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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา ความต้องการและการด าเนินการงานธุรกิจเกษตร

ผสมผสานและโฮมสเตยมี์วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) 

การด าเนินการของธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจ านวน 

553 ตวัอยา่งและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจ 

     ผลการวิจัย 1) ตลาดมีความต้องการ 7Ps , 2) ยอดขายของเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย์  

3) การด าเนินการของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ ด้านการเงินลงทุน งบประมาณด าเนินงาน 

จุดคุม้ทุน ดา้นการปฏิบติัการไดแ้ก่การปลูกพืช เล้ียงสัตว ์โฮมสเตย ์และ 4) การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

  

ค าส าคัญ : ความตอ้งการ การด าเนินการ 

 
ABSTRACT 

 
Business Demand and Operation of natural oil herbal soap business 

         The research purpose are to study 1 )demand of the market,  2 )Sale,  3 )business operation and  
4)strategic management by collecting data from target customers (553sets)  and entrepreneurs or executive 
as well as the information related to business operations  
         Results show that  1 )The market has a growing demand for natural oil herbal soap business. It is 
a product that tends to be more popular according to market trends that consumers turn to care about health, 
cleanliness that emphasizes sustainable good health without damaging the environment. 2) Estimated sales 
for the first year at 3,110,400 baht after deducting various expenses, estimated net profit of 63,037 baht. 3 
The business operation has an investment of 200,000 baht, with an investment of assets and equipment for 
soap business of 93,200 baht and an initial working capital of 50,000 baht, in total amount of 143,222 baht 
for pre-operation expenses. The business has a payback period of 1 year and 7.61 months with Internal rate 



of return (IRR) of 67%. The soap business of 5 year project has a net present value (NPV) of 378,079 baht, 
break-even point in the first year with sales of 1 ,314 ,644  baht or 109 ,554  baht per month.4 )  Strategic 
management uses strategy analysis from the Five Forces Model and uses differentiation marketing strategies 
comparing between natural oil herbal soap and normal factory soap. Product communication channel and 
distribution use online communication, ordering product and communication through various kinds of social 
networks.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 1. ท่ีมาและความน่าสนใจของธุรกิจ 

 เน่ืองจากราคาพืชผลทางการเกษตรไม่วา่จะเป็นผกัผลไมต้่างๆ มกัมีราคาท่ีไม่แน่นอนและผลผลิตยงั

ขึ้นอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศและในบางปีสินคา้ลน้ตลาด ท าใหเ้กษตรกรไทยมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนและ

เป็นหน้ีจากการเกษตรซ่ึงส่วนใหญ่เกษตรกรมกัปลูกพืชผกัผลไมเ้ป็นแปลงใหญ่หรือเกษตรเชิงเด่ียว ไม่วา่จะ

เป็น ปลูกขา้ว มะม่วง เงาะ มงัคุด มะนาว หรือแมก้ระทัง่การเล้ียงสัตว ์เช่น ปลา กุง้ เป็ด ไก่ หากเกิดโรค

ระบาดก็จะท าใหป้ระสบปัญหาการขาดทุน ตอ้งกูย้มืจากแหล่งเงินทุนเป็นหน้ีสินในครัวเรือนรายได้

ครัวเรือนไม่มีเสถียรภาพเกษตรผสมสานจึงเป็นทางเลือกทางออกหน่ึงในการแกใ้นปัญหาดงักล่าว เกษตร

ผสมผสานคือเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตวห์ลากหลายชนิดอยูใ่นพื้นท่ีแปลงเกษตรเดียวกนัให้

ระบบนิเวศเก้ือกูลกนัมีประโยชน์ต่อกนัและกนัอยา่งมีประสิทธิสูงสุดโดยอาศยัหลกัการอยู่ร่วมกนัระหวา่ง

พืช สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อกนัซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนทางการเกษตรใหก้บัเกษตรกร โดย

การน าวสัดุหรือทรัพยากรท่ีเหลือใชจ้ากกิจกรรมอยา่งหน่ึงมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตอีกอยา่งหน่ึงหรือ

หลากหลายชนิดจนครบวงจรเกษตรกรเทือบจะไม่ตอ้งซ้ือวตัถุดิบจากภายนอกหรือซ้ืออยา่งนอ้ยท่ีสุด 

ยกตวัอยา่งเช่น การน าตน้กลว้ยหยวกกลว้ยท่ีตดัจากกลว้ยท่ีออกผลแลว้น ามาหมกัเป็นปุ๋ ยอินทรีย ์หรือการ

