยๆ
• รูสึกภูมิใจเวลามีลูกคามาชมวาเมลอนของฟารมอรอยและมีคุณภาพ
• รูสึกภูมิใจที่ทำเกษตรปลอดสาร เหมือนไดทำบุญไปในตัวทุกวัน
2. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภาไดยิน (Hear) คือ
• ลูกคามักชมวาเมลอนที่ฟารมหวานอรอยตามที่ซื้อไว
• พอคาคนกลางที่มาซื้อที่ฟารมบอกวาเมลอนที่ฟารมคุณภาพดี ลูกคารายยอยชอบ
• ลูกคามักชมวาเมลอนของฟารมอรอย
• ลูกคาจะถามวามีเปนกลองของฝากใหถือกลับไปไดเลยไหม
• ผูบริโภคจะถามตลอดวาลูกไหนกินไดวันไหน เก็บไดกี่วัน
• ผูบริโภคจะถามวาตองแชตูเย็นไหม
• ผูบริโภคจะถามวาลูกนี้หวานไหม
• ผูบริโภคบนวาดูเมลอนไมเปนวาลูกไหนสุกหรือไมสุก
3. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภามองเห็น (See) คือ
• ลูกคามีการกลับมาซื้อซ้ำตลอด
• ผูบริโภคใหคนขายเลือกลูกหวานๆ ให
• หลายคนจะเคาะเมลอนดูวาสุกหรือยัง
• หลายคนจะหยิบเมลอนมาดมเวลาเลือกซื้อ
• หลายคนโยนเมลอนเล็กนอยเพื่อวัดน้ำหนักเมลอน
4. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภาพูดและทำ (Say and Do) คือ
• แมจะมีระบบฟารมอัจฉริยะแตก็มาดูฟารมอยางใกลชิดทุกวัน
• ชวงใกลเก็บเกี่ยวจะดูแลเปนพิเศษเพราะมีผลตอคุณภาพของผลผลิต
5. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภาไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• เมลอนที่ฟารมยังมีผลผลิตที่ไมไดมาตรฐานและเสียหายในสัดสวนที่สูงอยู
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• เมลอน 1 ตนออกผลได 1 ลูกเทานั้น ถาตนไหนออกเกิน 1 ลูกตองเด็ดลูกที่เกินทิ้ง ไมอยางนั้นจะ
ไมไดคุณภาพเลยสักลูก
• ปญหาภัยธรรมชาติที่ยังไดรับผลกระทบแมจะปลูกในโรงเรือนก็ตาม
• กังวลเรื่องแรงงานที่มีความรูความเขาใจในการปลูกเมลอน เชน การผสมเกสร การตัดแตงกิ่ง ที่
หากยาก
• เมลอนเนาขางในเราเองก็ไมรู ขายไปแลวเสียชื่อสวน
• เมลอนมีอัตราผลผลิตเสียหายคอนขางสูง ทำใหตองดูแลใกลชิด
• แรงงานตองมีความเชี่ยวชาญถึงจะเก็บเกี่ยวไดดี ตองคัดเลือกลูกเปน ตองมีความชำนาญ
• ไมมีอำนาจตอรองในเรื่องเมล็ดพันธุ ไมสามารถเพาะพันธุเองได ตองซื้อเมล็ดพันธุเองทุกรอบ
• ไมสามารถทำเมลอนอินทรียไดเพราะอัตราการสูญเสียเยอะมาก
6. สิ่งที่คุณสุภาพและคุณประภาคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากใหผูบริโภครายยอยเขาถึงเมลอนไดมากขึ้น
• อยากใหผูบริโภครูวากินชวงไหนอรอยที่สุด
• อยากใหมีเมล็ดพันธุที่ราคาถูกลง
• อยากไดพันธุเมลอนที่ทนตอสภาพแวดลอมมากกวานี้
• อยากเพาะพันธุเมล็ดพันธุเองได เพราะเมล็ดพันธุที่ปลูกเอามาเพาะตอไมได จะกลายพันธุ

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเมลอนญี่ปุน กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะได
ฝกทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้
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ภาพที่ 6.60 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูใชคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• ทานเมลอนญี่ปุนแลวรูสึกดีกวาทานเมลอนไทย
• ทานเมลอนญี่ปุนแลวดูเขาเทรนดในยุคปจจุบัน
• เปนผลไมที่ไมไดทานทุกวันเพราะราคาสูงกวาผลไมอื่น
• เปนผลไมที่เก็บไวทานในวาระพิเศษ
• ถาไดรับเปนของฝากจะรูสึกวาคนเอามาใหใหของดีกับเรา
2. สิ่งที่ผูใชไดยิน (Hear) คือ
• เคยไดยินวาทานเมลอนแลวดีตอสุขภาพ
• ไดยินเมลอนญี่ปุนหวานหอมมากกวาเมลอนไทยเยอะ
• เพื่อนเคยบอกวาช้ำงาย ไมควรซื้อไปฝากใคร
3. สิ่งที่ผูใชมองเห็น (See) คือ
• เคยเห็นเมลอนญี่ปุนในหางสรรพสินคาราคาแพงมาก
• เห็นขายในรานอาหารญี่ปุนลูกละหลายรอยบาท
• ไมเคยเห็นโฆษณาอะไรเกี่ยวกับเมลอนเวนแตเดินเจอเองในซูเปอรมาเก็ต
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4. สิ่งที่ผูใชพูดและทำ (Say and Do) คือ
• เวลาซื้อเมลอนญี่ปุนเลือกไมคอยเปน ถาไมหวานจะเสียใจเพราะลูกนึงราคาแพง
• จะใหคนขายเลือกใหเพราะเชื่อใจวาเคาจะเลือกลูกที่อรอยใหเรา
5. สิ่งที่ผูใชไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• เมลอนสายพันธุญี่ปุนมีราคาสูงกวาเมลอนสายพันธุไทย
• เวลาซื้อเปนของฝากเก็บรักษายาก
• เมลอนญี่ปุนมีอายุสั้น เก็บไดแปปเดียวก็เสีย เมลอนไทยทนกวา
• หากซื้อเมลอนของฟารมที่หางสรรพสินคาจะไมรูเลยวามาจากฟารมไหน
• ไมรูวาเมลอนควรกินตอนไหน ดูไมเปน
• ราคาแพง บางลูกไมคุมกับคุณภาพ
• บรรจุภัณฑไมเหมาะตอการขนสง
• นำสินคากลับไปยาก
• ไมรูวาตอนไหนควรปอกกินเพราะมองไมออก ปอกเร็วไปก็จืด ทิ้งไวนานก็เละ
6. สิ่งที่ผูใชคาดหวัง (Gain)
• อยากไดเมลอนที่มีกลิ่นหอมชัดเจนวานี่เปนเมลอนญี่ปุน ไมใชเมลอนพันธุไทย
• อยากใหรูความหวานของเมลอนแตละลูกที่แนนอน
• อยากใหรูวันเวลาที่กินเมลอนไดอรอยที่สุดที่แนนอน
• อยากไดผลเมลอนที่ตัดใหมวันตอวัน
• อยากใหซื้อเมลอนไดสะดวกโดยไมตองออกจากบาน
• อยากใหมีแบบกินไดเลย ไมตองปอก และตองเก็บไวไดนานดวย
• อยากซื้อเมลอนใหหวานทุกลูกโดยไมตองเสียเวลามาเลือก
• อยากใหระบุใหชัดเจนเลยวาเปนเมลอนญี่ปุน เวลาซื้อไปฝากคนอื่นจะไดดูดี
• อยากใหฉลากมีภาษาญี่ปุนอยางเดียวจะไดเหมือนเมลอนนำเขาจากญี่ปุน
• อยากใหมีบรรจุภัณฑสวยๆ ที่ซื้อไปฝากคนอื่นไดเลยไมตองไปจัดอีก
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ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
สุภาพและคุณประภาเจาของสวนเมลอนและผูบริโภคเมลอนจากขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ
“เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้

1. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหลดความสูญเสียของเมลอนไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพึ่งพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหขายตรงกับผูบริโภครายยอยเพิ่มขึ้นไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพึ่งพิงตัวเองเรื่องเมล็ดพันธุไดมากขึ้นไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเพิ่มมูลคาเมลอนไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหปลูกเมลอนอินทรียไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเก็บเกี่ยวเมลอนโดยไมใชแรงงานไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหสรางเอกลักษณใหเมลอนที่สวนไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหผลิตเมลอนคุณภาพดีทุกลูกไดอยางไร
11. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาปลูกเมลอนไดมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร
12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร
13. เราจะชวยผูบริโภคใหเก็บเมลอนไวทานไดนานขึ้นไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อเมลอนที่สวนซ้ำไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกเมลอนที่อรอยดวยตนเองไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคที่ทานหวานไมไดใหรับประทานเมลอนไดอยางสบายใจไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหภูมิใจที่ไดซื้อเมลอนของสวนไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหไดรับประทานเมลอนโดยไมตองออกจากบานไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อเมลอนของรานเปนของฝากสะดวกขึ้นไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิใจวาไดรับประทานเมลอนที่สวนที่เปนพันธุญี่ปุนไดอยางไร
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่
ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบายมาก หากสวนเมลอนแก ไขปญหาใหผ ูบริโภคไดจ ะชวยใหผู บริ โ ภคมี
ความสุขขึ้น เพิ่มยอดขายไดมากขึ้น
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหา
ที่หากแกไขไดจะชวยสวนเมลอนสรางรายไดเพิ่มขึ้นไดโดยไมตองลงทุนเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจได งายขึ ้น เนื่ องจากเปน กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ อ งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ประเด็นปญหาที่ 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้

202

เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนวัตกรรมใหม
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใชเงินลงทุนนอย
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคามีสวนรวม
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 เปนนวัตกรรมใหม
1. ทำบรรจุภัณฑแบบมีเสียงเตือน หากผลเมลอนเหมาะแกการรับประทาน
2. ทำฉลากอัจฉริยะ ที่สแกนแลวทราบขอมูลของเมลอนผลนี้ทั้งหมด
3. ฉลากแบบเพิ่มกลิ่นตามระยะเวลาของผลเมลอนที่ถูกตัดมา
4. ฉลากแบบลดหรือเรงความสุกของเมลอนตามที่ตองการ
5. สรางฉลากเปนแบบตัววัดระดับความสุกของผลเมลอนจากกลิ่นของเมลอน
6. เคลือบสารชีวะเคมีที่เปลี่ยนสีตามความสุกของเมลอน
7. ทำบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศ เพื่อไมใหผลเมลอนไมใหสุกและเนาเสียเร็วเกินไป
8. สรางฉลากเปนแบบเปลี่ยนสีตามระยะเวลาของผลเมลอน
9. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได
10. กลองเก็บเมลอนที่สามารถวัดไดทั้งความหวานและสุก
11. ถุงวัดความสุกของเมลอน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ใชเงินลงทุนนอย
12. เขียนฉลากดวยมือระบุชวงวันที่กินอรอยและวันหมดอายุลงบนเมลอนทุกลูก
13. คิวอารโคด แปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ
14. ผูกโบวที่ขั้วเมลอนตามสีของวันที่กินเมลอนไดอรอยที่สุด เชน กินไดวันศุกรผูกสีฟา กินไดวันอาทิตย
ผูกสีแดง
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 เปนแนวทางที่ผูบริโภคไดมีสวนรวม
15. เปดเบอรสายดวนใหผูบริโภคโทรมาสอบถามไดวาเมลอนกินไดหรือยัง โดยบอกเบอรที่ผลเมลอน
16. เปดประกวดหาแนวคิดหาแนวทางแกไขโดยมีเมลอนเปนรางวัล
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17. จัดประกวดใหลูกคาถายคลิปการปอกเมลอนไดเวลาเหมาะกับกินไดอรอยที่สุด แลวแชรเคล็ดลับการดู
เวลากินเมลอนที่เหมาะสมในคลิป
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. คิวอารโคดแปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ เพราะเปนแนวทางแกไขที่ลงทุน
ไมมากแตแกปญหาไดจริง สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก
2. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได เพราะเปนแนวทางที่แกไขปญหาของผูบริโภคที่ตองการ
รับประทานเมลอนตามความหวานได อย างชั ดเจน สรางจุดแตกตางให กับสวนอื่น ได สรางคุณค าให
ผูบริโภคไดมาก
ประเด็นปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใชประโยชนไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่คนซื้อยินดีจายเงินซื้อของเสีย
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ผูบริโภคมีสวนรวม
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมทำเปนของกิน
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 คนซื้อยินดีจายเงินซื้อของเสีย
1. นำผลเมลอนที่ตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว
2. นำตนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนปุยอินทรีย
3. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน microgreen
4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปทำนำพริกเมลอนขาย
5. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปอบแลวขายเปนเมลอนอบแหง
6. นำตนเมลอนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนพลังงานชีวมวล
7. นำเมลอนที่ไมไดลูกไมสวยแตหวานไดมาตรฐานมาแปรรูปเปนน้ำเมลอนคั้นสด
8. นำเมล็ดเมลอนมาขายเปนเมล็ดเมลอนอบแหงแบบเมล็ดทานตะวัน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 เปนแนวทางที่ผูบริโภคไดมีสวนรวม
9. จัดกิจกรรมสอนแกะสลักเมลอนโดยนำลูกเมลอนตกเกรดมาใหแกะสลัก
10. สอนผูบริโภคใหหัดทำปุยอินทรียจากเปลือกเมลอน
11. ใหผูบริโภคออกแบบวิธีการนำของเสียเมลอนมาใชประโยชนสูงสุด

