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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย แต่ยังหนี
ไม่พ้นเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการทาเกษตร จึงมีอัตราเสี่ยงสูงในการรับประทานสารเคมีที่มีในผักของ
ผู้บริโภค ทางคณะผู้จัดทา Green Organic ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักปลอดสารพิษในคอนโด
การใช้ชีวิตแบบคนเมืองอยู่ในคอนโดห้องเล็ก ๆ อาจทาให้ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเท่าไรนัก ยิ่ง
การจั ดสวนหรื อปลู กต้น ไม้ก็ยิ่ งเป็ นไปได้ยากแต่ก็ ไม่ใช่ว่าจะเป็น ไปไม่ได้เลย เพราะคณะผู้ จัดท า
Green Organic ได้คิดค้นวิธีการปลูกผักในคอนโด พร้อมทั้งมีการศึกษาถึงลักษณะพันธุ์ผักให้เข้ากับ
ราศีของแต่ละราศีอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของผักแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ตามลักษณะราศีได้ ตัวอย่างเช่น ราศีธนู ถูกจัดอยู่ในธาตุไฟ เหมาะแก่การปลูกต้น
โหระพา ซึ่งโหระพาเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนสาคัญในการป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด
และมะเร็ง มีเบต้าแคโรทีนสูง ใบโหระพามีกลิ่นเฉพาะ ใช้เป็นผักสด ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารและมี
ธาตุแคลเซียมสูง มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 1 สัปดาห์ คณะผู้จัดทามีการคิดค้นสูตร
หมักปุ๋ยชีวภาพจากกาแฟขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของกาแฟคือ ช่วยในเรื่องของการไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ
กากกาแฟยั งช่ว ยในเรื่ องของการปรับสภาพหน้าดินและมีส ารอาหารอยู่มากมาย การปลูกผั กใน
คอนโดนั้นไม่เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ในการรับประทานผักแค่อย่างเดียว แต่ยังเป็นการจัดสวนหย่อม
ผั ก ขนาดเล็ ก ไว้ ใ นห้ อ งอี ก ด้ว ย เป็ น การฝึ ก ความรั บ ผิ ดชอบในตั ว เอง รั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะดู แ ลผั ก ให้
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งเต็ ม ที่ หมดปั ญ หาการขี้ เ กี ย จออกไปซื้ อ ผั ก ที่ ต ลาดสดอี ก ด้ ว ย โดยชุ ด Green
Organic ได้มีคู่มือในปลูกผักอย่างถูกวิธี การดูแลผักให้เจริญเติบโตตามกาหนด และการดูแลรักษาต้น
ผักนั้นเอง ชุด Green Organic ได้มีความโดดเด่นทางด้านตัวสินค้าที่ยังไม่มีในท้องตลาดทั่วไป คณะ
ผู้จัดทา Green Organic ยังนาเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใ ช้ในการดาเนินธุรกิจ
จนสามารถสร้างเงิน สร้างรายได้เพราะเป็นโครงการที่ลงทุนไม่มากนักแต่ได้รับผลตอบแทนเป็นที่
คุ้มค่า น่าพอใจตลอดจนสินค้าได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย แต่ยังหนี
ไม่พ้นเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการทาเกษตร จึงมีอัตราเสี่ยงสูงในการรับประทานสารเคมีที่มีในผักของ
ผู้บริโภค ทางคณะผู้จัดทา Green Organic ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ชุดปลูกผักปลอดสารพิษในคอนโด
การใช้ชีวิตแบบคนเมืองอยู่ในคอนโดห้องเล็ก ๆ อาจทาให้ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเท่าไรนัก ยิ่ง
การจั ดสวนหรื อปลู กต้น ไม้ก็ยิ่ งเป็ นไปได้ยากแต่ก็ ไม่ใช่ว่าจะเป็น ไปไม่ได้เลย เพราะคณะผู้ จัดท า
Green Organic ได้คิดค้นวิธีการปลูกผักในคอนโด พร้อมทั้งมีการศึกษาถึงลักษณะพันธุ์ผักให้เข้ากับ
ราศีของแต่ละราศีอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของผักแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ตามลักษณะราศีได้ ตัวอย่างเช่น ราศีธนู ถูกจัดอยู่ในธาตุไฟ เหมาะแก่การปลูกต้น
โหระพา ซึ่งโหระพาเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนสาคัญในการป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด
และมะเร็ง มีเบต้าแคโรทีนสูง ใบโหระพามีกลิ่ นเฉพาะ ใช้เป็นผักสด ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารและมี
ธาตุแคลเซียมสูง มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 1 สัปดาห์ คณะผู้จัดทามีการคิดค้นสูตร
หมักปุ๋ยชีวภาพจากกาแฟขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของกาแฟคือ ช่วยในเรื่องของการไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ
กากกาแฟยั งช่ว ยในเรื่ องของการปรับ สภาพหน้าดินและมีส ารอาหารอยู่มากมาย การปลูกผั กใน
คอนโดนั้นไม่เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ในการรับประทานผักแค่อย่างเดียว แต่ยังเป็นการจัดสวนหย่อม
ผั ก ขนาดเล็ ก ไว้ ใ นห้ อ งอี ก ด้ว ย เป็ น การฝึ ก ความรั บ ผิ ดชอบในตั ว เอง รั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะดู แ ลผั ก ให้
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งเต็ ม ที่ หมดปั ญ หาการขี้ เ กี ย จออกไปซื้ อ ผั ก ที่ ต ลาดสดอี ก ด้ ว ย โดยชุ ด Green
Organic ได้มีคู่มือในปลูกผักอย่างถูกวิธี การดูแลผักให้เจริญเติบโตตามกาหนด และการดูแลรักษาต้น
ผักนั้นเอง ชุด Green Organic ได้มีความโดดเด่นทางด้านตัวสินค้าที่ยังไม่มีในท้องตลาดทั่วไป คณะ
ผู้จัดทา Green Organic ยังนาเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
จนสามารถสร้างเงิน สร้างรายได้เพราะเป็นโครงการที่ลงทุนไม่มากนักแต่ได้รับผลตอบแทนเป็นที่
คุ้มค่า น่าพอใจตลอดจนสินค้าได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการรับประทานสารเคมีในผักของผู้บริโภค
2. เพือ่ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการรับประทานผักที่สดใหม่
3. เพือ่ ให้คณะผู้จัดทาผู้จัดทาได้มีประสบการณ์ในการทางานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเองได้
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาของจริงและนามาประยุกต์ใช้ โดยเมื่อเกิ ดปัญหาแก้ไขจากประสบการณ์ที่ไดศึกษา
จากการทดลองปฏิบัติจริงและนามาพัฒนาเป็นผลงาน Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด
ระยะเวลา
6 มิถุนายน 2557 – 31 สิงหาคม 2557