เล้ียงไก่เหนือบ่อปลาเพื่อใหมู้ลไก่เป็นอาหารปลา 

  การท่องเท่ียวในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสนใจกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากขึ้นซ่ึงเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางการเกษตร ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือตรงจากผูผ้ลิตไดสิ้นคา้ท่ีสดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรงท าให้รู้สึก



สนุกในการท่องเท่ียวและรู้สึกวา่ไดสิ้นคา้ในราคาไม่แพง สถานท่ีตั้งใกลแ้หล่งท่องเท่ียว เช่น เขาใหญ่ เขื่อน

ขุนด่านปราการชล วดั เดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ1ชัว่โมงสถานท่ีตั้งท่ีจะท าเกษตรผสมผสาน

และโฮมสเตยใ์นคร้ังน้ีตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี เน้ือท่ี 15ไร่ ติดคลองชลประทานรับน ้ า

จากเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก จึงสามารถท าการเกษตรเพาะปลูกพืชไดต้ลอดทั้งปี การเดินทาง

สะดวกสามารถไดโ้ดยรถยนต์และรถไฟเน่ืองจากสถานท่ีตั้งอยู่ตรงขา้มสถานีรถไฟบา้นสร้าง ใกลแ้หล่ง

ชุมชนสามารถขนส่งหรือจ าหน่ายสินคา้เกษตรไดอ้ย่างสะดวก ห่างจากกรุงเทพมหานคร80กิโลเมตรสะดวก

ต่อการเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรและโฮมสเตย ์

 เกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์จึงเป็นแผนธุรกิจหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่

หรือเกษตรกรรุ่นเก่าท่ีคิดจะเปล่ียนแปลงท่ีดินท่ีมีอยู่โดยจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด

ด้วยการท าการเกษตรอย่างครบวงจร ในแผนธุรกิจน้ีจะต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์จากเคร่ืองมือทาง

การตลาดเพื่อให้สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพ

ความเป็นไปไดห้รือส่ิงท่ีตอ้งน ามาปรับปรุงแกไ้ข รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลของคู่แข่งและความตอ้งการของ

ลูกค้า ให้ทราบของทิศทางในการออกแบบหรือวางแผนการด าเนินการของธุรกิจตลอดจนศึกษา

กระบวนการผลิตของเกษตรผสมผสานและโฮมสเตยท์ั้งทฤษฎีและปฏิบติัให้เขา้ใจอย่างท่องแทเ้พื่อน าไป

วางแผนก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 2. ความเส่ียงของการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีน าไปสู่เกษตรผสมผสาน 

   งานวิจยัในต่างประเทศหลายงานได้ศึกษาลกัษณะการกระจายความเส่ียง (Diversification) ของ

เกษตรกร และพบว่าในบางบริบทการท าเกษตรแบบหลากหลายเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงตอ้งแลกมาซ่ึง

การลดลงของผลตอบแทน ซ่ึงก็เป็นผลมาจากการลดลงของความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) และ

การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) แต่ในบางบริบท การบริหารจดัการความเส่ียงโดยการท าเกษตร

หลากหลายในบางรูปแบบกลบัเป็นวิถีการท าเกษตรท่ีสามารถให้ผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงกว่าได้

เช่นกนั งานวิจยัในต่างประเทศ เช่น Babatunde and Qaim (2009) พบวา่ครัวเรือนท่ีท าเกษตรผสมผสานจะมี

รายไดท่ี้มากกว่าครัวเรือนท่ีท าเกษตรเชิงเด่ียว โดยอาศยัแนวคิด Modern Portfolio Theory ของ Markowitz 

(1952) ซ่ึงมีสมมุติฐานว่าความพึงพอใจหรือ Utility ของคนทัว่ไปจากการลงทุนมาจากทั้งผลตอบแทนและ

ความเส่ียง ดงันั้นการวดัประสิทธิผลของการลงทุนจึงตอ้งค านึงถึงความเส่ียงควบคู่กบัผลตอบแทน และนกั

ลงทุนควรเลือกการลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงสุดในแต่ละระดบัความเส่ียง โดยเราวดัผลตอบแทนของแต่ละ

รูปแบบการท าเกษตรจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพยสิ์น (Return on Asset หรือ ROA) ซ่ึงค านวณจาก



ค่าเฉล่ียของรายไดสุ้ทธิจากการท าเกษตรหารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นในการท าเกษตร เช่น ท่ีดิน ยุง้ฉาง คอกสัตว ์

บ่อน ้ า และเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ และวดัความเส่ียงจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของการท า

เกษตรรูปแบบนั้น ๆ โดยใชข้อ้มูล 10 ปีของครัวเรือนตวัอย่างจากขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ

แรงงานเกษตรในช่วงปี 2549–2560 ซ่ึงเก็บโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร4 โดยส าหรับครัวเรือนท่ีมี

รายไดก้ารท าเกษตรสุทธิเป็นบวก แน่นอนว่าจะมีผลตอบแทนเป็นบวก เช่นเดียวกนักบัครัวเรือนท่ีขาดทุน

การท าเกษตรสุทธิจะมีผลตอบเป็นลบ โดยขนาดขอผลตอบแทนจะสะท้อนความสามารถในการท า

การเกษตรให้ไดก้ าไร รวมถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ของครัวเรือน และรูปท่ี 7 ฉายภาพ

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มครัวเรือนท่ีท าเกษตรเชิงเด่ียวในรายกิจกรรม (7a) และเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการท าเกษตรเชิงเด่ียวกบัการท าเกษตรผสมผสานในระดบัจงัหวดั (7b) 

ภาพท่ี 1 ผลตอบแทนและความเส่ียงของการท าเกษตรเชิงเด่ียว และเปรียบเทียบการท าเกษตรเชิงเด่ียวกบั

แบบหลากหลาย 

 

 

 

 

ที่มา: Attavanich, Chantarat, Chenphuengpawn and Sa-ngimnet (2019) 

 ในภาพรวมผลตอบแทนของกิจกรรมเกษตรไทยมีความสัมพันธ์กับความเส่ียงในทิศทาง

เดียวกนั จากรูปท่ี 7a กลุ่มตวัอยา่งกิจกรรมเกษตร 132 ชนิด5 แสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง มกัจะ

ให้ผลตอบแทนท่ีสูง เช่น ถัว่ลนัเตาและปลาทบัทิม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงเป็นล าดบัท่ี 1 และ 4 มี

ผลตอบแทนท่ีสูงเป็นล าดบัท่ี 4 และ 1 ตามล าดบั ในทางกลบักนั 5 ใน 10 กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเป็นล าดบั

สุดทา้ย จะใหผ้ลตอบแทนอยูใ่น 10 ล าดบัสุดทา้ยเช่นกนั 
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3. ความเป็นไปไดข้องเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์

ในปัจจุบนัราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต ่าไม่แน่นอนเกษตรกรไม่สามารถก าหนดเองไดเ้ป็นเหตุปัจจยั

หลกัท าใหเ้กษตรกรมีรายไดใ้นครัวเรือนนอ้ย จึงเป็นแรงจูงใจในเบ้ืองตน้น าไปสู่การปฏิบติัจริงตั้งแต่

กระบวนการผลิต การตลาด การขาย กลยทุธ์การด าเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ของเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย์ 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ 
 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย  ์
 4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์เป็น
ระยะเวลา5ปี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดผ้ลดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1: พฤติกรรมกรรมผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเลือกซ้ือสินคา้

และบริการของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัสูง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า  กลุ่ มผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี เ ป็นผู ้บ ริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์โดยซ้ือผกัและผลไมน้อ้ยกวา่2
คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวนสมาชิกในครอบครัว3-4คนส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์เขา้พกัโฮมสเตย์ ระยยะ
เวลาในการเขา้พกัมากจ านวนสุด1คืน ท าเลในการเลือกท่ีพกัส่วนใหญ่เลือกใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว ดงันั้น
ขอ้มูลน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
ท าโปรโมชัน่เพื่อจูงใจในการซ้ือได ้
 สมมติฐานท่ี 2 : ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนัเลือกซ้ือสินคา้และบริการ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกันประกอบด้วย เพศ   
รายได ้การศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ท่ีแตกต่างกนั แต่ในส่วนของ อายุ พบว่าไม่ค่อย
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเท่าไรนกั  

สมมติฐานท่ี 3 :  ผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตต่างกนัมี ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ  



 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองของพืชผกั ผลไม ้สดใหม่และมีแบบแปรรูปใหเ้ลือก แพค็เก็จดูสวยงามน่าซ้ือ เหมาะสมกบัราคา และ
พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการบา้นพกัโฮมสเตยมี์เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เขา้กบัทอ้งถ่ินและมีกิจกรรมใหท้ า
ระหวา่งเขา้พกั เพื่อจูงใจลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยท าการส ารวจ (Survey Research) จาก
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง จ านวน 200 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม แลว้
จึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้มสรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ซ่ึงไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

1 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาจากคนไทยท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพร จาก

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 553 คน โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์  
2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะของอุตสาหกรรมตลาดเกษตรผสมผสานและโฮมส