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ไมทำเปนของกิน
12. นำตนเมลอนที่แคระแกรนไปขายเปนตนไมประดับบานแนวบอนไซ
13. นำขั้วเมลอนที่เหลือคาตนมาแปรรูปเปนบรรจุภัณฑจากกานเมลอน
14. นำเมลอนตกเกรดไปอบแหงแลวทำเปนยาดมกลิ่นเมลอน
15. นำเมลอนตกเกรดไปทำเปนโลชั่นบำรุงผิวจากเมลอน
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
3. บรรจุภัณฑผลิตจากกานขั้วเมลอน เปนแนวทางแกไขปญหาที่นำของเหลือใชมาสรางเปนมูลคาเพิ่ม และ
เมื่อนำไปขายคูกับเมลอนแลวยังเพิ่มมูลคาของเมลอนไดอีกดวย ใชทักษะไมมาก สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง
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4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน micro melon เปนแนวทางแกไขปญหาที่
ชวยสรางมูลคาเพิ่มจากสิ่งที่เด็ดทิ้งมาขายได สรางเอกลักษณะเฉพาะของสวนได ไมตองลงทุนเพิ่มเยอะ
สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนเมลอนญี่ปุน สามารถสรุปแนว
ทางแกไขปญหาไดดังตารางที่ 6.6 ดังนี้
ตารางที่ 6.6 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 5 สวนเมลอนญี่ปุน
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ป ญ หาที ่ 1 เราจะช ว ยผู  บ ริ โ ภคให ร ู  เ วลา 1. คิ ว อาร โ ค ด แปะที ่ เ มล อ นแต ล ะลู ก เพื ่ อ บอก
รับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร
ขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ
2. สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาให 3. บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานขั้วเมลอน
นำของเสียไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร
4. นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลว
นำไปขายเปน micro melon

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวตันแบบที่ 1: คิวอารโคดแปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ

ภาพที่ 6.61 ตัวตนแบบที่ 1 คิวอารโคด แปะที่เมลอนแตละลูก

นำคิวอารโคด (QR Code) มาแปะไวบนผลของเมลอนทุกลูกเพื่อบอกขอมูลเมลอนลูกนั้นๆ อยาง
ชัดเจนเปนรุนๆ ไปตามวันที่ลงปลูกในแปลงหรือวันเก็บเกี่ยว หรือพิมพแปะบนผลเมลอนในวันที่ขายใหลูกคา
ใชระบบการพิมพเหมือนการพิมพบารโคดตามทั่วไป ผูบริโภคสามารถสแกนคิวอารโคดตรวจสอบขอมูลของเม
ลอนลูกนี้ไดวาเก็บผลผลิตวันไหน น้ำหนักเทาไหร สินคามาจากแหลงผลิตใด ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ ควร
รับประทานตามความชอบของลูกคา เปนแนวทางแกไขปญหาที่ไมยาก ไมตองลงทุนเยอะ และตอบโจทย
ปญหาของผูบริโภค สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก
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ตัวตนแบบที่ 2: สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได

ภาพที่ 6.62 ตัวตนแบบที่ 2 สติ๊กเกอรระบุความหวาน

สติ๊กเกอรระบุความหวานของผลเมลอนโดยใชแผนสติ๊กเกอรแปะบนลูกเมลอนเปนกระดาษชนิดพิเศษ
ที่สามารถบอกความหวานของเมลอน ณ ขณะนั้นได เมื่อทำการเอาแผนไปแปะบนผลเมลอนจะสามารถบอก
ความหวานของเมลอนผลตามหนวยความหวานนั้นไดโดยระบุเปนหนวยบริกซ คือ
• แถบอยูที่เลข 11-13 หมายความวา หวานนอย หรือเมลอนยังไมสุกดี
• แถบเลขอยูที่ 14-16 หมายความวา หวานปกติ หรือเมลอนสุกแลว เหมาะแกการรับประทาน
• แถบเลขอยูที่ 17-18 หมายความวา หวานมาก หรือเมลอนสุกมาก เนื้ออาจเริ่มนิ่ม
เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนวัตกรรมใหม ตองการความรูความเขาใจและการลงทุนที่สูงขึ้น และ
ตอบโจทยปญหาของผูบริโภคเรื่องความอรอยไดชัดเจน สรางคุณคาใหผูบริโภคไดมาก และชวยประชาสัมพันธ
สวนเมลอนไดดวย
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ตัวตนแบบที่ 3 บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานขั้วเมลอน

ภาพที่ 6.63 ตัวตนแบบที่ 3 บรรจุภัณฑผลิตจากกานเมลอน
ที่มา: krapaosarn.wordpress.com

บรรจุภัณฑจากกานขั้วเมลอนโดยนำกานขั้วเมลอนที่ปกติสวนนำไปทิ้งมาสานเปนบรรจุภัณฑเพื่อให
สะดวกในการถือสินคา สรางเอกลักษณเฉพาะสวนที่ไมมีใครเหมือน โชวผลเมลอนไดทำใหดูสวยงามโดยที่
ผูบริโภคซื้อไปฝากคนอื่นไดเลย นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาญี่ปุนบนตัวฉลากผูควบคูไปกับตัวผลิตภัณฑเพื่อทำ
ใหผลิตภัณฑดูเดนและพรีเมี่ยมขึ้น เปนแนวทางแกไขปญหาที่เปนนำของเสียมาใชประโยชน ไมตองลงทุนเยอะ
สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง และยังและชวยประชาสัมพันธสวนเมลอนและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาได
อีกดวย
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ตัวตนแบบที่ 4 นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน micro melon

ภาพที่ 6.64 ตัวตนแบบที่ 4 นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งขายเปน micro melon
ที่มา: https://www.saferpac.co.th/ และ https://www.facebook.com/INTOFARM/

ปกติเมลอน 1 ตนมีผลผลิตที่สมบูรณไดเพียง 1 ลูก หากมีตนไหนมีผลผลิตเกิน 1 ลูกเจาของตองเด็ด
ทิ้ง แตเราสามารถนำผลเมลอนชนิดนี้มาสรางเรื่องราวเพื่อนำไปขายเปนผลิตภัณฑ 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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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค

หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้

ตัวตันแบบที่ 1: คิวอารโคด แปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•

ดูแปลกใหมและทันสมัยดี
ดูแลวทำงาย ไมยาก
ลงทุนไมแพงมากและทำไดจริง
ดีเพราะจะไดประชาสัมพันธฟารมไปในตัว

What don’t you like?
•
•
•
•

More question on this?

จะใชไดจริงไหม กลัวติดแลวหลุด
คนรูวิธีกินก็จะไมใชงาน ทำไปเสียเปลา
คนไมมสี มารทโฟนไมสามารถใชงานได
กังวลวาลูกคาอาจไมสแกนอาจทำใหสิ่งที่ทำไปไมเกิด
ประโยชน
New idea based on our work?

• ใชวัสดุอะไรทำ คิวอารโคด แปะทีผ่ ลเมลอน ทนไหม • อยากใหที่ขนาดเล็กลงมาใหเหมาะกับแปะลูกเมลอน
• ถาเกิดการชำรุดจะอานคายังไง ลูกคาจะตอวาไหม
• ทำฉลากและแปะที่ฉลากกับแปะที่ลูกแบบไหนดีกวากัน
• จะมีคา ใชจายในการทำระบบเยอะไหม เพราะตองทำ • อยากใหบอกรายละเอียดตางๆ ใหเยอะขึ้นนอกจากเวลา
ฐานขอมูลเมลอนทั้งฟารม และตองมีอุปกรณเพิ่มอีก
กินที่เหมาะสม
มาก

ภาพที่ 6.65 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?
• ชอบที่ไดรูขอมูลของเมลอน
• ชอบทีจ่ ะไดกินเมลอนในเวลาที่เหมาะสมที่สุด หวาน
ที่สุด
• ดูตื่นเตนทันสมัยดี
More question on this?

What don’t you like?
• ตองใชมือถือ ถาเปนคนสูงอายุ เชน คุณยายที่บาน
อาจจะใชไมเปน

New idea based on our work?

• ถาจะแสกนกอนแลวคอยซื้อไดไหม เผื่ออยากรูขอมูล • ถาไมตองใชมือถือประกอบก็จะดี
กอนซื้อ
• ถาไปซื้อแลวเหลือไมกี่ลูกแปลวาเหลือแตลูกไมดีหรือ
เปลา เพราะลูกคากอนหนาก็จะแสกนกอนแลวเลือก
ของดีๆ ไปหมดแลว

ภาพที่ 6.66 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคของตัวตนแบบที่ 1
ตัวตนแบบที่ 2: สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่มีดูทันสมัยและตอบโจทยผบู ริโภคชัดเจน
• ชอบความคิดเพราะแตละคนชอบความสุกของเม
ลอนและความหวานที่ตางกัน
• สามารถขายเมลอนไดราคาสูงขึ้น

• จะใชไดจริงไหม
• กลัวติดแลวหลุด
• ถาเกิดมันไมตรงเราตองรับผิดชอบใหลูกคาไหม

More question on this?

New idea based on our work?

• ทำไดจริงหรือยัง มีความแมนยำแคไหน
• ตนทุนแพงมากไหม สติกเกอรอันนึงกี่บาท
• คาความหวานที่วัดไดแมนยำแคไหน

20. อยากใหบอกรายละเอียดอื่นๆ ไดเพิ่มเติมนอกจาก
ความหวาน เชน วันที่ตัด เปนตน

ภาพที่ 6.67 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่รูความหวานไดชดั เจน มีเลขบอก

• แปะผลตัวสินคาจะมีผลกับความปลอดภัยไหม มี
สารเคมีอะไรหรือเปลา

More question on this?

New idea based on our work?

• แลวเลขบนแผนมันจะเปลี่ยนเมื่อมันสุกขึ้นไหม หรือวัด
ความหวานอยางเดียว
• ลูกที่เนาแลวความหวานจะคางที่ 17 – 18 ไหม
• ถาซื้อมาแลวสติกเกอรหลุดแลวทำยังไง แปะกลับไป
แลวยังวัดไดเหมือนเดิมไหม

21. ถาเปนสีประกอบตัวเลขดวยจะชวยใหงายกวานี้
22. ถามีคำแนะนำตอวาระดับไหนเหมาะเอาไปทำอะไร
ตอไดก็จะดี เชน หวานเบอรนี้กินสด เบอรนี้ใสสลัด
อรอย

ภาพที่ 6.68 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
ตัวตันแบบที่ 3: บรรจุภัณฑผลิตแบบสานจากกานขั้วเมลอน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ดูดี ลูกคาสะดวกสบายในการถือ
• บรรจุภัณฑมีความแปลกใหม ขายเปนชุดของฝากได
เลย
• ใชวัสดุจากเมลอน ทำใหลดของเสียได
More question on this?

• ถาตองจางทำหรือทำเองก็เพิ่มตนทุนการผลิต
• ถาวางเมลอนไปเลยอาจทำใหผลเปนรอย หรือช้ำ ราคา
ตกได

• ตองสานเองไหม หรือรับมาจากไหน
• คาใชจายเทาไหร
• มีความแข็งแรงแคไหน รับน้ำหนักไดกี่กิโลกรัม

• ถามีวิสาหกิจที่รับซื้อกานเมลอนจากเราไปรับทำแลวมา
สงก็จะดี
• อยากใหเสริมวัสดุรองกอนนำผลเมลอนลงไปวางปองกัน
การช้ำ
• ถามีบรรจุภัณฑตามเทศกาลตางๆ ยิ่งนาสนใจ

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.69 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?
• ดูไมคอยปองกันเมลอนเทาไหร ตอนถือยังกลัววาจะช้ำ

• ชอบคอนเซปการสรางเอกลักษณ ดูเดนไมเหมือนใคร
• ไดชวยลดขยะรักโลกไปดวย
• ดูแลวสวย ซื้อไปฝากคนอื่นไดเลย
More question on this?

New idea based on our work?

• ชวยกันกระแทกไดไหม
• กังวลวามันจะทนทานแคไหน จะเก็บไวใชไดกี่เดือน

• ถานำเสนอสรางเรื่องราววาแรงงานชาวบานเปนคนสาน ชวย
สรางเงินสรางอาชีพ จะทำใหผลิตภัณฑนารักขึ้น

ภาพที่ 6.70 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
ตัวตนแบบที่ 4: นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน microgreen

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่ไดรายไดเพิม่ เพราะปกติก็เอาไปทิ้งอยางเดียว
• ชอบทีไ่ ดนำของเสียไปหารายได
• ดูนาสนใจเพราะเปนผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยเห็น

• กลัวจะมีปญ
 หากำลังการผลิต เพราะเมลอนลูกเกิน
ไมไดมีทุกตน

More question on this?

New idea based on our work?

• ถาไดรับความนิยมตอไปคงคิดวาจะปลูกเมลอนเพื่อขาย 23. นาสนใจวาแตละชวงอายุเมลอนกอนสุกเอาไปทำอะไร
ไดบาง
ตอนไหนดีกวากัน
• รสชาติไมไดหวานเหมือนเมลอนสุก เหมือนกินแตงกวา
คนจะชอบหรือเปลา

ภาพที่ 6.71 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 4
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?
• ไมรรู สชาติ ไมกลาซื้อ

• ชอบความแปลกใหม
• ชอบการเปนอาหารเพือ่ สุขภาพ เขากับเทรนดปจจุบัน
More question on this?
•
•
•
•

New idea based on our work?
24. มีการแนะนำเมนูทเี่ อา micro melon เปนสวนผสม
จะดีมาก
25. อยากใหมีการแนะนำประโยชนของ micro melon
ใหคนรูจักเยอะๆ

ขนาดมันใหญแคไหน
รสชาติจะเปนยังไง หวานเหมือนเมลอนลูกโตไหม
อายุมันอยูไดนานแคไหน
ไมเคยไดยินวา microgreen ที่เปนเมลอนมากอน มัน
คือ microgreen จริงๆ ใชไหม

ภาพที่ 6.72 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ

การกำหนดประเด็นปญหา

เกษตรกรเจาของธุรกิจ

1. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหลดความสูญเสียของเมลอนไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพึ่งพิงแรงงานนอยลงไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหขายตรงกับผูบริโภครายยอยเพิ่มขึ ้นได
อยางไร
4. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหพึ่งพิงตัวเองเรื่องเมล็ดพันธุไ ดมากขึ้นได
อยางไร
5. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใชประโยชนไดอยางไร**
6. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหเพิ่มมูลคาเมลอนไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหปลูกเมลอนอินทรียไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณสุภาพและคุ ณประภาใหเก็ บเกี่ยวเมลอนโดยไม ใชแรงงานได
อยางไร
9. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณ ประภาให สรางเอกลักษณใหเมลอนที่ ฟาร ม ได
อยางไร
10. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหผลิตเมลอนคุณภาพดีทุกลูกไดอยางไร
11. เราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาปลูกเมลอนไดมาตราฐานทุกลูกไดอยางไร
12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลารับประทานเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร**
13. เราจะชวยผูบริโภคใหเก็บเมลอนไวทานไดนานขึ้นไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อเมลอนที่ฟารมซ้ำไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกเมลอนที่อรอยดวยตนเองไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคที่ทานหวานไมไดใหทานเมลอนไดอยางสบายใจไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหภูมิใจที่ไดซื้อเมลอนของฟารมไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหไดทานเมลอนโดยไมตองออกจากบานไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อเมลอนของรานเปนของฝากสะดวกขึ้นไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกภูมิ ใจวา ไดทานเมลอนที่ สวนที่เปนพันธุญี ่ปุ  น ได
อยางไร

