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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี 

 

1. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี  

1) การวิเคราะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี  

ในจังหวัดนนทบรีุ ไม ดอกไม ประดับที่นิยมปลูกเพื่อจําหน ายคือ กล วยไม  ผัก

ปลอดสารพิษ ลีลาวดี ชวนชม กระทงเกียรติศักด์ิ ปทุมรัตนโกสินทร  โปยเซียน พลูด าง ตระกูล             

ฟลโล ไม เลื้อยจับหลัก ดอกหน าวัว โปร งฟา หมากเหลือง และบอนสี   ในป พ.ศ. 2544 มีการปลูก

ไมดอกไม ประดับเฉลี่ย 42,538.57 ดอกตอราย ในป  พ.ศ. 2545 มีการปลูกไม ดอกไม ประดับเฉลี่ย 

72,147.14 ดอกตอราย และในป พ.ศ. 2546 มีการปลูกไมดอกไมประดับเฉลี่ย 157,583.33 ดอกตอราย  

ในจังหวัดนนทบุรี มีชมรมผูผลิตไมดอกไมประดับตางๆ เชน  

กลุมบอนส ีและไมดอกไมประดับ มีสมาชิกประมาณ 50 ราย  

กลุมพลูดาง มีสมาชิกประมาณ 8 ราย  

กลุมไมดอกไมประดับ ปากเกร็ด มีสมาชิกประมาณ 9 ราย  

กลุมหนาวัว มีสมาชิกประมาณ 30 ราย  

กลุมโปรงฟา มีสมาชิกประมาณ 5 ราย  

กลุมไมดอกไมประดับ ซอยชาง เปนศนูยจําหนายและผลิต  

การวิเคราะห ระบบเพชรของเครือข ายวิสาหกจิไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ 

จะพจิารณา  ปจจัยแวดล อมสี่ด าน คือ ป จจัยการผลิตภายในประเทศ อุปสงค ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันใน

ประเทศ ดังน้ีปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ  

2) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสากิจไมดอกไมประดับ  จงัหวดันนทบรุ ี

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด   

 มีแรงงานเฉลี่ย 7 คน ฝายผลิตมีแรงงานเฉลี่ย 5 คน โดยที่ฝ ายผลิตจะมีจํานวน

แรงงานมากที่สุด  

 สัดสวนของแรงงาน   

แรงงานที่ใช ภายในสถานประกอบการที่ ปลูกไม ดอกไม ประดับในจังหวัด

นนทบุรี สวนใหญจะเปนแรงงานในจังหวัด รองลงมาคือ แรงงานต างจังหวัด และอันดับสดุท ายคือ

แรงงานตางชาติ    
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 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ  

 วัตถุดิบที่นํามาใช ในการปลูกไม ดอกไมประดับในจังหวัดนนทบรีุนัน้ โดยส 

วนใหญจะใชวัตถุดิบภายในจังหวัด รองลงมาคือ วัตถุดิบที่มาจากการนําเข าจากต างประเทศ และ

ลําดับสุด    ทายคือวัตถุดิบจากตางจังหวัด  

 ความเพียงพอของทรัพยากร  

บุคลากรในด านวิทยาศาสตร  ดานวิจัยและพฒันา และด านเทคนิคนั้นมี

เพยีงพอ แตในสวนของระบบเครือขายสื่อสารน้ันมี แตไมเพยีงพอตอความตองการ  

 แหลงท่ีมาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

ไดรับความรูการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากหลายทางด วยกัน คือ การฝ กอ

บรมของภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการใกล เคียง ผู ซื้อผู คา และตัวแทนจําหน าย    

การฝกอบรมของภาคเอกชน สํานักงานเกษตรส งไปดูงาน และจาก หนังสอื โดยทีแ่หล งความรู การ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ผูประกอบการส วนใหญไดรับคือ การฝ กอบรมของภาครัฐ จากการที่สํานักงาน