เตย ์ช่ือแบรนด ์สวนตามุด จ.ปราจีนบุรี ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
- ดา้นยอดขาย 
- ดา้นพฤติกรรมและการจดัการองคก์ร 
- ดา้นการจดัการการเงิน 
- ดา้นการจดัการตลาด 
- ดา้นการจดัการด าเนินงาน 
- ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
โดยในการศึกษาตลาดของ เกษตรผสมผสานและโฮมสเตยไ์ดใ้ชห้ลกัประชากรศาสตร์  รูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน ้ามนัธรรมชาติ เป็น
การวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ศึกษาเก่ียวกับความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่
สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ เป็นการด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ



ประชากรศาสตร์ รูปแบบการใชชี้วิต และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่ โดยท าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างและสุ่มตวัอย่าง ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-probability sampling) เลือกเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก โดยก าหนดเน้ือหาค าถามใน
แบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 200 ตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล  โดยการสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี  

ส่วนท่ี1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Questions) ชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย ดงัน้ี เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) โดยใชเ้ป็นแบบมาตร
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ
คะแนน ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการให้
เลือกตอบ (Check-list)   จ านวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ย ดงัน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ดา้นดว้ยกนั ดงัน้ี  1) ดา้นกิจกรรม   
2) ดา้นความสนใจ   3) ดา้นความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมกรรมเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด7P เป็นลกัษณะ
ถามความคิดเห็น ลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือ เป็นแบบสอบถามแบบ (Check-list) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1)
ดา้นผลิตภณัฑ์  2)ดา้นราคา 3)ดา้นสถานท่ี  4)ดา้นส่งเสริมการขาย 5)ดา้นบุคลากร 6)ดา้นกระบวนการ 7)
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

เม่ือสร้างแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาแลว้ ผูว้ิจยัได้ท าการการทดสอบความตรง 
(Validity) โดยผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างขึ้นส าหรับการวิจยั น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
วิชา และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าวเพื่อท าการตรวจสอบ 
ปรับปรุง และแก้ไขให้มีความตรง (Validity) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงน าแบบสอบถามท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้วไปทดลองเก็บขอ้มูลต่อไป และท าการตรวจสอบการหาความเท่ียง (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือดว้ยโปรแกรมทางคอม IBM SPSS 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเร่ืองเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ผูวิ้จยั

จะบรรยายถึง ความส าคญัของการวิจยัไวต้รงน้ีแบบยอ่ๆ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดบริการ 7Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผกั

ผลไมแ้ละโฮมสเตยข์องผูบ้ริโภคของกรุงเทพและปริมณฑล 



 2. เพื่อเปรียบเทียบผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกันมีปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเลือกซ้ือผกัผลไมแ้ละโฮมสเตย์ของ

ผูบ้ริโภคของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

          ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดอ้าศยัทฤษฎี ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และไดก้ าหนดสมมติฐานในการวิจยัดงัต่อไปน้ี  

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกซ้ือผกัผลไมแ้ละ

โฮมสเตยข์องผูบ้ริโภคของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั 

          สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ

ต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกซ้ือผกัผลไมแ้ละโฮมสเตยข์องผูบ้ริโภคของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเลือกซ้ือผกั
ผลไมแ้ละโฮมสเตยโ์ดยจะท าการเลือกตวัอย่างจากกลุ่มประชากรน้ีดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่าง จ านวน 547 ราย จาก
กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัผลไม้และ

โฮมสเตยผ์ูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามของผูบ้ริโภคโดย

จ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ สถานะภาพ ความสะดวกในการเลือกซ้ือผกัและผลไมจ้ากสถานท่ีใด ซ้ือผกัและ

ผลไมส้ัปดาห์ละก่ีคร้ัง จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและโฮมสเตย ์จ านวน

สมาชิกในการร่วมเดินทางเขา้พกั ระยะเวลาในการเขา้พกั ท าเลในการเลือกท่ีพกั โดยแจกแจงจ านวนและค่า

ร้อยละการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดน้ าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 เพศ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไม้และโฮมสเตย์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากท่ีสุดคือ  230 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนผู ้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 317 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ตามล าดบั  



 อายุ แสดงให้เห็นว่าผผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 552 

ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาตามอายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ  31 – 40 ปี มีจ านวน 

202 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาอาย ุ41 – 50 ปี มีจ านวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 อาย ุ21 – 30 ปี มี

จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาย ุ51 – 60 ปี มีจ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.7 และอาย ุ61 ปีขึ้นไป 

มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั  

 อาชีพ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไม้และโฮมสเตย์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท า