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุดปลูกผัก Green Organicช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการรับประทานผักที่มีสารเคมีของผู้บริโภค
เป็ น การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลผั ก ให้ เ จริ ญ เติ บ โตตามเวลาที่ ก าหนด เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในการรับประทานผักไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อผักตามตลาดสด เป็นสิ่งประดิษฐ์สวยงาม
ที่สามารถนาไปจัดตกแต่งสถานที่ได้ มีการจัดดวงแต่ละราศีให้เข้ากับชนิดของผัก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้บริโภค เช่นราศีธนูถูกจัดอยู่ในธาตุไฟ เหมาะแก่การปลูกต้นโหระพา
คณะผู้จัดทามีการคิดค้นสูตรหมักปุ๋ยชีวภาพจากกาแฟขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของกาแฟคือ ช่วยในเรื่องของ
การไล่แมลงศั ตรูพืชต่างๆ กากกาแฟยังช่วยในเรื่องของการปรับสภาพหน้าดินและมีสารอาหารอยู่
มากมาย

1.5 สมมติฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ Green Organic ชุดปลูกผักใน ของ
นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้ทราบข้อดี ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ทฤษฎีและความคิดที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการ โครงการ Green Organic ชุดปลูกผักใน ผู้ดาเนินโครงการที่ได้รวบรวม
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็นศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบพื้นฐาน และประกอบ
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ Green Organic ชุดปลูกผักใน
2.1 วิธีการปลูกผักในคอนโด
1. รับวิตามินซีทุกวัน แนะนาให้ปลูกต้นส้มแคระ เพราะมันไม่เพียงสวยงามเท่านั้น มันยังเป็น
ต้นไม้ที่ทาให้บรรยากาศของที่พักดูสดชื่น คุณจะเลือกปลูกต้นส้ม หรือต้นมะนาวก็ได้
2. ต่อเติมพื้นที่ การพักอาศัยอยู่ในเมืองเรามักจะได้อยู่ในพื้นที่ร่มซะเป็นส่วนมาก การนาคานไม้
มาต่อเติมตรงพื้นที่ด้านนอกและตกแต่งต้นไม้สีเขียวก็เหมาะสาหรับ การนาไปใช้กับพื้นที่
ระเบียงคอนโดมิเนียม
3. ดอกไม้กระถาง หากคุณพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ระเบียงห้องพักและดาดฟ้าจะมีโอกาส
โดนแสงแดดวันละ 5-6 ชั่วโมง ดังนั้นคุณอาจเลือกปลูกดอกไม้กระถางเพิ่มสีสันให้บริเวณ
เหล่านั้น
4. ปลูกพืช ผักหลายชนิดรวมกัน อีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจคือการปลูกพืชผักหลายๆ ประเภทไว้
ในบริเวณเดียวกัน โดยการใช้ภาชนะสังกะสีที่มีหลายแบบ หลายขนาด เช่นกระเทียม
พริกไทย มะเขือเทศ ซึ่งมันจะกลายเป็นสวนครัวขนาดย่อมที่ดึงดูดสายตามากๆ
5. วางต้นไม้เป็นแนว ที่ขอบระเบียงเราสามารถนาดอกไม้ ต้นไม้ปลูกลงในตะกร้าแล้ววางเรียง
กันเป็นแถว หากยิ่งหลากสียิ่งสวย
6. ต้นทานตะวันอารมณ์เด็กๆ เพาะเมล็ดทานตะวันลงในกระป๋องที่เพ้ นท์สีสันสดใส เมื่อต้น
ทานตะวันโตขึ้นลองเพ้นท์หน้าตาอารมณ์สดใสลงบนดอกทานตะวันก็ได้ เด็กๆ ในบ้านน่าจะ