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

ภาพที่ 6.73
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
สวนเมลอนญี่ปุน

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยผูบริโภคใหรูเวลากินเมลอนที่อรอยที่สุดไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นำผลเมลอนที่ตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว
ทำบรรจุภัณฑแบบมีเสียงเตือน หากผลเมลอนเหมาะแกการรับประทาน
ทำฉลากอัจฉริยะ ที่สแกนแลวทราบขอมูลของเมลอนผลนี้ทั้งหมด
ฉลากแบบเพิ่มกลิ่นตามระยะเวลาของผลเมลอนที่ถูกตัดมา
ฉลากแบบลดหรือเรงความสุกของเมลอนตามที่ตองการ
สรางฉลากเปนแบบตัววัดระดับความสุกของผลเมลอนจากกลิ่นของเมลอน
เคลือบสารชีวะเคมีที่เปลี่ยนสีตามความสุกของเมลอน
ทำบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศ เพื่อไมใหผลเมลอนไมใหสุกและเนาเสียเร็วเกินไป
สรางฉลากเปนแบบเปลี่ยนสีตามระยะเวลาของผลเมลอน
สติกเกอรระบุความหวานของเมลอนในลูกได**
กลองเก็บเมลอนที่สามารถวัดไดทั้งความหวานและสุก
ถุงวัดความสุกของเมลอน
เขียนฉลากดวยมือระบุชวงวันที่กินอรอยและวันหมดอายุลงบนเมลอนทุกลูก
คิวอารโคด แปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอนลูกนั้นๆ**
ผูกโบวที่ขั้วเมลอนตามสีของวันที่กินเมลอนไดอรอยที่สุด เชน กินไดวันศุกรผูกสีฟา กินไดวันอาทิตยผูกสีแดง
เปดเบอรสายดวนใหผูบริโภคโทรมาสอบถามไดวาเมลอนกินไดหรือยัง โดยบอกเบอรที่ผลเมลอน
เปดประกวดหาแนวคิดหาแนวทางแกไขโดยมีเมลอนเปนรางวัล
จัดประกวดใหลูกคาถายคลิปการปอกเมลอนไดเวลาเหมาะกับกินไดอรอยที่สุด แลวแชรเคล็ด ลับ การดู เ วลากิ นใน
คลิป

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณสุภาพและคุณประภาใหนำของเสียไปใช
ประโยชนไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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นำผลเมลอนที่ตกเกรดขายอะไรไมไดเลยไปขายเปนอาหารสัตว
นำตนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนปุยอินทรีย
นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสรางเรื่องราวแลวนำไปขายเปน microgreen**
นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปทำนำพริกเมลอนขาย
นำเมลอนลูกออนที่เด็ดทิ้งไปอบแลวขายเปนเมลอนอบแหง
นำตนเมลอนที่ปลูกเสร็จแลวไปขายเปนพลังงานชีวมวล
นำเมลอนที่ไมไดลูกไมสวยแตหวานไดมาตรฐานมาแปรรูปเปนน้ำเมลอนคั้นสด
นำเมล็ดเมลอนมาขายเปนเมล็ดเมลอนอบแหงแบบเมล็ดทานตะวัน
จัดกิจกรรมสอนแกะสลักเมลอนโดยนำลูกเมลอนตกเกรดมาใหแกะสลัก
สอนผูบริโภคใหหัดทำปุยอินทรียจากเปลือกเมลอน
ใหผูบริโภคออกแบบวิธีการนำของเสียเมลอนมาใชประโยชนสูงสุด
นำตนเมลอนที่แคระแกรนไปขายเปนตนไมประดับบานแนวบอนไซ
นำขั้วเมลอนที่เหลือคาตนมาแปรรูปเปนบรรจุภัณฑจากกานเมลอน**
นำเมลอนตกเกรดไปอบแหงแลวทำเปนยาดมกลิ่นเมลอน
นำเมลอนตกเกรดไปทำเปนโลชั่นบำรุงผิวจากเมลอน

ตัวตนแบบที่ 1 คิวอารโคด
แปะที่เมลอนแตละลูกเพื่อ
บอกขอมูลเกี่ยวกับเมลอน
ลูกนั้นๆ แลวนำไปทดสอบ
ด ว ยแผนภาพความคิ ด เห็ น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตั ว ต น แบบที ่ 2 สติ ก เกอร
ระบุความหวานของเมลอน
ในลูกได แลวนำไปทดสอบ
ด ว ยแผนภาพความคิ ด เห็ น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 3 นำขั้วเม
ลอนที่เหลือคาตนมาแปร
รูปเปนบรรจุภัณฑจากกาน
เมลอน แลวนำไปทดสอบ
ดวยแผนภาพความคิดเห็น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 4 นำเมลอน
ลูกออนที่เด็ดทิ้งไปสราง
เรื่องราวแลวนำไปขายเปน
microgreen แลวนำไป
ทดสอบดวยแผนภาพความ
คิดเห็นกับเกษตรกรและ
ผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 6
ไรขาวโพดหวานแดง
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับไร
ขาวโพดหวานแดงโดยใชขั้นตอนตามที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณชนกเกษตรกรเจาของไรขาวโพดหวานแดง ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจ
คุณชนกไวดังนี้

ภาพที่ 6.74 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณชนกคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• รูสึกตัดสินใจถูกที่เปลี่ยนมาทำการเกษตร เพราะเปนอาชีพที่มีความสุข เปนนายตัวเอง
• รูสึกภูมิใจที่ไดนำเรื่องที่วิจัยมาใชประโยชนจริง
• ขาวโพดหวานแดงเปนพืชที่ปลูกไดหลายรอบใน 1 ป ดีกวาพืชหลายชนิด
• การทำเกษตรแบบพอเพียงมีความสุข ขายไปเรื่อยๆ เทาที่ได
• เปนคนเรียบงาย ตองการชีวิตพอเพียง ไมไดตองการความกาวหนาของธุรกิจมาก
• ลูกคาไมคอยรูคุณคาของขาวโพดหวานแดงวามีประโยชนมากกวาขาวโพดเหลือง
2. สิ่งที่คุณชนกไดยิน (Hear) คือ
• พอคาคนกลางบอกวาขาวโพดหวานแดงที่ซื้อไปขายตอขายไดดี
• ลูกคารายยอยบางคนบอกวากินดิบแลวรสชาติฝาด
• ลูกคาบอกวาหาซื้อยาก
• ลูกคาบอกวาไมรูวามันดีกวาขาวโพดเหลืองยังไง
• ลูกคาบนวาราคาแพงเพราะเอาไปเทียบกับขาวโพดเหลือง
3. สิ่งที่คุณชนกมองเห็น (See) คือ
• พอคาคนกลางที่เคยมาซื้อจะมากลับมาซื้อซ้ำอยางตอเนื่อง
• ลูกคารายยอยที่มาสวนบางคนจะเดินไปดูตนดวย
• ลูกคารายยอยจะซื้อไปฝากใหคนอื่นลองกินเกือบทุกคน
• ลูกคาบางคนจะลองซื้อฝกหนึ่งกอนแลวดูวารสชาติเปนยังไง
4. สิ่งที่คุณชนกพูดและทำ (Say and Do) คือ
• อธิบายประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหลูกคาฟงตลอด
• ไมไดตองการขยายธุรกิจมาก ตองการชีวิตที่เรียบงายพอมีพอกินมากกวา
• อยากใหคนไดรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดงเยอะๆ เพราะดีจริงๆ
5. สิ่งที่คุณชนกไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• ขายใหกับพอคาระแวกพื้นที่ไดราคาไมดีเทาไหร แตถือวาชวยๆ กัน
• อยากขายใหกับคนที่ชอบทานขาวโพดหวานแดงโดยตรงแตตองทำกิจกรรมหลายอยางที่
ยุงยาก
• ผลผลิตมีไมพอขายในหนาฝน
• การขนสงมีราคาแพงเพราะขาวโพดหวานแดงมีน้ำหนักมาก
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• เคยคิดจะขายออนไลนแตเรื่องการสงสินคาไมอำนวย
• ตองคอยระวังปญหาจากโรคพืชศัตรูพืชอยางดี ไมอยางงั้นโรคพืชจะลามไปทั่วไร
• เมล็ดพันธุตองซื้อกับเอกชนเจาเดียวเทานั้น หาซื้อที่อื่นไมได
• เมล็ดขาวโพดหวานแดงมีราคาแพงกวาเมล็ดขาวโพดธรรมดา
• ผูบริโภคไมรูถึงประโยชนขาวโพดหวานแดงจึงไมซื้อเพราะราคาแพงกวาขาวโพดเหลือง
6. สิ่งที่คุณชนกคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากใหมีการประชาสัมพันธคุณประโยชนของขาวโพดหวานแดงเพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น
• อยากใหภาครัฐมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานแดงเองแลวขายในราคาถูกกวานี้
• อยากใหผูบริโภครูประโยชนขาวโพดหวานแดงเยอะๆ
• อยากใหมีชองทางจัดจำหนายใหคนกรุงเทพงายกวานี้
• อยากขายใหกับกลุมคนที่รักสุขภาพไดโดยตรง
• อยากขายตรงกับลูกคาโดยไมผานพอคาคนกลาง
• อยากมีชองทางการจัดจำหนายมากขึ้นโดยไมตองเหนื่อยมาก
• อยากใหมีผลผลิตไดในชวงหนาฝนดวย
• อยากใหขาวโพดหวานแดงเก็บไดนานขึ้น
• อยากใหการขนสงงายกวานี้ สะดวกกวานี้

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคไรขาวโพดหวานแดง กิจกรรมนีจ้ ะเปนกิจกรรมที่นิสิต
จะไดฝกทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการ
วิเคราะหกรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิต
สามารถเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได
โดยแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้
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ภาพที่ 6.75 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• ถานำไปแปรรูป จะนารับประทานมากกวา
• ไมแนใจเรื่องกินดิบ มันจะอรอยเหมือนขาวโพดปกติไหม
• กังวลวาจะไดขาวโพดหวานแดงที่มาจากการยอมสี
• ขาวโพดหวานแดงมีประโยชนตางจากขาวโพดอื่นตรงไหนหรือแคสีสวยอยางเดียว
• รับประทานแลวขับถายไดดีขึ้นเพราะกากเยอะ
• รูสึกวาเปนของแปลก ไมเคยไดยินมากอน ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง
• ลองซื้อกินครั้งแรกดูกอน แตซื้อตอไหมดูอีกที
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• ขาวโพดหวานแดงสารอาหารดีกวาขาวโพดหวานทั่วไป
• ราคาสูงไมใชเพราะปลูกยากแตเพราะเปนสิ่งใหมในตลาด และมีความตองการสูง
• ถารับประทานแบบสดจะอรอยกวาทำใหสุก
• เคยไดยินวาถาเก็บผิดเวลารสชาติจะไมอรอย ตองเปนผลที่พรอมกินจริงๆ
3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• เห็นแตขายดิบ ไมเคยเห็นแบบปรุงสุก
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• ไมเคยเห็นขายตามซูเปอรมาเก็ตทั่วไป
• เห็นคนรักสุขภาพรับประทานกันเยอะ
• ราคาตอฝกสูงกวาขาวโพดหวานทั่วไป
• เห็นสีแตกตางจากสีเหลืองทั่วไป ดูนาสนใจ
• เคยเห็นเพื่อนที่ทำงานทาน
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• อยากใหมีแบบแกะมาใหแลวเพื่อความสะดวกในการรับประทาน
• ถาหาซื้อยากก็ไมรับประทานเพราะถาของดีก็คงตองมีการขายกระจายไปทั่ว
• ราคาแพง กินขาวโพดแบบปกติดีกวา
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• รับประทานผลดิบแลวไมอรอย แข็ง ไมชอบเทาไหร
• รสชาติจะออกติดฝาดๆ บางไมหวานอรอยเหมือนขาวโพดเหลือง
• ราคาแพงกวาขาวโพดปกติแตรสชาติอรอยนอยกวา
• เวลาทานขาวโพดหวานแดงแลวเลอะเทอะ
• เวลาทานขาวโพดหวานแดงแลวเศษขาวโพดชอบติดฟน บางทีไมกลาทานถาตองไปทำธุระตอ
• เวลาขาวโพดหวานแดงติดฟนสีแดงจะเห็นชัดมาก ไมกลากิน
• เสียเวลา ซื้อไปเพราะคิดวากินดิบได แตพอกินจริงแลวมีรสฝาดตองนำไปปง ยาง หรือนึ่ง
กอนทาน คราวหนาจะซื้อขาวโพดหวานเหลืองที่ตมแลวแบบธรรมดา
• ราคาแพงกวาขาวโพดทั่วไป
• รสชาติไมอรอยเทาขาวโพดเหลือง
• หาซื้อยาก
• ฝกใหญไป ทำใหกินไมหมด
• สินคาแปรรูปไมหลากหลาย
6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากทานขาวโพดหวานแดงที่ไมติดฟนหลังกิน
• อยากทานขาวโพดหวานแดงที่ทานแลวมือไมเลอะเทอะ
• อยากซื้อไปฝากคนอื่นไดงายๆ กวานี้
• อยากลองทานสินคาแปรรูปที่หลากหลายขึ้น
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• อยากใหมีขายตามซูเปอรมาเก็ตทั่วไป
• อยากใหมีปงยางมาใหเลย ไมตองมาทำเอง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
ชนกเจาของไรขาวโพดหวานแดงและผูบริโภคขาวโพดหวานแดงจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาใน
รูปแบบ “เราจะชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้

1. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงดูนากินขึ้นไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงใหลูกคารายยอยไดมากขึ้นไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงใหกลุมลูกคาสุขภาพไดมากขึ้นไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงผานทางชองทางออนไลนไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดหวานแดงไปถึงกลุมลูกคาที่เห็นคุณคาไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณชนกใหพัฒนาสินคาขาวโพดหวานแดงแปรรูปที่หลากหลายขึ้นไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณชนกใหมีความเปนผูประกอบการมากขึ้นไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณชนกใหปลูกขาวโพดหวานแดงในหนาฝนไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณชนกใหไมพึ่งพิงเมล็ดพันธุจากเอกชนเจาเดียวไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณชนกใหมีชองทางการจัดจำหนายเพิ่มขึ้นโดยไมตองออกแรงมากไดอยางไร
11. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร
12. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงไดอรอยขึ้นไดอยางไร
13. เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกคุมคาที่จายเงินแพงขึ้นไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงโดยไมติดฟนไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงโดยมือไมเปอนไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อขาวโพดหวานแดงใหสะดวกขึ้นไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อสินคาขาวโพดหวานแดงตามซูเปอรมาเก็ตไดอยางไร
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19. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อขาวโพดหวานแดงไปฝากคนอื่นไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
20. เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร

กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรับประทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่
ผูบริโภคมีปญหาในการรับประทานมาก หากแกไขปญหาใหผูบริโภคไดจะชวยใหผูบริโภคมีความสุขขึ้น คุณ
ชนกสามารถขายขาวโพดหวานแดงไดมากขึ้น
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร เนื่องจาก
ปจจุบันมีเพียงกลุมคนรักสุขภาพที่พอรูจักประโยชนของขาวโพดหวานแดง ตัวขาวโพดหวานแดงเองก็มีวิธีการ
รับประทานที่ไมเหมือนขาวโพดชนิดอื่น เปนปญหาที่ทำใหผูบริโภคลังเลใจหรือไมสบายใจที่จะจายเงินซื้ อ
ขาวโพดหวานแดง หากแกปญหาไดจะชวยใหผูบริโภคเต็มใจซื้อมากขึ้น ขายขาวโพดหวานแดงไดงายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจได งายขึ ้น เนื่ องจากเปน กิจ กรรมที่ มี ความต อเนื่ อ งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

223

ปญหาที่ 1 เราจะชวยผูบริโภคใหรับประทานขาวโพดหวานแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
เงื่อนไขในการชวยคิดความคิดสรางสรรค
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาทีแ่ ปรรูปใหคนมีปญหาในการเคี้ยวรับประทานไดสะดวก
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาทีร่ ับประทานขาวโพดหวานแดงสดไดโดยมือไมเปอนไมติดฟน
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาทีเ่ ก็บไวรับประทานไดนาน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 แปรรูปใหคนมีปญหาในการเคี้ยวรับประทานไดสะดวก
1. นำขาวโพดหวานแดงมาทำเปนผงแลวเวลาดื่มคอยผสมน้ำ
2. นำขาวโพดหวานแดงไปอบแหงใสถุงทำเปนคลาย oatmeal รับประทานกับนมตอนเชา
3. นำขาวโพดหวานแดงมาบดเพื่อทำเปนแปงขาวโพดหวานแดงสำหรับทอดอาหารเพื่อสุขภาพ
4. นำขาวโพดหวานแดงมาคั้นเปนน้ำนมขาวโพดหวานแดง
5. ทำเปนซุปขาวโพดหวานแดงสำเร็จรูปสำหรับละลายรับประทานพรอมนม
6. ขาวโพดหวานแดงอบเนยพรอมรับประทาน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 กินขาวโพดหวานแดงสดไดโดยมือไมเปอนไมติดฟน
7. แจกถุงมือพลาสติกคูกับขาวโพดหวานแดง
8. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน
9. ขาวโพดหวานแดงเสียบไมสำหรับรับประทานแนวตั้ง ไมติดฟน
10. ขายพรอมที่แกะขาวโพดคลายสอม ใชขูดขาวโพดหวานแดงแทนการกัด
11. ขายที่เสียบขาวโพดสำหรับรับประทานขาวโพดหวานแดงโดยมือไมเปอน
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ขนมที่เด็กๆ ชอบ
12. ขาวโพดหวานแดงอัดแทงกินงายสะดวก
13. โยเกิรตขาวโพดหวานแดง
14. น้ำนมขาวโพดหวานแดงสำหรับเด็ก
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน เปนวิธีที่ชวยใหผูบริโภคทานขาวโพดหวานแดงไดงายขึ้น
สะดวกขึ้น มือไมเปอน ไมติดฟน แกปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน ใชทักษะไมมาก สรางคุณคาใหผูบริโภค
สูง
2. ขายที่เสียบขาวโพดสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน เปนวิธีที่ชวยใหผูบริโภคทานขาวโพดหวานแดงได
สะดวกขึ้นสำหรับคนชอบกินจากฝก มือไมเปอน แกปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน สรางคุณคาใหผูบริโภค
สูง

ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร

กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ทำใหผูบริโภครูเปนวงกวาง
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใหผูบริโภคชวยบอกตอ
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใหคนอื่นคิดไอเดียให
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 ทำใหผูบริโภครูเปนวงกวาง
1.
2.
3.
4.
5.

นำขาวโพดหวานแดงไปสนับสนุนในรายการทำอาหารทางทีวี
ให YouTuber ดานอาหารรีวิวประโยชนของขาวโพดหวานแดงออกรายการ
เปดชอง YouTube ของไรสอนทำอาหารจากขาวโพดหวานแดงพรอมสอดแทรกประโยชนทุกตอน
เปดรานกาแฟขาวโพดหวานแดงแลวจะมีรายการทีวีมาทำขาวประชาสัมพันธให
สมัครไปออกรายการครัวคุณตอย

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ใหผูบริโภคชวยบอกตอ
6.
7.
8.
9.

ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงรีวิวประโยชนขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด
ใหสวนลดถาลูกคาชวยแนะนำเพื่อนมาซื้อขาวโพดหวานแดงเพิ่ม
แตงตั้งลูกคาเปนตัวแทนจำหนายโดยใหสวนแบงถาแนะนำลูกคามาซื้อเยอะ
นำไปใหเปนอาหารในโรงเรียนแลวใหนักเรียนบอกประโยชนผูปกครองตอ

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 ใหคนอื่นคิดไอเดียให
10. ร ว มมื อกั บ คณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิทยาลัย ในพื้น ที่เพื่อใหโ ปรเจคนิส ิตใหทำหนังสั้น ที่เผยแพร
ประโยชนขาวโพดหวานแดง
11. ประกวดภาพถายขาวโพดหวานแดงพรอมอธิบายประโยชนของขาวโพดหวานแดง
12. จัดประกวดทำ Infographic เปรียบเทียบประโยชนของขาวโพดหวานแดงกับขาวโพดชนิดอื่น
13. รวมมือกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใหนักเรียนทำรายงานเรื่องขาวโพดหวานแดงแลวเผยแพรความรูลง
YouTube
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
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3. ให ล ู ก ค า ที ่ ซ ื ้ อ ข า วโพดหวานแดงรี ว ิ ว ข า วโพดหวานแดงแลกกั บ ส ว นลด เป น วิ ธ ี แ ก ไ ขป ญ หาที ่ ช  ว ย
ประชาสัมพันธประโยชนของขาวโพดหวานแดงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูบริโภคมักเชื่อผูบริโภคดวย
กันเองมากกวา ใชตนทุนนอย สรางคุณคาไดมาก
4. รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพรประโยชน
ขาวโพดหวานแดง เปนวิธีแกปญหาที่ชวยใหผูเชี่ยวชาญมาพัฒนาคลิปวีดีโอที่แชรบนออนไลนได และยัง
นำมาเปดประชาสัมพันธสวน ณ จุดขายไดดวย ใชตนทุนนอย สรางคุณคาไดมาก
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาไรขาวโพดหวานแดง สามารถสรุป
แนวทางแกไขปญหาไดดังตาราง 6.7 ดังนี้
ตารางที่ 6.7 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 6 ไรขาวโพดหวานแดง
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ป ญหาที ่ 1 เราจะช วยผู บริโ ภคใหทานข าวโพด 1. เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน
หวานแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
2. ขายที่เสียบขาวโพดสำหรับรับประทานโดยมือ
ไมเปอน
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชน 3. ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดรีวิวขาวโพดหวานแดงแลก
ของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรูไดอยางไร
กับสวนลด
4. รวมมือกับคณะนิเ ทศศาสตร มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร
ประโยชนขาวโพดหวานแดง

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัว
ตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวตันแบบที่ 1: เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน

ภาพที่ 6.76 ตัวตนแบบที่ 1 เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน

เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน โดยนำเมล็ดขาวโพดหวานแดงใสในบรรจุภัณฑแบบถวย
พรอมชอนสำหรับผูบริโภครับประทานไดทุกที่ตองการ โดยขายในราคา 39 ถึง 49 บาท วางขายหนาสวนหรือ
หากตองการสามารถนำไปขายที่รานสะดวกซื้อก็ได แกไขปญหาของผูบริโภคเรื่องทานไมสะดวกได ไมตอง
ลงทุนเยอะ สรางคุณคาใหผูบริโภคมาก
ตัวตนแบบที่ 2: ขายที่เสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน

ภาพที่ 6.77 ตัวตนแบบที่ 2 ขายที่เสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน
ที่มา: https://shopee.co.th/highdreams.th?categoryId=147&itemId=9028721242
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ขายที่เสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอนในราคาชิ้นละ 25 บาท ซึ่งเปนราคาที่
ทำใหสวนไดกำไรดวย โดยโฆษณาวาสามารถใชไดหลายป ทนทาน นำไปใชกับการรับประทานขาวโพดอื่นๆ ได
ดวย แกไขปญหาของผูบริโภคไดชัดเจน ไมตองใชทักษะเยอะ ไมตองลงทุนเยอะ แตสรางคุณคาใหผูบริโภค
ไดมาก สรางจุดเดนใหสวนขาวโพดหวานแดง
ตัวตนแบบที่ 3 ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด

ภาพที่ 6.78 ตัวตนแบบที่ 3 ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด

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

ภาพที่ 6.79 ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำ
หนังสั้นที่เผยแพรประโยชนขาวโพดหวานแดง

รวมมือกับอาจารยคณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให
งานโปรเจคของนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธประโยชนของขาวโพดหวานแดง ซึ่งมีงานวิจัยเชิงวิชาการ
หลายฉบั บ ที ่ แ สดงถึ ง ประโยชน ข องข า วโพดหวานแดงแต ผ ู  บ ริ โ ภคทั ่ ว ไปไม เ ข า ใจ หากสวนร ว มมื อ กับ
มหาวิทยาลัยใหทำเปนคลิปสั้นๆ ที่สามารถนำมาเผยแพรที่จุดขายไดจะชวยใหผูบริโภคเขาใจประโยชนมากขึ้น
เปนวิธีที่ใชทักษะไมมาก ลงทุนนอย สรางคุณคาใหผูบริโภคไดปานกลาง
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้

ตัวตันแบบที่ 1: เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
• สะดวกสบายในการรับประทาน
• โปรโมชั่นมีความนาสนใจ
• หาซื้องาย

What don’t you like?
• ตนทุนในการผลิตสูง
• รสชาติอาจไมเหมือนเดิม
• ดูเปนการลดคุณคาของผลิตภัณฑที่เปนของหายาก
เนื่องจากสามารถขายเปนฝกมีคณ
ุ คามากกวา

More question on this?

New idea based on our work?

• ใสสารกันบูดไหม
• ทำบรรจุภณ
ั ฑแบบฝาเปดปดเพื่อใหสามารถเก็บไวได
• ใชวิธีการแกะเมล็ดแบบไหน
• บรรจุภัณฑมีแบบอื่นที่เก็บไวไดไหมหากรับประทาน
ครั้งเดียวไมหมด
• จะมีคาใชจายในการทำเยอะไหม

ภาพที่ 6.80 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่ทำใหขาวโพดหวานแดงกินงาย ไมเปอนมือ
และติดฟนนอยลงเพราะไมตองใชฟนกัด
• ซื้องาย สะดวก ซื้อที่ไหนก็ได
• รับประทานสะดวกไมตองแกะเอง
• ชอบไอเดียที่แกะขาวโพดหวานแดงมาใหแลว
More question on this?

• ไมสดใหมเหมือนกินสดจากฝก

• วิตามินลดลงดวยไหม
• เปนแบบสดหรือเปนแบบดิบ
• มีใสสารกันบูดหรือเปลา จะปลอดภัยเทากินแบบสด
ไหม
• มีอายุกี่วัน ตองแชตูเย็นไหม เก็บไวนานๆ แลวจะ
เปนยังไง

• นาจะทำรูปแบบใหลูกคาเลือกไดวาจะทานสุกหรือดิบ
• มีรสชาติอื่นๆ เพิ่มเติม
• นาจะมีฝาที่สามารถปดไดหากทานไมหมด

New idea based on our work?

ภาพที่ 6.81 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
ตัวตนแบบที่ 2: ขายที่เสียบขาวโพดหวานแดงสำหรับรับประทานโดยมือไมเปอน
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
•
•
•
•

What don’t you like?
• ราคาแพงไปชาวบานอาจจะไมซื้อ

ดูดี ทำใหขาวโพดดูมีราคาขึ้น
ทำไดงาย ไมตองลงทุนมาก
นาจะชวยใหขายไดมากขึ้น
ผูบริโภคนาจะชอบ โดยเฉพาะคนที่บนเรื่องมือเปอน
More question on this?

New idea based on our work?

26. ถาที่เสียบมีสอมใหเอาไวขูดขาวโพดโดยไมตองกัดดวย
• ที่เสียบทนทานแคไหน
จะดีมาก
• ไมไดเสียบใหกับทุกคนใชไหม เสียบเฉพาะคนที่อยากซื้อ

ภาพที่ 6.82 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ทานไดโดยมือไมเปอน
• ทนทานเก็บเอาไวใชทานไดอีกหลายรอบ เอาไป
ประยุกตใชกับอาหารอื่นๆ ก็ได
• เหมาะสำหรับถือกินตอนขับรถ สะดวก

• กินเสร็จแลวเก็บยังไงใหปลอดภัยเพราะปลายมัน
แหลม

More question on this?

New idea based on our work?