อาชีพพนกังานบริษทั  มีจ านวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 81  รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 45 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 8.2 อาชีพราชการ มีจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 อาชีพอิสระ  มีจ านวน 52 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 9.4 นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 อาชีพแม่บา้น มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 0.5 และเกษตรกร มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดบั 

 สถานะภาพ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไมแ้ละโฮมสเตยข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือพิจารณาตามสถานะภาพ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะสมรส จ านวน 262 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือสถานะโสด 

จ านวน 257 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.6 สถานะหยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

และบริการ  

 ความสะดวกในการเลือกซ้ือผกัและผลไม ้แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไม้และโฮมสเตย์ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือ

พิจารณาความสะดวกในการเลือกซ้ือผกัและผลไม ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสะดวกใน

การเลือกซ้ือผกัและผลไมจ้ากตลาด จ านวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมามีความสะดวกในการ

เลือกซ้ือผกัและผลไมจ้ากซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีความสะดวกในการเลือก

ซ้ือผกัและผลไมจ้ากร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3และ8 มีความสะดวกในการเลือกซ้ือ

ผกัและผลไมจ้ากมีรายไดจ้ากออไลน์  จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

           จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการซ้ือผกัและผลไม ้แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไมแ้ละโฮมสเตยข์อง

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือ

พิจารณาจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการซ้ือผกัและผลไมพ้บว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัและผลไม้



นอ้ยกว่า 2 คร้ัง จ านวน 297 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาซ้ือผกัและผลไมส้ัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง และซ้ือ

ผกัและผลไม ้5-7 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั 

         จ านวนสมาชิกในครอบครัว แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคผกัผลไม้และโฮมสเตย์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-4 คน จ านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จ านวน 

156 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน จ านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ

จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 6 คน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดบั 

        ประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและโฮมสเตย ์แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 553 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  มีประสบการณ์ไม่เคยการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรและโฮมสเตย ์จ านวน 247 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมามีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

และโฮมสเตย ์1-2 คร้ัง จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.9  มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ

โฮมสเตย ์3-4 คร้ัง จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและโฮมส

เตย ์5 คร้ังขึ้นไป จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 

        จ านวนสมาชิกในการร่วมเดินทางเข้าพัก แสดงให้ เห็นว่าผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 553 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนสมาชิกในการร่วมเดินทางเขา้พกั 2-
3 คน จ านวน 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาสมาชิกในการร่วมเดินทางเขา้พกั 4 -5 คน จ านวน 149 
ราย คิดเป็นร้อยละ 27 จ านวนสมาชิกในการร่วมเดินทางเขา้พกั 6 คนขึ้นไป จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10 และจ านวนสมาชิกในการร่วมเดินทางเขา้พกั  คนเดียว จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 

การด าเนินงาน 

เงินลงทุน และก าไรสุทธิของเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์“สวนตามุด” 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงตน้ทุนคงท่ี 

 

ค่าใชจ่้ายรายเดือนเกษตรผสมผสานและโฮมสเตย ์“สวนตามุด” 

 

 

 

 

 

 

3. โครงสร้างองคก์ร สวนตามุด 

 

 

 

  

 



โครงสร้างองคก์ร “สวนตามุด ไดแ้บ่งโครงสร้างในองคก์ร ดงัน้ี 
- ผูบ้ริหาร คือผูท่ี้มีความรู้หลายๆดา้น สามารถแบ่งานใหมี้ความเหมาะสมในองคก์รและมีท าให้