เกษตรสงไปดูงาน และไดรับจากหนังสือ  

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ  

มีทั้งที่ใช เทคโนโลยีการผลิตของตนเองบางส วน และใช เทคโนโลยีของ

ตนเองทั้งหมด  

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต  

การปลูกไมดอกไมประดับในจังหวัดนนทบรีุมกัจะใชเทคโนโลยีการปลูกที่มี

ความซับซ อนปานกลาง เช น การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ การฉายรังสีให กับไมดอกไม ประดับบางพันธุ  

แตก็มีการใชเทคโนโลยีที่มีความซับซ อนสงู เช น การใช เคร่ืองพนนํ้าซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ เช น 

บอน แตตองลงทุนสูง  

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแตป พ.ศ.2544)  

1. กระบวนการผลิต สาเหตุที่ผู ผลิต/ผูประกอบการส วนใหญเคยปรับปรุง 

หรือกําลังเตรียมการปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เนื่องจากต องการปรับปรุงการผลิต ให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น ตองการที่จะลดต นทุนในการผลิต ต องการปรับปรุงด านสายพนัธุ ใหม ตอง

การใหเกิดคุณภาพดีขึ้นและตองการพัฒนาใหทนัตอยุคสมัยตลอดเวลา และพรอมใชเทคโนโลย ี 

2. การประกันคุณภาพ สาเหตุที่ผู ประกอบการเคยปรับปรุงหรือกําลัง

เตรียมการปรับปรุงการประกันคุณภาพ คือ ต องการปรับปรุงศักยภาพและต องการทําให ผลิตภัณฑ

เปนที่พึงพอใจตอลกูคา  
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 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตั้งแตป พ.ศ.2544 เปนตนมา)  

 สาเหตุที่ผูประกอบการเคยปรับปรุงหรือกําลังเตรียมการปรับปรุง คือ ต องการ

ผลิตสายพันธุใหมเพือ่ใหเปนไปตามความตองการของตลาดและต องหาสายพันธุใหมๆมาผสมเพื่อ

ใหได พนัธุ ที่ดีขึ้น มีพันธุ ไม ใหม ๆ ออกมามากขึ้น เช น ดอกหน าวัวและหมากเหลอืง และการ

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ  

 ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

ผูประกอบการจะเน นพฒันาด านภาพลักษณ   รองลงมาคือขนาดและผลิต

ภัณฑใหม สวนสาเหตุที่ผูประกอบการตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหม คือ มีการซื้อพันธุ ใหมเขามา ต

องมีผลผลิต / สนิคาแปลกใหมใหเดนชดักวาของเดิมและตองการลดผลผลติขนาดใหญ ใหยอมาเลก็ 

ตามความตองการของชาวตางประเทศ  

 เงินทุนและการบริหารการเงิน  

เงินทุนและการบริหารการเงิน ได แบงเปน 5 สวน คือ การจัดทํา ระบบบัญชี       

แหลงเงินทุนในการดําเนินงาน การกู ยืมเงินทุนจากธนาคาร การลงทุนในเคร่ืองจักร อุปกรณ  และ

โรงงาน และการลงทนุเพือ่ดูแลรักษาสิง่แวดลอมในสถานประกอบการ  

1. การจัดทําระบบบัญชี โดยส วนใหญ แลวมีการจัดทําระบบบัญชี โดยมี

การจัดทําบัญชีกําไรขาดทุนมากที่สุด รองลงมาคือ บัญชีกระแสเงินสด และบัญชีงบดุล  

2. แหลงเงนิทนุในการดําเนินงาน ผู ประกอบการได รับเงินทุนจากหลาย

แหลง      ดวยกันคือ จากเงินทุนส วนตัว รวมทั้งจากครอบครัว เพื่อน และการรวมกลุ มของชุมชน 

สหกรณเงนิกู จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร และจากการกู กองทนุหมู บาน ซึ่ง