• ยางที่จับเก็บไปนานๆ จะเหนียวติดมือไหม
• ไมมสี ารปนเปอนตอขาวโพดหวานแดงใชไหม
• ที่เสียบแหลมๆ ไมขึ้นสนิมใชไหม

27. ถามีปลอกเก็บปลายแหลมจะชวยใหเก็บสบายใจมาก
ขึ้น
28. อยากใหมีที่วางขาวโพดหวานแดงถากินไมหมดดวย

ภาพที่ 6.83 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
ตัวตันแบบที่ 3: ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดหวานแดงรีวิวขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
• น่าสนใจเป�นประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
• ช่วยให้คนรู้จักข้าวโพดหวานแดงโดยไม่ต้องลงทุน
• ทำให้คนรู้จักข้าวโพดหวานแดงมากยิ่งขึ้น

What don’t you like?
• ลูกค้าที่มารีวิวอาจจะยังไม่มีความรู้ความใจเกี่ยวกับ
ข้าวโพดหวานแดงที่แท้จริง

More question on this?

New idea based on our work?

• ต้องมีคนคอยช่วยดูแลบทหรือให้คำแนะนำลูกค้าที่ • สร้างกิจกรรมในสวนให้น่าสนุกขึ้นคนจะได้รีวิวได้อย่าง
เข้ามาไหม
สนุกขึ้นจริงๆ
• เราจะตรวจสอบได้ไหมว่าเขารีวิวถูกหรือผิด
• แจกโบรชัวร์ก่อนเข้าไปเก็บสินค้า และให้รีวิว
• จะเกิดผลเสียอะไรกับสวนในระยะยาวไหม

ภาพที่ 6.84 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?
• เปนกิจกรรมที่นาสนุก ไดสวนลดดวย
• ไมยาก ปกติกเ็ ลนโซเชียลรีวิวหรือโพสโนนนี่อยูแลว
• เหมือนชวยเกษตรกรไปในตัว

What don’t you like?
• ถาถูกบังคับใหทำจะไมชอบ ถาไมบังคับจะทำใหฟรีๆ
เลย

More question on this?

New idea based on our work?

• ตองมีขอมูลอะไรใหกอนไหม ไมอยางนั้นก็อาจจะรีวิว • ถาให YouTuber ดังๆ มาพูดนาจะไดผลกระทบเยอะ
เฉพาะรสชาติอยางเดียว ไมไดรีวิวประโยชน
• ประโยชนเปนของจริงไหม หรือเปนแคคำโฆษณา ถา
มีงานสรุปงานวิจัยอะไรใหอานก็จะชวยใหรีวิวได
สบายใจมากขึ้น

ภาพที่ 6.85 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
ตัวตนแบบที่ 4: รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร
ประโยชนขาวโพดหวานแดง

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ดีมากเพราะเราไมมีความสามารถทำเองได
• ชวยประชาสัมพันธสวนไปในตัว
• สามารถนำวีดโี อมาเปดที่จดุ ขายไดดวย

• ไมมี

More question on this?

New idea based on our work?

• จะรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยอยางไร
• ควรใหผลตอบแทนนิสติ นักศึกษาที่มาชวยไหม
• สามารถนำวีดีโอมาเปดตลอดไดไหม

29. เปนแนวคิดที่นาสนใจ สามารถรวมมือกิจกรรมอื่นๆ
กับมหาวิทยาลัยไดอีก เชน การสรางแผนภาพ
ประชาสัมพันธตางๆ

ภาพที่ 6.86 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบที่ 4
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ผูใช 2: ผูบริโภคที่ไมเคยรูประโยชนขาวโพดหวานแดง
What do you like?

What don’t you like?
• สารคดีบางทียาวเกินไป ไมมีเวลาดูยาวขนาดนั้น

• สะดวกดี เหมือนดูรายการทีวีทั่วไป
• ไดรูประโยชนของขาวโพดหวานแดงที่ไมเคยรูมากอน
• ชวยใหตัดสินใจลองซื้อกินงายขึ้น
More question on this?

New idea based on our work?

• ประโยชนตา งๆ ในวีดีโอคลิปมาจากงานวิจัยจริงๆ หรือ
เปลา
• เปนโปรเจคที่เมกขอมูลเองหรือเปลา

30. ถาเปนนักวิจัยมาพูดประกอบดวยนาจะนาเชื่อถือกวา
นี้

ภาพที่ 6.87 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

การกำหนดประเด็นปญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาพที่ 6.88
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของไรขาวโพด
หวานแดง

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงดูนากินขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงใหลูกคารายยอยไดมากขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงใหกลุ มลูกคาสุขภาพไดมากขึ ้ น ได
อยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงผานทางชองทางออนไลนไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหขายขาวโพดแดงไปถึงกลุมลูกคาที่เห็นคุณคาไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหพัฒนาสินคาขาวโพดแดงแปรรูปที่หลากหลายขึ้นได
อยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหมีความเปนผูประกอบการมากขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหปลูกขาวโพดแดงในหนาฝนไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหไมพึ่งพิงเมล็ดพันธุจากเอกชนเจาเดียวไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหมีชองทางการจัดจำหนายเพิ่มขึ้นโดยไมตองออกแรงมาก
ไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภค
รับรูไดอยางไร**
เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงไดอรอยขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหรูสึกคุมคาที่จายเงินแพงขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงโดยไมติดฟนไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงโดยมือไมเปอนไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อขาวโพดแดงใหสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหทานขาวโพดแดงไดสะดวกขึ้นไดอยางไร**
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อสินคาขาวโพดแดงตามซูเปอรมาเก็ตไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อขาวโพดไปฝากคนอื่นไดสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดงใหผูบริโภครับรู
ไดอยางไร

แนวทางแก ไ ขป ญ หาเราจะช ว ยผู บ ริโ ภคให ท านข า วโพดแดงไดส ะดวกขึ ้นได
อยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นำขาวโพดหวานแดงมาทำเปนผงแลวเวลากินคอยผสมน้ำ
นำขาวโพดหวานแดงไปอบแหงใสถุงทำเปนคลาย oatmeal ทานกับนมตอนเชา
นำขาวโพดมาบดเพื่อทำเปนแปงขาวโพดหวานแดงสำหรับทอดอาหารเพื่อสุขภาพ
นำขาวโพดหวานแดงมาคั้นเปนน้ำนมขาวโพด
ทำเปนซุบขาวโพดหวานแดงสำเร็จรูปสำหรับละลายกินพรอมนม
ขาวโพดแดงอบเนยพรอมรับประทาน
แจกถุงมือพลาสติกคูกับขาวโพดหวานแดง
เมล็ดขาวโพดหวานแดงพรอมรับประทาน**
ขาวโพดหวานแดงเสียบไมสำหรับกินแนวตั้ง ไมติดฟน
ขายพรอมที่แกะขาวโพดคลายสอม ใชขูดขาวโพดแทนการกัด
ขายที่เสียบขาวโพดสำหรับกินขาวโพดโดยมือไมเปอน**
ขาวโพดแดงอัดแทงกินงายสะดวก
โยเกิรตขาวโพดหวานแดง
น้ำนมขาวโพดหวานแดงสำหรับเด็ก

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณชนกใหสื่อสารประโยชนของขาวโพดหวานแดง
ใหผูบริโภครับรูไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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นำขาวโพดหวานแดงไปสนับสนุนในรายการทำอาหารทางทีวี
ให Youtuber ดานอาหารรีวิวประโยชนของขาวโพดหวานแดงออกรายการ
เปดชอง YouTube ของฟารมสอนทำอาหารจากขาวโพดหวานแดงพรอมสอดแทรกประโยชนทุก
ตอน
เปดรานกาแฟขาวโพดหวานแดงแลวจะมีรายการทีวีมาทำขาวประชาสัมพันธให
สมัครไปออกรายการครัวคุณตอย
ใหลูกคาที่ซื้อขาวโพดรีวิวประโยชนขาวโพดหวานแดงแลกกับสวนลด**
ใหสวนลดถาลูกคาชวยแนะนำเพื่อนมาซื้อขาวโพดหวานแดงเพิ่ม
แตงตั้งลูกคาเปนตัวแทนจำหนายโดยใหสวนแบงถาแนะนำลูกคามาซื้อเยอะ
นำไปใหเปนอาหารในโรงเรียนแลวใหนักเรียนบอกประโยชนผูปกครองตอ
รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อใหโปรเจคนิสิตใหทำหนังสั้นที่เผยแพร
ประโยชนขาวโพดหวานแดง**
ประกวดภาพถายขาวโพดแดงพรอมอธิบายประโยชนของขาวโพดแดง
จะประกวดทำ Infographic เปรียบเทียบประโยชนของขาวโพดแดงกับขาวโพดชนิดอื่น
รวมมือกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใหนักเรียนทำรายงานเรือ่ งขาวโพดแดงแลวเผยแพรความรูล ง
YouTube

ตัวตนแบบที่ 1 เมล็ด
ขาวโพดหวานแดงพรอม
รับประทาน แลวนำไป
ทดสอบดวยแผนภาพความ
คิดเห็นกับเกษตรกรและ
ผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 2 ขายที่เสียบ
ขาวโพดสำหรับกินโดยมือ
ไมเปอน แลวนำไปทดสอบ
ดวยแผนภาพความคิดเห็น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 3 ใหลูกคาที่
ซื้อขาวโพดรีวิวประโยชน
ขาวโพดหวานแดงแลกกับ
สวนลด แลวนำไปทดสอบ
ดวยแผนภาพความคิดเห็น
กับเกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใหทำ
หนังสั้นที่เผยแพรประโยชน
ขาวโพดหวานแดง แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค

แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 7
สวนกระทอน
ในบทนี้ผูเขียนไดแสดงตัวอยางแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยใชการการคิดเชิงออกแบบกับสวน
กระทอนโดยใชขั้นตอนตามที่ผูเขียนอธิบายไวในบทที่ 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเห็นอกเห็นใจผูใช
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 1 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
ผูใชสวนแรกคือคุณศิมาราเกษตรกรเจาของสวนกระทอน ผูเขียนไดแสดงแผนภาพเห็นอกเห็นใจคุณ
ศิมาราไวดังนี้

ภาพที่ 6.89 แผนภาพเห็นอกเห็นใจเกษตรกรเจาของธุรกิจ
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1. สิ่งที่คุณศิมาราคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• รูสึกมีความสุขที่ไดทำอาชีพเกษตรกร ไมเครียด รูสึกสนุกไดที่คุยกับลูกคาที่มาเยี่ยมชมสวน
• ปลูกกระทอนสบายใจกวาปลูกทุเรียนเพราะดูแลงายกวา ไมตองใชสารเคมีเยอะ
• ธุรกิจเกษตรตองไมรีบ ทำตามกำลังที่มี
• เวลาผลผลิตกระทอนออกมักมีขายไมพอ
• มีความมั่นใจในกระทอนของสวนตัวเองมาก ไมงอลูกคา ไมชอบที่คนมาตอราคา
• ไมกังวลรายไดของสวนมากเพราะมีชองทางหารายไดชองทางอื่น
• รูสึกภูมิใจที่มีหนวยงานราชการและนักวิจัยมาดูงานที่สวน แสดงวาสวนเราทำไดดี
2. สิ่งที่คุณศิมาราไดยิน (Hear) คือ
• คนมาเยี่ยมชมสวนบอกวามีความสุขที่ไดมาเที่ยวสวน
• คนมาขอสวนลดตลอด ไมทราบความแตกตางกับกระทอนพันธุอื่น
• ลูกคาบอกวารสชาติกระทอนที่สวนอรอย แตกตางการกระทอนที่อื่น
• มาลองซื้อเพราะอยากลองกินกระทอน GI วารสชาติเปนยังไง
• ลูกคาชมวากระทอนสดใหม
3. สิ่งที่คุณศิมารามองเห็น (See) คือ
• มีหนวยงานมาดูงานที่สวนกระทอนตลอด
• ลูกคาที่มาสวนดูมีความสุข
• ถาเปนนักเรียนนักศึกษามาดูงาน ดูไมคอยสนใจฟงเทาไหร
• คนที่มาสวนจะซื้อกระทอนกลับไปฝากคนอื่นดวยแทบทุกคน
4. สิ่งที่คุณศิมาราพูดและทำ (Say and Do) คือ
• มาดูแลสวนดวยตัวเองเกือบทุกวัน
• คุณศิมาราเลาเรื่องกระทอนใหลูกคาฟงดวยตนเองตลอด โดยมักเลาวาเปนความภูมิใจที่ช วย
อนุรักษพันธุกระทอนพื้นบาน
• อยากถายทอดความรูการปลูกกระทอนใหคนสนใจ
5. สิ่งที่คุณศิมาราไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain) คือ
• กังวลวาจะไมไดผลผลิตกระทอนที่ดีเพราะปญหาภัยธรรมชาติตางๆ
• ไมคอยไวใจพอคาคนกลาง กังวลวาถาขายสงพอคาคนกลางแลว พอคาคนกลางจะเอากระทอนที่
อื่นขายแทน แลวสวนจะเสียชื่อ
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• ผลผลิตที่เสียหายยังมีอยูเยอะ เพราะไมไดใชสารเคมี
6. สิ่งที่คุณศิมาราคาดหวัง (Gain) คือ
• อยากคิดผลิตภัณฑกระทอนที่ขายไดมูลคาสูงขึ้น
• อยากนำไปแปรรูปเปนสินคาแปลกใหม
• อยากขายใหผูบริโภคที่ชอบกินกระทอนไดงายขึ้นโดยไมตองลงแรงมาก
• อยากจะดูแลสวนกระทอนอยางสบายๆ ชีวิต Slow Life

กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภค และ
กิจกรรมการเห็นอกเห็นใจที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
สำหรับกิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณผูบริโภคและกิจกรรมที่ 3 การเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันนั้น ผูเขียนไดใหแนวทางการตอบกรณีศึกษาทั้ง 2 กิจกรรมไวดวยกันเพื่อใหเห็น
ความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับการเขียนแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคกระทอน กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่นิสิตจะไดฝก
ทักษะการสัมภาษณดวยการสัมภาษณผูบริโภคจริงตามที่ผูเขียนแนะนำในบทที่ 3 ในแนวทางการวิเคราะห
กรณีศึกษานี้ ผูเขียนไดใหตัวอยางแผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคเพื่อเปนตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถเขียน
แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภคจากขอมูลการสัมภาษณจริงซึ่งแตกตางจากแนวทางการตอบนี้ได โดยแผนภาพ
เห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอยมีดังนี้
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ภาพที่ 6.90 แผนภาพเห็นอกเห็นใจผูบริโภครายยอย