ศกัยภาพด าเนินงานสูงสุด 
 - ผูจ้ดัการทัว่ไป คือผูท่ี้ไดรั้บอ านาจมอบหมายจากผูบ้ริหารและท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของ
แผนกต่างๆใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- บญัชี คือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดูแลทางดา้นการเงินทั้งตน้ทุน รายรับ รายจ่าย งบประมาณต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจน้ี 
 - แม่ครัว คือ ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการวตัถุดิบในการท าอาหารและปรุงรสอาหารให้กบัลูกคา้และ
นกัท่องเท่ียว 
 - ผูช่้วยแม่ครัว คือ ผูช่้วยแม่ครัวในการท าอาหารและปรุงรสอาหารใหก้บัลูกคา้และนกัท่องเท่ียว 
 - หวัหนา้คนสวน คือ ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีวางแผนเตรียมการ/จดัการดูแลตน้ไม ้ผกัสวนครัว ใหปุ้๋ ย ตดั
แต่ง จดัการวชัพืช และใหค้วามรู้ของพืขผลทางการเกษตรใหก้บันกัท่องเท่ียว 
คนสวน คือ ผูป้ฏิบติังานใหปุ้๋ ย ตดัแต่งตน้ไม ้จดัการวชัพืช  และงานท่ีใชแ้รงงานอ่ืนๆ 
1.การจัดการทางการเงิน 
 1. องคป์ระกอบทางการเงินและการลงทุนในธุรกิจ 
      รายไดห้ลกัของเกษตรผสมผสานและโฮมสเตยม์าจากการจ าหน่ายผกั ผลไม ้ปลานิล ไข่ไก่ ตาม
ฤดูกาลและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร โดยมีรายไดเ้สริมจากโฮมสเตย ์ 
      สถานท่ีตั้ง“สวนตามุด”ตั้งอยู่ในอ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี โดยตอ้งค านึงถึงคู่แข่งทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงการขนส่งพืชผกัสู่ผูบ้ริโภค และการเดินทางของนกัท่องเท่ียวตอ้ง
ไม่ไกลจากนกัท่องเท่ียวมาก จึงใชท่ี้ดินจ านวน10ไร่ท่ีมีอยู่มาใชใ้นการท าเกษตรผสมผสานและโฮมสเตยใ์น
คร้ังน้ี  
แผนการเงินและการลงทุนธุรกิจ 
                                                                                                                                    หน่วย : บาท 
                     สินทรัพย ์                                                              หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

 เงินสด                           300,000                                        หน้ีสิน :  

รถกระบะ                       600,000                                            เจา้หน้ี                0 

อาคาร/บา้นพกั             3,000,000                                        ส่วนของเจา้ของ : 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์     200,000                                           ท่ีดิน               3,000,000              

ค่าตน้ไมแ้ละพนัธุ์ปลาไก่  80,000 



2. การจัดการทางการตลาด 

การก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P) 

 ส่วนประสมการตลาดเป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการตลาดใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด Marketing Mix เป็นโมเดลทางการตลาดท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือ
ปี 1960 โดย James Culliton อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั Havard ปัจจุบนัเพิ่มจาก 4P เป็น 7P ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
(Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยับุคลากรผูใ้หบ้ริการ(People) ปัจจยัดา้น
กระบวนการการใหบ้ริการ (Process) ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัเพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายได ้
        ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้หรือบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเกิดความพึง
พอใจ ใส่ใจรายละเอียดดา้นผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีความคุม้ค่า คุณภาพของสินคา้และบริการ
เกินความคาดหวงั รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 
       ปัจจยัดา้นราค (Price) การก าหนดราคา เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัตอ้งมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบั
คุณสมบติัหรือประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บ การตั้งราคาจะตอ้งไดก้ารยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสามารถสู้
กบัคู่แข่งได ้
        ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) มีช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทางเพื่อเขา้ถึงลูกคา้ 
        ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ือสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายเป็นการ
โนม้นา้วหรือกระตุน้ใหลู้กคา้มีความอยากไดสิ้นคา้และบริการ จึงเป็นอีกส่ิงท่ีส าคญั 
        ปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ (Process) เป็นขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีลูกคา้มีความพึง
ปรารถนาท่ีตอ้งการจะได ้รวดเร็ว ทนัสมยั ประทบัใจ 
        ปัจจยับุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) บุคลากรท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความรู้ความสามารถในดา้น
การเกษตร บริการลูกคา้ดว้ยค าพูดท่ีสุภาพ แต่งตวัสะอาด 
        ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation)คือ
คุณลกัษณะท่ีเห็นภาพอยา่งชดัเจนมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นเอกลกัษณ์เอกลกัษณ์เฉพาะตวัสามารถ
ดึงดูดลูกคา้ 
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์เกษตรผสมผสานและโฮมสเตย์ 

การวางแผนเชิงกลยทุธเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการตดัสินใจด าเนินงานของผูบ้ริหาร ตาม
วตัถุประสงคแ์ละวิสัยทศัน์ขององคก์าร ซ่ึงมีการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการด าเนินงานโดยการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร เพื่อการ
ก าหนดกลยทุธ์พร้อมทั้งจดัท าแผนกิจกรรม แผนงาน ใหส้อดคลอ้งเพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์ร 



 องคป์ระกอบของกลยทุธ์ทางการตลาด 
1) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย กลยทุธ์ทางการตลาดก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ก าหนดหรือพยากรณ์

ยอดขายบนพื้นฐานความเป็นจริงจากราคากลางในแต่ละช่วงเวลาแลว้น าสู่กลยทุธ์ใชด้ าเนินการตั้งเป้าก าไร
และการเติบโตธุรกิจ 