ชอบ
7. ปลูกพริก หากอากาศร้อนและแดดจัด ลองปลูกพริกสิคะ ใช้ทาอาหารได้ด้วยนะคะ แถมสีสัน
ของพริกที่มีทั้งสีแดง สีเขียว ยังทาให้ริมระเบียงคอนโดเต็มไปด้วยสีอันสดใส
8. ดูแลง่ายต้องไม้อวบน้า ถ้าคอนโดมิเนียมที่คุณพักอยู่มีพื้นที่จากัดจริงๆ แถมยังแดดส่องไม่
ค่อยถึงอีก การเลือกปลูกไม้อวบน้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไม้อวบน้าเป็น
พืชที่ต้องการน้าน้อยและไม่ต้องการแดดจัด มันอยู่ได้หากคุณไม่ค่อยมีเวลา
9. ไม้เรื้อยก็เริด คุณอาจเลือกปลูกดอกไม้ชนิดที่เรื้อยไปตามเสาบริเวณริมระเบียงห้อง หรือจะ
ทาเป็นระแนงไม้ขึ้นมาให้ดอกไม้สีสดเหล่านั้นไต่เติบโตไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นซุ้มดอกไม้อัน
สวยงาม
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10. ใส่ล้อให้ต้นไม้ การเพิ่มล้อให้ต้นไม้หมายถึง คุณอาจใส่ล้อไว้ที่ก้นภาชนะซึ่งสะดวกสาหรับ
การเคลื่อนย้ายต้นไม้ ไม่ว่าคุณจะยก จะตั้งมันไว้ตรงไหนของคอนโดมิเนียมก็ตามใจคุณเลย
11. ปลูกผักในกระบะไม้ หากคุณมีพื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับงานไม้ ลองเปลี่ยนกระบะไม้มาทา
เป็นแปลงปลูกผักน่ารักๆ ก็ดีไปอีกแบบนะคะ
12. กระป๋องก็มีประโยชน์ เห็นกระป๋องเปล่าๆ ใช้งานเสร็จสิ้นอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะคะ เพราะ
กระป๋องสวยๆ สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้เหมือนกัน
13. สวนแนวตั้ง เป็นรูปแบบสวนที่เหมาะสาหรับพื้นที่กลางแจ้งแบบเล็กๆ โดยคุณสามารถนา
กระเป๋าจัดระเบียบแบบติดผนังมาปลูกผัก สมุนไพรสาหรับใช้ในครัวก็ได้ โดยแยกประเภท
เป็นแถว เป็นแนว
14. เลือกไม้พุ่มในเฉดสีที่เหมาะสม หากที่ระเบียงคอนโดมิเนียมของคุณเลือกปลูกดอกไม้เฉดสี
ใดอยู่แล้ว เวลาเลือกดอกไม้อีกชนิดหนึ่งมาปลูกด้วยอาจต้องพิจารณาโทนสีที่มันเข้ากันได้
เป็นอย่างดี
15. ปลูกผักสลัดไว้ทานเอง ผักสลัดไม่เพียงดีต่อสุขภาพ มันยังเป็นพืชที่โตง่าย เพียงคุณตัดใบมัน
ไปปรุงอาหาร ทาสลัด เพียงไม่นานใบใหม่ก็จะงอกออกมา คุณสามารถกินมันได้โดยไม่ต้อง
กังวลเรื่องสารเคมี
2.2 ทฤษฎีหมักปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพแห้ง
ส่วนผสม : เศษวัสดุจากพืช 10 ปี๊บ/แกลบ 10 ปี๊บ/มูลสัตว์ 10 ปี๊บ/ราอ่อน 1 ปี๊บ/น้า
หมักพืช 1 ช้อนแกง/กากน้าตาล 4 ช้อนแกง/น้า 1 ถังฝักบัว (18 ลิตร)
วิธีผสม : นาส่วนผสมแห้งทั้งหมดคลุกให้เข้ากันนาน้าผสมน้าหมักพืชและกากน้าตาล รดให้
ทั่ว ตรวจสอบความชื้นของปุ๋ย โดยกาไว้ในมือ เมื่อปล่อยมือออกจะจับเป็นก้อนหลอมๆ พอแตะก้อน
แล้วแตกเป็นใช้ได้ แล้วเกลี่ยกองปุ๋ยให้เสมอกันให้สูงจากพื้นไม่เกิน 30 ซ.ม. คลุมด้วยกระสอบป่านให้
มิดชิด ถ้าผสมปุ๋ยในช่วงเช้า ตอนเย็นให้ทดสอบดู โดยสอดมือเข้าไปในกองปุ๋ยจะร้อนมาก และใน
วันรุ่งขึ้นจะเริ่มมีเส้นใยขาวๆ ปรากฏบนผิวกองปุ๋ยแสดงว่า จุลินทรีย์เริ่มทางานทิ้งไว้ 3 วัน แล้วเปิด
กระสอบป่านออกคลุกกับปุ๋ยให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดกระสอบไว้ตามเดิม อีก 3 - 4 วันต่อมา ให้