1. สิ่งที่ผูบริโภคคิดและรูสึก (Think and Feel) คือ
• กระทอนเปนผลไมหายาก ไมไดหากินไดงายๆ เหมือนผลไมอื่น
• หากินผลสดยาก โดยมากไดกินแตกระทอนลอยแกว
• เลือกกระทอนไมเปนวาลูกไหนอรอยหรือไมอรอย
• เปนผลไมที่ไมคอยรูจัก ไมคอยมีขายตามซูเปอรมารเก็ต
• เปนผลไมที่รสชาติแปลก แตกตางจากผลไมอื่น ไมหวานอยางเดียว ไมเปรี้ยวอยางเดียว
2. สิ่งที่ผูบริโภคไดยิน (Hear) คือ
• กระทอนหากินยาก มีโอกาสควรกิน
• กระทอนกินแลวดี วิตามินสูง
• ไดยินวาไดรับมาตรฐาน GI คือ เปนกระทอนที่ปลูกไดเหมาะสม
3. สิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น (See) คือ
• ไมคอยเห็นที่ซูเปอรมาเก็ตที่ไหน
• กระทอนสีเปลือกดูไมคอยโดดเดนเวลาวางกับผลไมอื่นๆ
4. สิ่งที่ผูบริโภคพูดและทำ (Say and Do) คือ
• ผูบริโภคจะหยิบกระทอนมาจับๆ แลวก็วางเพราะดูไมเปน
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• ผูบริโภคจะใหคนขายเลือกลูกที่อรอยให
• ผูบริโภคมักจะถามคนขายวาควรกินไดเมื่อไหร เก็บไดกี่วัน
• บางคนถามวาถาเอาไปทำลอยแกวตองทำยังไง
• กินไดแตไมคอยชอบ เนื้อดูมีน้ำหนักไป
• ไมรูจักวาอะไรคือ GI แลวกระทอนมี GI ดีกวาไมมีอยางไร
5. ผูสิ่งที่ผูบริโภคไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
• รสชาติไมมีคอยสม่ำเสมอ บางลูกไมหวานเลยมีแตรสฝาด
• ผลผลิตหาซื้อยาก ไมคอยมีขายตามซูเปอรมาเก็ต
• ชองทางการจำหนายมีแคจำหนายที่หนาสวนเทานั้น
• ไมมีหนารานจำหนายสินคาที่ชัดเจน
• ราคากระทอน GI สูงกวากระทอนสายพันธุอื่น
• ไมมีใหทดลองชิมกอนซื้อ
• กระทอนมีเนื้อนอย เม็ดกระทอนมีขนาดใหญ
• ไมมีชองทางการจัดจำหนายออนไลน
• ผลกระทอนมีน้ำหนักมากแตเนื้อมีปริมาณนอย
• เวลาจะกินมักไมมีใหซื้อ
6. สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง (Gain)
• อยากใหกระทอนทุกลูกรสชาติใกลเคียงกัน
• อยากใหมีกระทอนที่ปอกเปลือกไดงายกวานี้
• อยากใหมีบริการสงถึงบาน
• กระทอนที่เก็บไวไดนาน
• กระทอนที่ทำบรรจุภัณฑดีๆ ที่ซื้อไปฝากคนอื่นไดเลย
• อยากใหซื้อกระทอนกินไดตลอดป
• อยากไดมีผลิตภัณฑแปรรูปเชน น้ำกระทอนปนบาง
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ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นปญหา
กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 1: การกำหนดประเด็นปญหา
ผูเขียนไดยกตัวอยางการกำหนดประเด็นปญหาจากแผนภาพเห็นอกเห็นใจจากผูใชทั้ง 2 สวนคือคุณ
ศิมาราเจาของสวนกระทอนและผูบริโภคกระทอนจากในขั้นตอนที่ 1 โดยกำหนดปญหาในรูปแบบ “เราจะ
ชวย…ให...ไดอยางไร” จำนวน 20 ปญหาดังนี้
1. เราจะชวยคุณศิมาราใหสรางเอกลักษณใหกระทอนของสวนไดอยางไร
2. เราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร
3. เราจะชวยคุณศิมาราใหวางแผนปลูกกระทอนใหมีขายตลอดปไดอยางไร
4. เราจะชวยคุณศิมาราใหเจาะตลาดลูกคากลุมใหมไดอยางไร
5. เราจะชวยคุณศิมาราใหลดจำนวนผลผลิตเสียหายไดอยางไร
6. เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นไดอยางไร
7. เราจะชวยคุณศิมาราใหอยากขยายธุรกิจกระทอนใหใหญขึ้นไดอยางไร
8. เราจะชวยคุณศิมาราใหออกแบบกิจกรรมในสวนใหสนุกขึ้นไดอยางไร
9. เราจะชวยคุณศิมาราใหประชาสัมพันธสวนใหผูบริโภครูจักมากขึ้นไดอยางไร
10. เราจะชวยคุณศิมาราใหปลูกกระทอนรสชาติทุกลูกใกลเคียงกันไดอยางไร
11. เราจะชวยคุณศิมาราใหขายกระทอนที่ซื้อไปฝากอยางประทับใจคนรับไดอยางไร
12. เราจะชวยผูบริโภคใหรูจักกระทอนไดดีขึ้นไดอยางไร
13. เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกกระทอนลูกอรอยดวยตัวเองไดอยางไร
14. เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อกระทอน GI ใหสะดวกขึ้นไดอยางไร
15. เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นผลิตภัณฑกระทอนบอยขึ้นไดอยางไร
16. เราจะชวยผูบริโภคใหทานกระทอนไดงายขึ้นไดอยางไร
17. เราจะชวยผูบริโภคที่ไมชอบกินกระทอนใหกินกระทอนไดงายขึ้นไดอยางไร
18. เราจะชวยผูบริโภคใหรูความแตกตางของกระทอน GI กับกระทอนธรรมดาไดอยางไร
19. เราจะชวยผูบริโภคใหรูชวงเวลาที่กินกระทอนไดอรอยที่สุดไดอยางไร
20. เราจะชวยผูบริโภคใหมีกระทอนผลสดกินตลอดปไดอยางไร
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กิจกรรมกำหนดประเด็นปญหาที่ 2: การเลือกประเด็นปญหา
หลังจากที่แตละกลุมไดกำหนดปญหาแลว 20 ขอแลว ใหสมาชิกแตละกลุมประชุมเพื่อตกลงว า
ตองการแกไขปญหาอะไรกอน 2 ปญหา โดยในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดยกตัวอยางการ
เลือกปญหา 2 ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในขั้นตอนถัดไป
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร เนื่องจากเปนปญหาที่หากไดรับการ
แกไขแลวจะชวยสรางรายไดใหคุณศิมาราไดเพิ่มขึ้น สรางคุณคาใหผูใชไดมาก
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นไดอยางไร เนื่องจากคุณศิมาราไม
ตองการเสียเวลาในการหาชองทางการจัดจำหนายมากเกินไป หากแกไขปญหาไดจะชวยใหสวนมีชองทางการ
จัดจำหนายที่มากขึ้นและลูกคาซื้อสินคาไดสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิด
หลังจากที่เราไดปญหา 2 ขอที่จะหาแนวทางแกไขปญหาแลว แนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาใน
ขั้นตอนการระดมความคิด นี้ผูเ ขียนไดนำกิจ กรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที ่ 1 การระดมสมองหาแนว
ทางแกไขปญหา และกิจกรรมที่ 2 การเลือกแนวทางแกไขปญหา มาไวดวยกัน โดยใหแนวทางการวิเคราะห
กรณี ศึ กษาที ล ะป ญ หาเพื ่ อให ผ ู  อ า นเข า ใจไดง า ยขึ้ น เนื ่ อ งจากเป น กิ จ กรรมที ่ มี ความต อเนื ่ อ งกั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร
กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
ในขั้นตอนการระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชวิธีการระดมสมองแบบตั้งเงื่อนไขนี้ ผูเขียนได
กำหนดเงื่อนไขเปนตัวอยางเพื่อชวยในการเพิ่มความคิดสรางสรรคเทานั้น นิสิตสามารถคิดเงื่อนไขและจำนวน
เงื่อนไขที่แตกตางการผูเขียนได และโดยตัวอยางแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
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เงื่อนไขในการชวยคิดความคิดสรางสรรค
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาทีข่ ายบริการเปนหลัก
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาทีเ่ พิ่มรายไดไดทั้งป
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 ใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI
นำเปลือกกระทอนมาผลิตขายเปนปุยอินทรีย
นำเปลือกกระทอนมาเปนพลังงานชีวมวล
นำกระทอนที่ไมไดคุณภาพมาทำน้ำกระทอนขาย
ทำเปลือกกระทอนทำแปรรูปเปนเปลือกกระทอนสมุนไพร
ทำเปลือกกระทอนมาทำเปนสครับขัดฝาเทา

การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 เปนแนวทางทีข่ ายบริการเปนหลัก
7. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง
8. จัดเปนคอรสบุฟเฟตกระทอนคิดคาบริการรายหัว
9. บริการทองเที่ยวสวนกระทอนพรอมฟรีอาหารเที่ยงและน้ำกระทอนชวงบาย
10. เปดคอรสสอนแกะสลักเปลือกกระทอนเปนรูปตางๆ
11. เปดรานสปาในสวนกระทอนโดยใชกระทอนในสวนเปนวัตถุดิบ
12. เปดคอรสสอนการนำกระทอนมาแปรรูปเปนอาหารตางๆ ที่สวนพรอมถายภาพใหฟรี
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 เพิ่มรายไดไดทั้งป
13. เปดรับสมัครสมาชิกรายปโดยสวนจะกระทอนสดและกระทอนแปรรูปใหตลอดป เดือนละ 1 ครั้ง
14. รวมมือกับโรงเรียนตางใหพานักเรียนมาดูงานตลอดทั้งป
15. ติดตอบริษัทใหญๆ ใหมาทำ CSR ที่สวนแลวขายของใหคนที่มาทำ CSR
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กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
1. นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI เปนวิธีที่สรางรายไดให
สวนโดยใชผลิตภัณฑที่เคยทิ้งมาสรางรายไดเพิ่ม ทำไมยาก สรางคุณคาใหผูบริโภคสูง
2. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง เปนแนวทางแกไขปญหาที่ตรงกับบุคลิกของคุณ
ศิมาราที่ชอบสอนและถายทอดความรูและสรางรายไดเพิ่มโดยไมตองลงทุนเพิ่ม ไมตองใชทักษะเยอะ
สรางคุณคาใหผูบริโภคใหสูง
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นไดอยางไร
กิจกรรมระดมความคิดที่ 1: การระดมสมองหาแนวทางแกไขปญหา
เงื่อนไขในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
• เงื่อนไขที่ 1: เปนแนวทางแกไขปญหาที่มีคนมาจัดการแทนให
• เงื่อนไขที่ 2: เปนแนวทางแกไขปญหาที่ลูกคาซื้อไดจากทั่วประเทศ
• เงื่อนไขที่ 3: เปนแนวทางแกไขปญหาที่รวมมือกับชุมชน
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 1 มีคนมาจัดการแทนให
1.
2.
3.
4.

รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร
ติดตอวิสาหกิจที่เชื่อใจไดมาเปนตัวแทนจำหนาย
ติดตอเอาสินคาไปเขากับบริษัทขายแลวใหเขากระจายสินคาให
ติดตอขายในรานสินคาสุขภาพ เชน Lemon Farm แลวใหเขากระจายสินคาให
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การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 2 ลูกคาซื้อไดจากทั่วประเทศ
5. รวมมือกับ Startup ที่ทำแหลงจำหนายสินคา (Market Place) ทางการเกษตร
6. รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหชวยกระจายสินคาผาน KU จะฝากราน
7. จางบริษัทใหออกแบบเว็บไซตเพื่อใหลูกคาสั่งทางออนไลนได
8. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย
9. ใชระบบตัวแทนจำหนายโดยใหเขาสามารถไปบวกราคาเพิ่มไดเอง
10. รวมมือกับบริษัทเอกชนที่ตองวิ่งรถทั่วประเทศใหชวยกระจายสินคาให
11. ติดตอปมน้ำมัน PTT Station ใหชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร
การหาแนวทางแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่ 3 รวมมือกับชุมชน
12. รวมมือกับโรงเรียนทำเปนใบสั่งสินคาใหนักเรียนนำไปแจกผูปกครอง
13. ติดตอหนวยงานราชการเพื่อใหนำกระทอนไปวางขายที่สถานที่ราชการฟรี
14. ใหรถสองแถววางใบสั่งซื้อในรถสำหรับลูกคาสนใจสั่ง
15. รวมมือกับรานคาอาหารในชุมชนวางขายกระทอนสดและกระทอนแปรรูป
กิจกรรมระดมความคิดที่ 2: การเลือกแนวทางแกไขปญหา
หลังจากนิสิตไดแนวทางแกไขปญหา 15 – 20 แนวทางผานการระดมสมองแบบมีเงื่อนไขแลวใหนิสิต
ประชุมกลุมเพื่อเลือกแนวทางแกไขปญหาที่กลุมเห็นตรงกันวาจะนำไปพัฒนาตัวตนแบบในขั้นถัดไปจำนวน 2
แนวทาง โดยการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ไดเลือกแนวทางแกไขปญหาตัวอยาง 2 ปญหาดังนี้
3. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร เปนวิธีที่ชวยสรางชองทางการจัด
จำหนายเพิ่มเติมโดยคุณศิมาราไมตองลงแรงมาก สามารถขายใหกับลูกคาไดทั่วประเทศ สรางคุณคา
ใหสินคาเพิ่มขึ้น
4. รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย เปนวิธีที่ชวยกระจายสินคาไปทั่วประเทศ
โดยไมตองทำการตลาดเอง ไมเหนื่อย สามารถขายใหลูกคาไดทั่วประเทศ สรางคุณคาไดมาก
จากการกำหนดปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของกรณีศึกษาสวนกระทอน สามารถสรุปแนว
ทางแกไขปญหาไดดังตารางที่ 6.8 ดังนี้
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ตารางที่ 6.8 สรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษาที่ 7 สวนกระทอน
ปญหา
แนวทางแกไขปญหา
ปญหาที่ 1 เราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจาก 1. นำเปลื อ กกระท อ นมาผลิ ต Santol Spa oil
สวนกระทอนไดอยางไร
น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI
2. ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวย
ตนเอง
ปญหาที่ 2 เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการ 3. รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation)
จัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นไดอยางไร
ดานการเกษตร
4. รวมมือกับโครงการขายผลไม สดจากสวนของ
ไปรษณียไทย