2) ขอบเขตการด าเนินการ กลยทุธ์ทางการตลาดมีขอบเขตด าเนินงานครอบคลุมและก าหนด
ความส าเร็จการด าเนินอยา่งชดัเจน ตั้งเป้าก าไรและการเติบโตธุรกิจ 5 ปี 

4) การศึกษาคู่แข่งทางการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพในทุกๆดา้นใหมี้ศกัยภาพสูงสุดสู้กบัคู่แข่งใน
ตลาด 
 4.1 กลยทุธ์SWOT Analysis 
 SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์ในการวางแผนกลยทุธ์ เพื่อใชว้ิเคราะห์สถานการณ์ของ
องคก์ร ขอ้ดี-ขอ้เสีย และกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานะการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริงโดยผา่นการวิเคราะห์ปัจจยั4ประการ ดงัน้ี 
  1) จุดแขง็ (Strength)  
  - สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี เดินทางจากจงัหวดั
กรุงเทพมหานครไม่เกิน1ชัว่โมงคร่ึง ติดคลองชลประทานมีน ้าไวใ้ชใ้นการเกษตรตลอดทั้งปี 
  - มีความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขา้ว มะม่วง กลว้ย ส้มโอ มะนาว หน่อไม ้ปลา ไข่ไก่ 
ผกัตามฤดูกาล และมีการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร 
  - บุคลากรมีความรู้ทางการเกษตร วฒันะธรรมทอ้งถ่ิน และสถานท่ีท่องเท่ียวในบริเวณ
ใกลเ้คียง 
  - มีสภาพแวดลอ้มร่มเยน็ และสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอิน อีกทั้งยงัมีอาหารอร่อย
ราคาไม่แพง 
  - มีกิจกรรมทางการเกษตรให้นกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกขา้ว สีขา้ว เก็บผลไม ้
พืชผกัจากตน้ และเป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร 
              2) จุดอ่อน (Weakness) 
  - พืชผลทางการเกษตรราคาไม่แน่นนอน เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
  -โฮมสเตยย์งัไม่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลาย 
  - ภยัธรรมชาติ และศตัรูพืช เป็นความเส่ียงในการด าเนินงาน 
       3) โอกาส (Opportunity) 
  - มีนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหม่เร่ิมสนใจโฮมสเตยแ์ละเกษตรผสมผสาน 
  - ใกลส้ถานีรถไฟท าใหมี้โฮกาสไดลู้กคา้จากท าเลท่ีตั้ง 
  - สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการด าเนินงาน เช่น การซ้ือขายออนไลน์ การจองท่ี
พกัออนไลน์ 



  - ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน การท่องเท่ียวโฮมสเตยแ์ละเกษตรผสมผสาน 
4) อุปสรรค (Threat) 

  - สภาพเศษฐกิจย  ่าแย ่ประชาชนประหยดัมีการท่องเท่ียวนอ้ยลง 
  - โรคระบาดโควิด19 ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  - สภาพดินมีความเป็นกรดสูง ตอ้งปรับสภาพดิน ตน้ไมใ้ชร้ะยะเวลาในการปรับตวั 
                - สภาพความเป็นกรดด่างของน ้าหากในฤดูแลง้อาจมีน ้าเค็มจากน ้าทะเลผสมน ้าจืด  
 4.2 กลยทุธ์การโฆษณา  ใชช่้องทางออนไลน์  
 4.3 กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย 

จดัโปรโมชัน่ในการจ าหน่ายผกัและพืชผลทางการเกษตร แพค็เกจห่อหุม้สวยงามน่าเลือกซ้ือเป็น
ของฝาก โปรโมชัน่เขา้พกัธรรมดาราคาถูก มีกิจกรรมทางเกษตรใหน้กัท่องเท่ียวร่วมท ากิจกรรม 
 4.4 กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 

จดัท า Workshopใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วม และคะแนนสะสมแตม้ใหลู้กคา้ตดัสินใจเร็วขึ้น 
              4.5 กลยทุธ์ขายตรง  พชื ผกั ผลไม ้ไข่ ปลา สามารถขายตรงท่ีตลาดหรือแหล่งชุมชน  

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกั ผลไมแ้ละโฮมสเตยข์อง

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการราคา ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ  

 ด้านกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางก ารตลาดด้าน

กระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ให้ความส าคญัเร่ืองการบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีกระบวนการ

จดัส่งสินคา้ผกั และผลไมท่ี้รวดเร็วและกระบวนการจองเขา้พกั เลือกซ้ือสินคา้และช าระเงินทางออนไลน์ 