จังหวัดนนทบุรีมีงบประมาณในป พ.ศ. 2547 ในการสนับสนุนไมดอกไมประดับประมาณ 10 ลานบาท  

3. การกู ยืมเงินทุนจากธนาคาร โดยส วนใหญ แล วเคยกู ยืมเงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งในการกูยืมมีขอจํากดัและปญหานอย  

4. การลงทุนในเคร่ืองจั กรและอุปกรณ และโรงงานต้ังแต ป พ.ศ. 2544 

โดยสวนใหญแลวเคยลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ  และโรงงาน โดยมแีหล งเงินทุนจาก การใช 

เงินทุนของตนเอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงานของรัฐ  

5. การลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล อมในสถานประกอบการ โดยสวน

ใหญแลวมีการลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการด วยวิธี การต างๆ ไดแก สราง

ที่พักนํ้า และเตาเผาขยะ มีบ อบําบัดนํ้าเสีย ใช ปุย/ยาอินทรีย แทนเคมสีภาพแวดล อมในชุมชน การ

ปลูกไมประดับและการตกแตง ตอเติม และซอมแซมอาคารสถานที่  
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 ปญหาดานการผลิต จะแบงออกเปนปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ และป ญหา 

ดานแรงงาน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี  

1. ปญหาด านการจัดหาวัตถุดิบ ผู ประกอบการเผชิญกับป ญหาวัตถดิุบหา

ยาก วัตถุดิบราคาแพง และวัตถุดิบคุณภาพไม ไดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีป ญหาในด านผลิตภาพ

และผลิตผลตํ่า รวมทั้งเร่ืองพันธุ โดยเฉพาะในชวงที่มีคําสั่งของลูกค าจํานวนมาก ทําให ไมสามารถ

ผลิตไดทันตามความตองการ   

ในสวนของการแก ปญหาคอื ป ญหาวัตถดิุบหายาก แก ปญหาโดยการหาสิง่

อ่ืนทดแทน ป ญหาวัตถุดิบราคาแพง มีวิธีแก ปญหาดังน้ี มีการรวมกลุ มกันเพื่อต อรองราคา ใช วัตถุ

ดิบอยางประหยัดคุมคา พยายามหาจากแหลงอ่ืน ใชวัตถุดิบใหนอยลง สรางมูลคาเพิ่มใหแกตัวผลิต

ภัณฑ และการซื้อวัตถุดิบกักตุนไว ลวงหนา ในสวนของป ญหาวัตถุดิบคุณภาพไม ไดมาตรฐานนั้น  

แกปญหาดวยวิธกีารเปลีย่นแหลงที่ซื้อใหม  

2. ปญหาดานแรงงาน ประกอบการประสบกับปญหาดานแรงงานดังน้ี การ

ขาดแคลนแรงงาน อัตราค าจางสูงเกินไป มีการเข าออกแรงงานบ อยเกินไป และแรงงานขาดความ

ชํานาญในการผลิต   

ซึ่งมีวิธีแก ปญหาตางๆ คือ ป ญหาขาดแคลนแรงงาน มีการแก ปญหาดวยการ

รับสมัครอยางตอเน่ืองและใหคาจางสูง มีการจ างแรงงานจากพื้นที่อ่ืน และใช แรงงานในครอบครัว 

ปญหาอัตราค าจางสูงเกินไป มีการแก ปญหาด วยการฝ กให สามารถทํางานได หลายหน าที่และมี

ประสิทธิภาพ ปญหามีการเขาออกแรงงานบอยเกินไป มีการแกปญหาดวยการรับสมัครพนักงาน อย

างตอเน่ือง เพือ่ใหมีขอมลูไวเรียกสัมภาษณ  มีการจางแรงงานที่มีครอบครัวแ ลว และวิธกีารจ างแรง

งานเปนรายวัน ปญหาแรงงานขาดความชํานาญในการผลิต มีการแกปญหาดวยวิธฝี กอบรมแรงงาน  

โดยหัวหนางาน   

 ปญหาด านการเงิน ประกอบด วยปญหาดานปริมาณเงินทุน และป ญหาดาน

อัตราดอกเบี้ย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี  

1. ปญหาด านปริมาณเงินทุน ผู ประกอบกา รเผชิญกับป ญหาในด านการมี

เงนิทนุสวนตัวจํากดั ขอจํากดัในการไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเงินทุนของกองทุนชุมชน

มีจํากัด วิธีการแก ปญหาการมีเงินทุนส วนตัวจํากัดคือ กู จากหน วยงาน เช น ธนาคารของระบบ

โครงการไม ดอกไม ประดับ กู ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน กู ยืมเงินจากธนาคาร และผลิตให 

เหมาะสมกับเงินทุน และความตองการของตลาด   

2. ปญหาดานอัตราดอกเบี้ย ปญหาดานอัตราดอกเบี้ยคือ ตองจายดอกเบี้ยให

แกแหลงเงินทุนนอกระบบในอัตราที่สูง และตองจายดอกเบี้ยใหสถาบันการเงินในระบบในอัตราที่สูง  
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 ปญหาดานเทคโนโลยี  

ปญหาด านการจัดหาเทคโนโลยีที่ประสบ ได แก การขาดแคลนเคร่ืองจักร           

อุปกรณ ที่มีคุณภาพ และเคร่ืองจักรอุปกรณ มีราคาแพงเกินไป ซึ่งผู ประกอบการต องการให มี

สถาบันของรัฐที่สนับสนุนงบประมาณในดานเคร่ืองจักรอุปกรณ  

3) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดบั  จงัหวดันนทบรุ ี

 ยอดขายในแตละป  

ในป พ.ศ. 2544 ผูประกอบการมียอดขายเฉลี่ย 520,000 บาทตอราย ในป  พ.ศ. 

2545 มียอดขายเฉลี่ย 598,000.89 บาทตอราย และในป  พ.ศ. 2546 มียอดขายเฉลี่ย 686,250 บาทต

อราย ตามลําดับ  

 กาํไรในแตละป  

ใน ป  พ.ศ. 2544 ผูประกอบการมีกําไร เฉลี่ย 122,333.33 บาทต อราย ในป  

พ.ศ. 2545 มีกําไรเฉลี่ย 160,285.71 บาทตอราย และในป พ.ศ. 2546 มีกําไรเฉลี่ย 213,333.33 บาทตอราย 

ตามลําดับ  

 ยอดขายผลิตภัณฑหลักในจังหวัด ตั้งแตป 2544 เปนตนมา  

ยอดขายไม ดอกไม ประดับมแีนวโน มเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังมีการส งออกไม

ดอกไม ประดับไปขายต างประเทศอีกด วย ซึ่งช องทางการส งออกนั้นจะมีคนกลางมารับจาก

เกษตรกร เพือ่สงออก เปนสวนใหญ  มีเกษตรกรน อยรายที่ทําการส งออกด วยตัวเอง ไม ดอกไม 

ประดับที่มีการส งออก เช น บอนสี หยก ซึ่งเป นไมมงคล พลูด าง กล วยไม  ไมหอม ไม ไทย เช น 

กระดังงา อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากดัในการสงออก คือ การจํากัดสายพันธุในการสงออก  

นอกจากน้ีควรสงเสริมใหเกษตรกรสามารถปรับปรุงและดัดแปลงรูปแบบให 

ตรงตามความตองการของลูกค าได เชน ชวนชม และควรผลติพนัธุ ใหมีหลากสี และจัดเป นพุม ซึง

จะทําใหเกษตรกรเพิม่อํานาจตอรองในการกําหนดราคาไดมากขึ้น  

4) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือข ายวิสาหกิจไม ดอกไม

ประดับ จงัหวดันนทบรุ ี

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย  

 ผูประกอบการไดรับความชวยเหลอืจากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนายในดาน     

ตางๆ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ  การพัฒนาเทคนิคการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การ

ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ  การชําระเงินล วงหนา การให เงนิลงทนุ หมนุเวียนด วยเงนิสด ผู ซื้อสั่ง