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวตนแบบ
กิจกรรมพัฒนาตัวตนแบบที่ 1: การพัฒนาตัวตนแบบ
ในแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษานี้ผูเขียนไดใชการวาดภาพตัวตนแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1 นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI

ภาพที่ 6.91 ตัวตนแบบที่ 1 Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI
ที่มา: http://www.beauty63.com/
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Santol Spa oil เปนการนำเอาเปลือกของกระทอนมาสกัดเปนน้ำมันเปลือกกระทอน GI ซึ่งมีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว สรางความแปลกใหมใหสินคาและบริการ เปนการนำของเหลือทิ้งจากการขายสินคามาแปรรูปสราง
รายไดใหเจาของสวนเพิ่มเติม โดยขายในราคาขวดละ 299 บาท สามารถประชาสัมพันธสวนกระทอนผาน
ผลิตภัณฑนวดไดอีกดวย ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมยาก สรางรายไดเพิ่มไดมาก สรางคุณคาใหลูกคาไดมาก
ตัวตนแบบที่ 2 ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง

ภาพที่ 6.92 ตัวตนแบบที่ 2 ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง
เปดคอรสอบรมการปลูกกระทอนสำหรับลูกคารายยอยชนชั้นกลางที่ตองการนำกระทอนไปปลูกที่
บาน 1 – 2 ตน ผูเขาอบรมจะไดทดลองปฏิบัติจริงในสวน โดยมีตนกลากระทอนแจกใหฟรีสำหรับผูที่อบรม
สำเร็จ โดยคิดราคาไมแพงมากเชน คอรสละ 390 – 490 บาท เนื่องจากเปนคุณศิมาราคุยกับลูกคารายยอย
เปนประจำอยูแลวและมีผูสนใจสอบถามเปนประจำเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการดูแล การเปดคอรสยังชวย
ดึงดูดใหลูกคาและผูสนใจมาสวนกระทอนเพิ่มเติม รวมถึงเปนกิจกรรมครอบครัวที่ชวยสรางรายไดใหสวน
กระทอนมากขึ้น
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ตัวตนแบบที่ 3 รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร

ภาพที่ 6.93 ตัวตนแบบที่ 3 รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร
ที่มา: farmto.co.th

ใหสวนกระทอนคุณศิมาราเขาสมัครอยูเครือขายรวมกันสรางดานสินคาเกษตร เชน farmto.co.th ซึ่ง
เปนเว็บไซตที่ชวยเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีผลผลิตกับผูบริโภคที่อยากปลูกผลผลิตดวยตนเองเขาหากัน โดย
เว็บไซตเปนคนหาลูกคาและประสานงานตางๆ ให โดยที่เกษตรกรไมตองวุนวายหรือเหนื่อยมาก เปนแนวทาง
ที่เหมาะสมกับคุณศิมาราที่ตองการทำสวนแบบพอเพียง ไมเหนื่อยมาก ไมตองลงทุนมาก ชวยกระจายสินคา
ของสวนไปยังลูกคาไดทั่วประเทศ ชวยประชาสัมพันธสวน สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
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ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย

ภาพที่ 6.94 ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย
ที่มา: thailandpostmart.com

สมั ค รเข า ร ว มเป น ผู  ข ายกั บ โครงการขายผลไม ส ดจากสวนของไปรษณี ย  ไ ทยผ า นเว็ บ ไซต
thailandpostmart.com ซึ่งใหเจาของสวนเปดรานไดฟรีโดยไมมีคาใชจาย เปนบริการของไปรษณียไทยที่
สนับสนุนการขายสินคาเกษตรโดยเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกรไมตองการทำการตลาดใดๆ ทางไปรษณีย
ไทยจะทำการตลาดใหเองผูขายเพียงไปสงของที่มีลูกคาสั่งทางไปรษณียเทานั้น เปนแนวทางที่เหมาะสมกับคุณ
ศิมารา ไมตองลงทุนมาก สามารถกระจายสินคาใหลูกคาไดทั่วประเทศ สรางคุณคาใหผูบริโภคไดสูง
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
กิจกรรมการทดสอบที่ 1: การทดสอบกับเจาของธุรกิจ และ
กิจกรรมการทดสอบที่ 2: การทดสอบกับผูบริโภค
หลังจากที่เราไดตัวตนแบบทั้ง 4 ชิ้นแลว เราจะนำตัวตนแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผูใช โดย
ผูเขียนไดนำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การทดสอบกับเกษตรกรเจาของธุรกิจและกิจกรรมที่ 2
การทดสอบกับผูบริโภค มาไวดวยกันเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกัน
โดยมีตัวอยางแผนภาพความคิดเห็นดังนี้
ตัวตันแบบที่ 1: นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบที่ประยุกต์เอาส่วนอื่นๆ ของต้นกระท้อนมาใช้ได้ • ราคาแพงอาจขายได้ยาก
จริง
• ต้องจ้างคนเพิ่มมาทำน้ำมันสปา
• ถ้าลูกค้ามาซื้อกระท้อนสดแล้วหมดก็จะไม่เสียเที่ยว
อย่างน้อยก็ได้น้ำมันสปากลับไป
• ดูวิธีแลวก็ทำไมยาก
More question on this?
New idea based on our work?
• ดูเหมือนขายลูกคาเฉพาะกลุม มาก จะขายไดดีไหม
• ตองลงทุนเยอะไหมในการทำน้ำมันสปา
• ผลผลิตเราจะพอผลิตไดแคไหน

• ถ้าลองทำเป�นแบบการขายลูกประคบจากกระท้อนซื้อ
กลับบ้าน น่าจะขายได้ง่ายกว่า ราคาไม่แพง
• ถ้าเป�ดเป�นสปาในสวนโดยให้คนมาเช่าพื้นที่เราแต่ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์กระท้อนของเราก็นา่ สนใจ
•

ภาพที่ 6.95 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 1
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบไอเดียการนำเปลือกกระทอนมาทำสกัดเปนกลิ่น • ปกติมาสวนเพื่อซื้อกระทอน ไมไดจะซื้อน้ำมันสปา
แปลกใหมดี ไมเคยเห็นกลิ่นนี้
• ถาราคาแพงอาจซื้อไมไหว
• ชอบเพราะซื้อเปนของฝากได
More question on this?
New idea based on our work?
• ใชแลวผิวจะแพไหม
• น้ำมันสปาผลิตยังไง มีคณ
ุ ภาพหรือเปลา
• ถาทำจากเปลือกแลวจะยังมีกลิ่นหอมของเนื้อ
กระทอนดวยหรือเปลา

• ถาทำเปนพวกลูกประคบก็นาสนใจเหมือนกัน ราคา
นาจะถูกกวา
• ทำเปนสครับผิวกลิ่นกระทอนก็นาสนใจ

ภาพที่ 6.96 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 1
ตัวตนแบบที่ 2: ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง

ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบเพราะสรางรายไดเพิม่ ใหสวนไดโดยไมตองทำ • คิดเงินคาคอรสแพงจะไมมีคนมาเรียนหรือ
อะไรเพิม่ มาก
• ลงทุนไมเยอะ
• เปนกิจกรรมที่ชอบทำอยูแลว อยากถายทอด
ความรูใหคนสนใจ
More question on this?

New idea based on our work?

• จะประชาสัมพันธยังไงใหคนสนใจมาเรียน
• ถาเราสอนแลวเคาปลูกไมไดตองคืนเงินเขาไหม
• เคาจะมีคำถามอะไรที่โทรมาถามเราตลาดไหม

31. สอนอยางอื่นเพิ่ม เชน วิธีทำน้ำมันนวดกระทอนหรือ
ลูกประคบ

ภาพที่ 6.97 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 2
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?

• ชอบทีไ่ ดเรียนกับเจาของเกษตรกรจริงๆ ดีกวาอานเอา
เอง
• ไดลองปฏิบัติจริง ไดเห็นสวนจริงๆ เขาใจงาย

• ราคาสูงไป
• เรียนแลวถาปลูกไมขึ้นก็เสียเงินเปลา

More question on this?

New idea based on our work?

• ตนกลาที่ไดไปจะเหมาะปลูกกับดินที่หมูบานจัดสรรไหม 32. อยากใหสอนแปรรูปกระทอนไปดวย เชน กระทอน
ทรงเครื่อง กระทอนลอยแกว โดยพรอมจายเงินเพิม่
• ถาตนมันตายจะมีการคืนเงินบางสวนไหม

ภาพที่ 6.98 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 2
ตัวตันแบบที่ 3: รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?
• ดูงายดี เพราะไมตองลงแรงเอง มีบริการหาลูกคามา
ให
• ทำใหลูกคารูจักสวนเดินทางมาสวนมากขึ้น

What don’t you like?
• ไมมี

More question on this?

New idea based on our work?

• การเขารวมเครือขายยากไหม มีเงื่อนไขอะไรบาง
• ถาไปรวมมือกับโรงเรียนใหพานักเรียนมาทำแบบนี้ ก็
นาสนใจ
• เวลาลูกคามาชมตอนตองมีอะไรใหเขาบาง หรือมาดู
ตนที่เขาปลูกเฉยๆ

ภาพที่ 6.99 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของธุรกิจตอตัวตนแบบที่ 3
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?
• นาสนใจเพราะเหมือนไดปลูกผลิตภัณฑของตนเอง
โดยมีเกษตรกรชวยดูแลให
• เปนกิจกรรมที่สนุกมากกวาซื้อกินธรรมดา
• เปนกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวได ทำแลวอยากแชร
ออนไลน
More question on this?

What don’t you like?
• ถาเปลี่ยนใจขี้เกียจไปแลวรูส ึกเกรงใจเกษตรกร

New idea based on our work?

• ถาผลผลิตของเราเสียหายเกษตรกรจะทำยังไง หาตน • อยากใหมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มดวย เชน ไปนอนคางที่สวน
ใหมใหเราไหม
แลวกินอาหารที่เราปลูกเอง
• ราคาที่จายเหมาะสมหรือเปลา

ภาพที่ 6.100 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวตนแบบที่ 3
ตัวตนแบบที่ 4: รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย
ผูใช 1: เกษตรกรเจาของธุรกิจ
What do you like?

What don’t you like?
• ยังตองเดินทางออกไปสงของที่ไปรษณียอยู

• งาย มีชองทางการขายเพิ่มโดยไมตองยุงยาก
• ดูเหมาะกับผลไมมากกวาขนสงเอกชน
• เว็บไซตเหมาะกับสินคาเกษตรดี
More question on this?

New idea based on our work?

• ตองเสียสวนแบงอะไรใหไปรษณียไ ทยบาง
• ถาลูกคามาบอกวากระทอนเราเสียทั้งที่เราสงของดีให
จะทำยังไง

33. ถามีบริการมารับทีส่ วนดวยจะดี
34. ถามีบริการสงดวนโดยลูกคาเปนคนจายคาขนสงก็จะดี

ภาพที่ 6.101 แผนภาพความคิดเห็นของเจาของตอตัวตนแบบที่ 4
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ผูใช 2: ผูบริโภค
What do you like?

What don’t you like?
• ตองรอ 1 - 2 วันถึงจะไดกิน

• สะดวก ไมตองเดินทางไปซื้อขางนอก
• ไดของจากเกษตรกรจากสวนโดยตรง ไมผานพอคาคน
กลาง
• มั่นใจไดวาเปนกระทอน GI เพราะซื้อจากเกษตรกร
เจาของสวนจริง
More question on this?

New idea based on our work?