ทดสอบดูอีก ถ้าปุ๋ยมีความเย็นถือว่า ใช้ได้ ถ้ายังมีความร้อนอยู่ให้ทิ้งไว้ต่อไปอีกจนกว่าจะเย็นจึง
สามารถนาไปใช้ได้
2.2.4 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ( SWOT ANALYSIS )
2.2.4.1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน
ประกอบด้วย ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างวัฒนธรรม และทรัพยากรของ
องค์กร โครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มงาน ความสัมพันธ์ทางอานาจหน้าที่ การไหลเวียน
ของงาน การติดต่อสื่อสารภายใน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (CORPORATE CULTURE) จะหมายถึง
ความเชื่อ ความคาดหวัง และค่านิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานที่ระบุถึง
พฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างสุด ส่วนทรัพยากรของ
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องค์ ก าร
(CORPORATE
RESOURCES)
จะหมายถึ ง
ทรั พ ย์สิ น ทุ ก อย่ า งภายใน
องค์การ ได้แก่ คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และทักษะ เป็นต้น
2.2.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอก
ประกอบด้วยปัจจัยที่อยู่ภายนอกและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายนอกจะมีอยู่สองส่วนคือ สภาพแวดล้อมการดาเนินงานและสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน (TASK ENVIRONMENT) จะประกอบด้วย ปัจจัยที่
กระทบและถูกกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาล ผู้
จาหน่ายวัตถุดิบ ชุมชน คู่แข่งขัน และกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดจาหน่ายคลังสินค้า
การจัดส่ง การขนส่ง การบริหารการขาย การบริหารช่องทางจาหน่าย เงินทุน แผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด การขาย การฝึ ก อบรมพนั กงานขายศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้อ งถิ่ น ประเภทต่ างๆ และ
ปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เครื่องประดับ ของชาร่วย หรือของที่ระลึกที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น โดยเป็นการนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และมาประยุกต์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
การจัดการผลิตภัณฑ์ ( Product Management ) หมายถึง การกาหนดว่าผลิตภัณฑ์ใด
เหมาะสมที่จะวางขายในตลาด โดยให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายมาก
ที่สุดซึ่งนอกจากจะมีการจัดการผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ ที่
จะนามาวางขาย ดังนี้
2.3.1 ผลิตภัณฑ์เก่า (Existing Product ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความนิยมมา
นานแล้ว และยังขายให้นักท่องเที่ยวได้อยู่เสมอ
2.3.2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีธุรกิจใดนาเสนอขาย
มาก่อน มีความแปลกใหม่กว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขาย

2.4 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนามาใช้เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของกิจการในตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
2.4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) คือข้อเสนอที่ให้กับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง
ความจาเป็นของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
หรื อ บริ ก ารที่ ผู้ ซื้ อ จะได้ รั บ จากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมทั้ ง การบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2.4.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา หากคุณค่าสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นราคาของผลิตภัณฑ์จึงเป็นราคาที่บวกต้นทุนการจัดส่ง การรับประกัน การให้
ส่วนลดและอื่นๆ
2.4.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึงช่องทางที่ประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมที่ทาหน้าที่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้อกาหนดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพร้อม
สาหรับการซื้อหาและสามารถหาซื้อได้ทุกที่ของตลาดเป้าหมาย
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2.4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารไปยังตลาด
เป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ ชักจูงหรือการเตือนความจาของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง การ
ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์

2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยภายใน
 ผลิตภัณฑ์
 ราคา
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
 การส่งเสริมการตลาด

PRODUCT
PRICE
PLACE
PROMOTION

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ Kala Helmet หมวกกันน๊อค
จากกะลามะพร้าว นักศึกษาระดับปวส. 2
สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริ ห ารธุ ร กิ จ ต.หนองจ๊ อ ม อ.สั น
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

ศักยภาพของธุรกิจ
 จุดแข็ง STRENGTH
 จุดอ่อน WEAKNESS
 โอกาส OPPORTUNITY
 อุปสรรค THREATS
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด มีวิธีการดาเนินงานดังแสดงในรูปที่ 3.1

เสนอโครงงาน

ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ดาเนินการสร้าง
โครงงาน

ทดสอบ/
ปรับปรุง

การจัดทาคู่มือ/
นาเสนอผลงาน

รูปที่ 3.1 ผังการดาเนินการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด
การดาเนินการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเสนอโครงงาน
การเสนอโครงงานสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ตามแบบเสนอโครงงานที่
กาหนด เพื่ออนุมัติการดาเนินการตามโครงการ

3.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้สร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด จานวน 5 หัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้
3.2.1 วิธีการปลูกผักในคอนโด
3.2.2 ทฤษฎีหมักปุ๋ยชีวภาพ
3.2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3.2.4 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
3.2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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3.3 การดาเนินการสร้างโครงงาน
การดาเนินการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด มีขั้นตอนการดาเนินการดังแสดง
ในรูป

ขั้นตอนการผลิต





วัดปริมาณดิน ครึ่งกิโลกรัม บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส
วัดปริมาณปุ๋ยชีวภาพสูตรกากกาแฟ 1/4 ของปริมาณดิน บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส
บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักใส่ซองศูนย์ยากาศ แบบมีซิปล็อก
นาดิน ปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ผัก กระถ่างดินเผา และคู่มือการปลูกผักบรรจุลงใน
บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้
 ออกจัดจาหน่าย