ตามความต องการของตลาด และด านการตลาด โดยที่ส วนใหญแลวไดรับความช วยเหลอืด านการ

พฒันากระบวนการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาใหม และการพัฒนาเทคนิคการผลิต  
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 เครือขายและความเชื่อมโยง  

1. ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับสถานประกอบการอ่ืนๆ ในเครือข าย

วิสาหกิจเดียวกันมีดังน้ี กิจกรรมการตลาด สวนใหญมีการรวมมอืกนัดานกิจกรรมการตลาดเป นบาง

คร้ัง ด านการรั บและจัดสรรยอดสั่งซื้อมีการร วมมอืกนัเป นบางคร้ัง ด านกระบวนการผลิตมีการ          

รวมมือ เปนประจํากับสถานประกอบการอ่ืน ด านการหาวัตถุดิบมีการร วมมอืเป นประจํากับสถาน

ประกอบการอ่ืน ดานการหาอุปกรณและเคร่ืองจักรมีการรวมมอืเปนบางคร้ังกับสถานประกอบการอ่ืน  

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืนสวนใหญมีการแบ

งยอดสั่งซื้อสินคาใหกบัรายอ่ืน และมแีนวโนมการแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับ รายอ่ืนเพิ่มขึ้น  

3. การไดรับการแบ งยอดสั่งซื้อสินค าจากสถานประกอบการอ่ืน เครือข าย

วิสาหกจิไม ดอกไม ประดับมีทั้งที่ได  รับแล ะไม ได  รับการแบ งยอดสั่งซื้อสินค าจากสถาน

ประกอบการอ่ืน ซึ่งมีแนวโน มว าจะได รับการแบ งยอดสั่งซื้อสินค าจากสถานประกอบการอ่ืน

เพิ่มขึ้น  

 เครือขายวิสาหกิจ  

1. ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้า  

อุตสาหกรรมต นนํ้าขั้นที่ 1 ของเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดั บ 

ประกอบดวย  ธุรกิจเมล็ดพันธุ  ปุ ย ต นพนัธุ  และเมลด็พนัธุ  (ขยายเอง ) จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองกับ

อุตสาหกรรมตนนํ้าขั้นที่ 1 คือนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี  

อุตสาหกรรมตนนํ้าขั้นที่ 2 ของเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับ คือ ธุรกิ จ

ปุย ยาสมุนไพรกําจัดโรคแมลง ยา กระถาง วัสดุปลูก วัตถุดิบ ต นพนัธุ  (ปลกูในสวนเอง ) โรงเรือน 

สถานที่ต้ังและสารเคมี สําหรับจังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมต นนํ้าขั้นที่ 2 คือ นนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม  

อุตสาหกรรมปลายนํ้าขั้นที่ 1 ของเครือขายวิสาหกจิไม ดอกไมประดับ มีดังน้ี 

ธุรกิจส งออกผัก ธุรกิจจัดสวน ขายต อให ผู บริโภค ปากคลองตลาด ประดับสํานักงาน  บานและ

ธุรกิจรับจัดดอกไม  จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมปลายนํ้าขั้นที่ 1 คือ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ภเก็ต เชียงใหม  นครราชสี มา หนองคาย ชลบุรีรวมทั้งตลาดต าง

ประเทศ  

อุตสาหกรรมปลายนํ้าขั้นที่ 2 ของเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไมประดับ มีดังน้ี 

ธุรกิจรานอาหาร รานจําหนายสนิคาเพื่อสุขภาพ ลูกค าสงสิงคโปร ญ่ีปุนและรานจัดดอกไม  จังหวัด

ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมปลายนํ้าขั้นที่ 2 คือ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  

ในสวนของเกษตรกรได มีการรวมกลุ มกันหลาย รูปแบบ ได แก ชมรม เช น 

ชมรมไมดอกไมประดับ สหกรณ เชน สหกรณการเกษตรไมดอกไมประดับ โดยมีกิจกรรมที่ทําร วม
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กันคือ การไปดูงาน ชมรมมีการจัดประกวดไม ดอกไม ประดับประจําอําเภอ และจังหวัด โดยใช 