35. ถามีสงผานบริการขนสงดวนภายใน 1 – 2 ชั่วโมงก็
• ผลไมที่สงจะยังสดใหมไหม
นาสนใจ เพราะเวลาอยากกินก็อยากกินทันที ไมอยาก
• ถาเกิดมีผลผลิตเสียหายสามารถเรียกรองไดไหม ยุงยาก
รอ
ไหม

ภาพที่ 6.102 แผนภาพความคิดเห็นของผูบริโภคตัวตนแบบที่ 4
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การกำหนดประเด็นปญหา

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
เกษตรกรเจาของธุรกิจ

แผนภาพเห็นอกเห็นใจ
ผูบริโภค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาพที่ 6.103
สรุปกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
ของสวนกระทอน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เราจะชวยคุณศิมาราใหสรางเอกลักษณใหกระทอนของสวนไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหเพิ่มรายไดจากสวนกระทอนไดอยางไร**
เราจะชวยคุณศิมาราใหวางแผนปลูกกระทอนใหมีขายตลอดปไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหเจาะตลาดลูกคากลุมใหมไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหลดจำนวนผลผลิตเสียหายไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายขึ้นได
อยางไร**
เราจะชวยคุณศิมาราใหอยากขยายธุรกิจกระทอนใหใหญขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหออกแบบกิจกรรมในสวนใหสนุกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิ มาราให ประชาสั มพั นธส วนใหผู บริโภครู จั กมากขึ้ น ได
อยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหปลูกกระทอนรสชาติทุกลูกใกลเคียงกันไดอยางไร
เราจะชวยคุณศิมาราใหขายกระทอนที่ซื้อไปฝากอยางประทับใจคนรับได
อยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหรูจักกระทอนไดดีขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหเลือกกระทอนลูกอรอยดวยตัวเองไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหซื้อกระทอน GI ใหสะดวกขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหเห็นผลิตภัณฑกระทอนบอยขึ้นไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหทานกระทอนไดงายขึ้นไดอยางไร
เราจะช วยผู  บ ริ โ ภคที ่ ไม ชอบกิ นกระท อนให ก ิ นกระท อนได ง ายขึ ้นได
อยางไร
เราจะช ว ยผู  บ ริ โ ภคให ร ู  ค วามแตกต า งของกระท อน GI กั บ กระท อน
ธรรมดาไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหรูชวงเวลาที่กินกระทอนไดอรอยที่สุดไดอยางไร
เราจะชวยผูบริโภคใหมีกระทอนผลสดกินตลอดปไดอยางไร

นำเปลือกกระทอนมาผลิต Santol Spa oil น้ำมันนวดสปาจากเปลือกกระทอน GI**
นำเปลือกกระทอนมาผลิตขายเปนปุยอินทรีย
นำเปลือกกระทอนมาเปนพลังงานชีวมวล
นำกระทอนที่ไมไดคุณภาพมาทำน้ำกระทอนขาย
ทำเปลือกกระทอนทำแปรรูปเปนเปลือกกระทอนสมุนไพร
ทำเปลือกกระทอนมาทำเปนสครับขัดฝาเทา
ขายคอรสอบรมการปลูกและดูแลกระทอนดวยตนเอง**
จัดเปนคอรสบุฟเฟตกระทอนคิดคาบริการรายหัว
บริการทองเที่ยวสวนกระทอนพรอมฟรีอาหารเที่ยงและน้ำกระทอนชวงบาย
เปดคอรสสอนแกะสลักเปลือกกระทอนเปนรูปตางๆ
เปดรานสปาในสวนกระทอนโดยใชกระทอนในสวนเปนวัตถุดิบ
เปดคอรสสอนการนำกระทอนมาแปรรูปเปนอาหารตางๆ ที่สวนพรอมถายภาพใหฟรี
เปดรับสมัครสมาชิกรายปโดยสวนจะกระทอนสดและกระทอนแปรรูปใหตลอดป เดือนละ 1 ครั้ง
รวมมือกับโรงเรียนตางใหพานักเรียนมาดูงานตลอดทั้งป
ติดตอบริษัทใหญๆ ใหมาทำ CSR ที่สวนแลวขายของใหคนที่มาทำ CSR

แนวทางแกไขปญหาเราจะชวยคุณศิมาราใหมีชองทางการจัดจำหนายที่
หลากหลายขึ้นไดอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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รวมมือกับเครือขายรวมกันสราง (co-creation) ดานการเกษตร**
ติดตอวิสาหกิจที่เชื่อใจไดมาเปนตัวแทนจำหนาย
ติดตอเอาสินคาไปเขากับบริษัทขายแลวใหเขากระจายสินคาให
ติดตอขายในรานสินคาสุขภาพ เชน Lemon Farm แลวใหเขากระจายสินคาให
รวมมือกับ Startup ที่ทำแหลงจำหนายสินคา (Market Place) ทางการเกษตร
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหชวยกระจายสินคาผาน KU จะฝากราน
จางบริษัทใหออกแบบเว็บไซตเพื่อใหลูกคาสั่งทางออนไลนได
รวมมือกับโครงการขายผลไมสดจากสวนของไปรษณียไทย**
ใชระบบตัวแทนจำหนายโดยใหเขาสามารถไปบวกราคาเพิ่มไดเอง
รวมมือกับบริษัทเอกชนที่ตองวิ่งรถทั่วประเทศใหชวยกระจายสินคาให
ติดตอปมน้ำมัน PTT Station ใหชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร
รวมมือกับโรงเรียนทำเปนใบสั่งสินคาใหนักเรียนนำไปแจกผูปกครอง
ติดตอหนวยงานราชการเพื่อใหนำกระทอนไปวางขายที่สถานที่ราชการฟรี
ใหรถสองแถววางใบสั่งซื้อในรถสำหรับลูกคาสนใจสั่ง
รวมมือกับรานคาอาหารในชุมชนวางขายกระทอนสดและกระทอนแปรรูป

ตั ว ต น แบบที ่ 1 นำเปลื อ ก
กระท อ นมาผลิ ต Santol
Spa oil น้ ำ มั น นวด สปา
จากเปลือกกระทอน GI แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิ ด เห็ น กั บ เกษตรกร
และผูบริโภค
ตัวตนแบบที่ 2 ขายคอรสอ
บรมการปลูกและดูแล
กระทอนดวยตนเอง แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 3 รวมมือกับ
เครือขายรวมกันสราง (cocreation) ดานการเกษตร
แลวนำไปทดสอบดวย
แผนภาพความคิดเห็นกับ
เกษตรกรและผูบริโภค

ตัวตนแบบที่ 4 รวมมือกับ
โครงการขายผลไมสดจาก
สวนของไปรษณียไทย แลว
นำไปทดสอบดวยแผนภาพ
ความคิดเห็นกับเกษตรกร
และผูบริโภค
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ภาคผนวก
ตัวอยางคำถามการสัมภาษณขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจ
ตัวอยางคำถามในเพื่อสัมภาษณในขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจเจาของกิจการและผูบริโภค โดยตัวอยางคำถามนี้
เปนเพียงแนวทางเพื่อใหนิสิตเห็นตัวอยางเทานั้น นิสิตสามารถคิดคำถามสัมภาษณเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม โดยเฉพาะขณะสัมภาษณนิสิตควรใชคำถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เชน การถามวา “ทำไม”
เพื่อใหไดเหตุผลเชิงลึกมากขึ้น นอกจากนี้การสัมภาษณยังเปนเพียงหนึ่งในวิธีการเห็นอกเห็นใจเทานั้น นิสิต
ควรใชวิธีการสังเกตการณและการมีสวนรวมควบคูกับการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สมบูรณขึ้น

ตัวอยางคำถามเพื่อใชในการเห็นอกเห็นใจเจาของกิจการ (Empathy Map) ตัวอยางสินคา: เมลอน

คำถามเพื่อทราบสิ่งที่คิดและรูสึก (Think & Feel)
1. ทานมีความรูสึกอยางไรที่ไดทำสวนเมลอน
2. ประสบการณที่ทานประทับใจที่สุดจากการทำสวนเมลอนคืออะไร
3. ทานรูสึกอยางไรจากประสบการณที่ประทับใจ
4. ประสบการณที่ทานไมประทับใจที่สุดจากการทำสวนเมลอนคืออะไร
5. ทานมีสึกอยางไรจากประสบการณที่ทานไมประทับใจ

คำถามเพื่อทราบสิ่งที่ไดยิน (Hear)
1.
2.
3.
4.

ทานเคยไดยินคนใกลตัวพูดถึงสวนเมลอนของทานอยางไรบาง
ทานเคยไดยินลูกคาที่มาสวนเมลอนพูดถึงสวนของทานอยางไรบาง
ทานเคยไดยินสื่อมวลชนพูดถึงสวนเมลอนของทานอยางไรบาง
ทานมีความรูสึกอยางไรเมื่อไดฟงคนภายนอกพูดถึงสวนเมลอนของทาน

คำถามเพื่อทราบสิ่งที่เห็น (See)
1. ทานเห็นลูกคาเวลามาสวนเมลอนเปนอยางไร
2. ทานเห็นลูกคามีพฤติกรรมอะไรบางระหวางการซื้อเมลอนเมลอน
3. ทานสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับสวนเมลอนของทานบาง
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คำถามเพื่อทราบสิ่งที่พูดและทำ (Say & Do)
1.
2.
3.
4.

ทานรูสึกเกี่ยวกับสวนเมลอนของทานอยางไรบาง
ทานตองการสื่อสารขอความอะไรใหสื่อเกี่ยวกับสวนเมลอนของทานบาง
ลูกคาทำอะไรบางเวลาเลือกซื่อเมลอนและเยี่ยมชมสวนเมลอน
อยากใหทานเลาประสบการณในการดูแลสวนเมลอนในชีวิตประจำวัน

คำภามเพื่อทราบสิ่งที่ไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
1. ทานมีความไมสะดวกสบายหรือสิ่งกังวลใจอะไรบางในการทำสวนเมลอน
2. ประสบการณที่ไมประทับใจที่สุดในการทำสวนเมลอนคืออะไร เพราะอะไร
3. ทานมีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับการทำสวนเมลอนบาง
คำถามเพื่อทราบสิ่งที่คาดหวัง (Gain)
1.
2.
3.
4.

ทานมีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับสวนเมลอนบางที่หากเกิดขึ้นแลวทานจะมีความสุขมากขึ้น
ทานอยากใหสวนเมลอนของทานมีอะไรเพิ่มเติมบาง
ทานอยากใหประสบการณการปลูกเมลอนเปนอยางไร ทานจึงจะมีความสุขขึ้น
ทานอยากใหการทำสวนเมลอนเปนอยางไรเพิ่มเติมจากในปจจุบัน
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ตัวอยางคำถามเพื่อใชในการเห็นอกเห็นใจผูบริโภค (Empathy Map) ตัวอยางสินคา: เมลอน

คำถามเพื่อทราบสิ่งที่คิดและรูสึก (Think & Feel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปกติแลวทานทานผลไมอะไรบาง ไดทานเมลอนบางไหม
อยากใหทานเลาวาทำไมทานถึงชอบ / ไมชอบทานเมลอน
ทานรูสึกอยางไรเมื่อไดทานเมลอน
ประสบการณในการทานเมลอนครั้งลาสุดเปนอยางไร
อยากใหทานชวยเลาประสบการณที่ทานทานเมลอนที่ประทับใจที่สุด
จากประสบการณประทับใจ ทานมีความรูสึกอะไรบาง
อยากใหทานชวยเลาประสบการณที่ทานทานเมลอนแลวไมประทับใจที่สุด
จากประสบการณที่ไมประทับใจ ทานมีความรูสึกอยางไรบาง

คำถามเพื่อทราบสิ่งที่ไดยิน (Hear)
1. ทานเคยไดยินเพื่อนหรือคนรูจักพูดถึงเมลอนวาอยางไรบาง
2. ทานเคยไดยินเรื่องเกี่ยวกับเมลอนจากสื่อตางๆ วาอยางไรบาง
3. ทานมีความรูส ึกอยางไรเมื่อไดยินเรื่องเกี่ยวกับเมลอนในขอขางตน
คำถามเพื่อทราบสิ่งที่เห็น (See)
1. ทานเห็นเมลอนในชีวิตประจำวันในชวงไหนบาง
2. เมือ่ ทานเห็นเมลอนแลวทานรูสึกอยางไรบาง
คำถามเพื่อทราบสิ่งที่พูดและทำ (Say & Do)
1. ทานเคยพูดคุยหรือเลาเรื่องเกี่ยวกับเมลอนกับเพื่อนอะไรบาง
2. ครัง้ ลาสุดที่ทานพูดถึงเมลอนเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพราะอะไร
3. เมื่อทานเห็นเมลอนทานทำอะไรบาง
คำภามเพื่อทราบสิ่งที่ไมไดรับความสะดวกสบาย (Pain)
1. ทานเคยมีประสบการณอยากทานเมลอนแลวเปลี่ยนใจไมทานไหม เพราะอะไร
2. ทานรูสึกอยางไรบางที่ไมไดทานเมลอนตามที่ตั้งใจไว
3. ทานมีปญหาอะไรบางกับการทานเมลอนในปจจุบัน
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4. ทานมีความไมสะดวกสบาย/ความยุงยากอะไรบางในการทานเมลอนครั้งลาสุด
5. ทานมีอุปสรรคในการทานเมลอนบางไหม อยางไร
6. ทานมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการทานเมลอนบาง
คำถามเพื่อทราบสิ่งที่คาดหวัง (Gain)
1.
2.
3.
4.

ทานคาดหวังอะไรจากการทานเมลอนบาง
ทานอยากใหประสบการณทานเมลอนเปนอยางไร เพื่อใหทานมีความสุขมากขึ้น
มีสิ่งใดที่ทานอยากไดจากการทานเมลอนเพิ่มเติมจากปจจุบัน
ชวยเลาประสบการณที่ประทับใจที่สุดในการทานขนม
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ตัวอยางประเด็นคำถามสัมภาษณเจาของกิจการเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
หากนิสิตตองการสัมภาษณเจาของกิจการเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปมาประกอบการวิเคราะหการคิดเชิงออกแบบ
นิสิตสามารถใชตัวอยางคำถามสวนประกอบการสัมภาษณได โดยตัวอยางคำถามนี้เปนเพียงแนวทางการ
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลธุรกิจเบื้องตนเทานั้น นิสิตสามารถเพิ่มเติมคำถามไดตามความเหมาะสม

สวนที่ 1 คำถามขอมูลทั่วไปของธุรกิจ
1.
2.
3.
4.

เจาของคือใคร มีประวัติความเปนมาอยางไร
ธุรกิจมีลักษณะอยางไรบาง เริ่มตนมากี่ปแลว ใชพื้นที่กี่ไร
ธุรกิจมีสินคาอะไรบาง กี่ชนิด
อะไรเปนแรงบันดาลใจใหเริ่มตนทำธุรกิจนี้

สวนที่ 2 คำถามดานการจัดการและการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการจางงานกี่คน แตละคนมีหนาที่อะไรบาง ลักษณะการจายคาจางเปนอยางไร
สินคาแตละชนิดขายใหใครบาง กลุมลูกคามีใครบาง
สินคาของธุรกิจมีกี่ชนิด อะไรบาง มีกี่ขนาด
สินคาแตละชนิดมีราคาขายอยางไรบาง
มีการจัดจำหนายที่ไหนบาง มีชองทางออนไลนดวยไหม
การการสงเสริมการตลาดดานใดบาง
มีตราสินคาหรือไม เพราะอะไร

สวนที่ 3 คำถามดานการผลิต
1. ธุรกิจตองใชปจจัยการผลิตอะไรบาง เชน ตนพันธุ แรงงานการผลิต เปนตน
2. ธุรกิจตองใชเครื่องจักรการผลิตอะไรบางไหม
3. ธุรกิจมีกระบวนการผลิตอยางไรบาง
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สวนที่ 4 คำถามดานการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

เริ่มตนทำธุรกิจตองใชเงินลงทุนอยางคราวๆ เยอะไหม จายคาอะไรบาง
ธุรกิจมีรายไดหลักๆ จากอะไรบาง
ยอดขายของสินคาแตละชนิดเปนอยางไรบางในแตละเดือน
ธุรกิจมีคาใชจายหลักๆ อะไรบาง
ตนทุนของสินคาแตละชนิดเปนอยางไรบาง
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