10

3.4 การทดสอบ/ปรับปรุง
การทดสอบและปรับปรุง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ให้มีประสิทธิภาพตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแบบเสนอโครงงานกาหนดไว้ มีขั้นตอนการเตรียมดินให้เหมาะสาหรับการปลูก
พืช การทดสอบระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด รวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามที่
ทีมผู้จัดทาได้วางแผนไว้

3.5 การจัดทาคู่มือและนาเสนอผลงาน
การจัดทาคู่มือรายงานการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด โดยคณะผู้จัดทาได้
วางแผนการดาเนินให้เป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้ สังเกตและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามแนวทางที่
วางเป้าหมายไว้ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นระยะตามที่กาหนด พร้อม
จัดทาคู่มือประกอบการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ
ตัวผลงาน
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
4.1 ผลการดาเนินการ
ระยะการดาเนินการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ตามระยะเวลาการ
เพาะปลูก ดังแสดงในรูปที่ 4.1 - รูปที่ 4.3

รูปที่ 4.1 Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ระยะเวลา 2 สัปดาห์

รูปที่ 4.2 Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ระยะเวลา 4 สัปดาห์

รูปที่ 4.2 Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด ระยะเวลา 6 สัปดาห์
12

4.2 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
Green Organic ชุด ปลูกผักในคอนโด มีคุณลักษณะ ที่โดดเด่นโดยเฉพาะวิเคราะห์
พันธุ์ผักให้เข้ากับราศีของแต่ละราศีอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของผักแต่ละชนิดจะแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตามลักษณะราศีได้ ตัวอย่างเช่น ราศีธนู ถูกจัดอยู่ในธาตุไฟ เหมาะแก่
การปลูกต้นโหระพา โดยชุด Green Organic ได้มีคู่มือในปลูกผักอย่างถูกวิธี การดูแลผักให้เจริญเติบโต
ตามกาหนด และการดูแลรักษาต้นผัก คณะผู้จัดทามีการคิดค้นสูตรหมักปุ๋ยชีวภาพจากกาแฟขึ้น ซึ่ง
คุณสมบัติของกาแฟคือ ช่วยในเรื่องของการไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ กากกาแฟยังช่วยในเรื่องของการ
ปรับสภาพหน้าดินและมีสารอาหารอยู่มากมาย
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
ผลการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด คณะผู้จัดทา Green Organic ได้
คิดค้นวิธีการปลูกผักในคอนโด พร้อมทั้งมีการศึกษาถึงลักษณะพันธุ์ผักให้เข้ากับราศีของแต่ละราศีอีก
ด้วย ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของผักแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตาม
ลักษณะราศีได้ ตัวอย่างเช่น ราศีธนู ถูกจัดอยู่ในธาตุไฟ เหมาะแก่การปลูกต้นโหระพา โดยชุด Green
Organic ได้มีคู่มือในปลูกผักอย่างถูกวิธี การดูแลผักให้เจริญเติบโตตามกาหนด และการดูแลรักษาต้น
ผัก คณะผู้จัดทามีการคิดค้นสูตรหมักปุ๋ยชีวภาพจากกาแฟขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของกาแฟคือ ช่วยในเรื่อง
ของการไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ กากกาแฟยังช่วยในเรื่องของการปรับสภาพหน้าดินและมีสารอาหารอยู่
มากมาย การ ทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินการ Green Organic ชุดปลูก
ผักในคอนโด ทาให้คณะผู้จัดทาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ เป็นองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อนามาสร้างสรรและพัฒนาเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ทาให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์
ของตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มาใช้ในการดารงชีวิตในอนาคต

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
การสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด มีปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินการ
สรุปดังต่อไปนี้
5.2.1 ช่วงแรกๆ ในการทดลองเกิดปัญหาทางด้านเมล็ดพันธุ์ผักไม่งอก ตามที่กาหนดเบื้องต้น
5.2.2 ต้องดูแลรักษาต้นผักเป็นอย่างดี ให้ปราศจากศัตรูพืช

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการสร้าง Green Organic ชุดปลูกผักในคอนโด เพื่อพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้
5.3.1 ศึกษาถึงระยะเวลาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ผักแต่ละชนิดให้ละเอียด
5.3.2 ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก เทคนิคต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
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