โดยไม่ตอ้งพูดคุยกบัพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโฮมสเตย์”สวนแม่มณี” พบว่าดา้นกระบวนการมีระดบัเห็น

ด้วยมากท่ีสุด  และตรงกับ Heizer and Render (2011) ได้ให้ความหมายการจัดการด าเนินงาน หมายถึง 

กิจกรรมหรือหนา้ท่ีงานท่ีสามารถสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการดว้ยวิธีการแปลงสภาพจากปัจจยัน าเขา้

ใหก้ลายเป็นผลผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 



 ด้านผลิตภณัฑ์ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัพืช ผกั ผลไมส้ดใหม่และมีแบบแปรรูปให้เลือก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสวนเกษตรผสมผสานของคุณวิมล โพธ์ิแจง้ ท าการเกษตรอินทรียแ์บบเกษตรผสมผสานจนเห็นผลและ
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผูท่ี้สนใจได ้จนไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการเกษตรอินทรียผ์สมผสานและการเล้ียงหมูหลุม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ

สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยั

ในการเขา้พกัโฮมสเตย ์การจดัโซนผกัเป็นหมวดหมู่ มีราคาชดัเจน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   คุณประวีณา กุลาชยั เจา้ของริมน ้ าโฮมสเตย ์เกษตรกร มีประสบการณ์ดว้ยการรลงมือ

ท าดว้ยตวัเอง และตรงกบัแนวคิด Modern Portfolio Theory ของ Markowitz (1952) ซ่ึงมีสมมุติฐานวา่ความ

พึงพอใจหรือ Utility ของคนทั่วไปจากการลงทุนมาจากทั้งผลตอบแทนและความเส่ียง ดังนั้นการวดั

ประสิทธิผลของการลงทุนจึงตอ้งค านึงถึงความเส่ียงควบคู่กับผลตอบแทน และนักลงทุนควรเลือกการ

ลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงสุดในแต่ละระดบัความเส่ียง 

 จุดเด่นของริมน ้ าโฮมสเตยค์ือวิถีชีวิตเรียบง่ายเก็บผกัพื้นบา้นมาประกอบอาหารให้ลูกคา้ปรับการ

ใชช้ีวิตมาอยู ่กบัโฮมสเตย ์ เพราะลูกคา้จะตอ้งไดร้ับการสื่อสารวิถีชีวิตของทอ้งถิ่น รายไดต้่อเดือน

ประมาณ 70,000-80,000 บาท เงินลงทุนกอ้นแรกมาจากรายไดข้ายผลผลิตเกษตร เมื่อสร้างบา้นพกัโฮมส

เตยก์ลุ่มแรกไดแ้ลว้มีรายไดจ้ากการเขา้พกัสักระยะแลว้จึงขยายการสร้างบา้นพกัโฮมสเตยก์ลุ่มท่ีสอง โดย

มี SME Bank เขา้มาให้ค  าแนะน าในดา้นการท าบญัชีรายรับ/รายจ่าย จึงท าให้ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่า

พอใจ    

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เ ป็นปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้บ ริโภคมากท่ีสุดทาง

ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญัอย่างมาก ซ่ึงประกอบดว้ย ความสดใหม่ของผกั ผลไมแ้ละการแปรรูป 

แพคเกจห่อหุม้สวยงานสามารถดึงดูดใจของผูบ้ริโภคได ้ก็จะสามารถท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือขึ้นได ้ 

 2. ปัจจยัดา้นราคา เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีทางผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญั โดยมีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย ความตอ้งการความคุม้ค่าของราคาและบริการ  



 3. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกัโฮมสเตย ์โดยตอ้งมี

สภาพแวดลอ้มปลอดภยั และมีการจดัโซนปลูกพืช ผกั ใหดู้สวยงาม 

          4. ปัจจยัดา้นบุคคล เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกัโฮมสเตย ์โดยตอ้งพนกังานตอ้งมี

ความสุภาพ มีความรู้ดา้นการเกษตรสามารถอภิบายได ้มีความสามรถอธิบายสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียงได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของการวิจยัในเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ผกั ผลไม ้และโฮมสเตย ์ควรศึกษาตามช่วงฤดูกาลในแต่ละเดือนถึงความตอ้งการของตลาดทั้งพืชผกั ผลไม ้

และการเขา้พกัโฮมสเตย ์ 

 2. การท าวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพียง 7 ปัจจยั จึงควรมีการศึกษาปัจจยั

อ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพิ่มเติม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งยิ่งขึ้น 

ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงยิง่ขึ้น และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหมี้ประสิทธิภาพ                                                     
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