งบประม าณของรัฐบาล เป นตน แต การรวมกลุ มยังประสบป ญหาคอื กลุ มคอนขางหางกัน มีการ   

แขงขันตัดราคากันเอง ผู ตามไม คอยให ความร วมมือกับผู นํา และแม วาตัวเกษตรกรจะมีการขึ้น

ทะเบียนผูปลูก แตกลุมไมไดมีการจดทะเบียนดวย  

2. การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ชมรม สมาคม สถาบันอ่ืน พบวามีการ

ไดรับการสนับสนุนด านการตลาด ด านการรับและการกระจายยอดสั่งซื้อ ด านการหาวัตถดุบิ         

ดานการหาอุปกรณและเคร่ืองจักร ดานการฝกอบรม รวมทั้งด านการเงิน  ซึ่งส วนใหญแลวเห็นวามี

ความสําคัญ และตองการเพิ่มเติมน้ันตองการใหมีการฝกอบรมเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ การบรรจุภัณฑ

และวิธีเก็บรักษาคุณภาพดอกไม  เร่ืองความรู ความสามารถด านการตลาด และต องการให หนวย

ราชการ  ต้ังศูนยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ซึ่งเกษตรกรยินดีที่จายคาใชจายสําหรับการฝกอบรม   

 การพัฒนาธุรกิจ มีลักษณะดังน้ี  

1. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมสวนใหญแลว เคย

ขอคําแนะนําจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษา จากหน วยงานเอกชน หรือบริษัทที่ปรึกษา 

จากผู ซื้อ  ผูคาและตัวแทนจําหน าย จากบริษัทขนาดใหญ ในธรุกจิเดียวกนัเป นบางคร้ัง โดยส วน

ใหญมีความพอใจปานกลางตอคาํแนะนํา และในการขอคาํแนะนําโดยสวนใหญไมเสยี คาใชจาย  

2. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมในดานตางๆ พบวา   

ดานการตลาดและการเข าตลาด ด านการบริหารธรุกจิ ด านการวางแผนธรุกจิ ด านการฝ กอบรม          

ดานทักษะและเทคโนโลยี ส วนใหญมีการขอคําแนะนําในด านตางๆ เหลาน้ีเป นบางคร้ัง  สวนใน           

ดานการบัญชีและการเงิน และดานบริการดานกฎหมายไมเคยขอคําแนะนํา  

 ปญหาอันเน่ืองมาจากการติดตอหนวยราชการ ไดแก  

1. ขาราชการมีจํานวนนอย  

2. ราชการตองการผลงาน  

3. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ลาชา  

4. งบประมาณสนับสนุน  

5. การใหความสําคัญไมมากเทาที่ควร  

5) ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจไมดอก

ไมประดับ จงัหวดันนทบรุ ี 

 จาํนวนผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย  

ในป พ.ศ. 2544 มจํีานวนผู ซื้อ ผู คา และตัวแทนจําหน ายเฉลี่ย 305 ราย ในป  

พ.ศ. 2545 มจํีานวนผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนายเฉลี่ย 355 ราย และในป พ.ศ. 2546 มจํีานวนผู ซื้อ 

ผูคา และตัวแทนจําหนายเฉลี่ย 468 ราย  
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 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ  

ในเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับไดมีการอาศัยภูมิปญญาทองถิน่ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ  

 การขายสนิคาดวยตวัเอง  

ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับมีการขายสินคาดวยตัวเอง  

 สภาวะการขาย  

สภาวะการขาย มีการพิจารณา 2 สวน คือ ดานราคา และระยะเวลาการชําระเงิน  

1. ดานราคา โดยส วนใหญ แลวได รับราคาเป นไปตามที่คาดประมาณไว  

เนื่องจากมีการกําหนดราคาตายตัว ซึ่ง จะดูได จากขนาดของกระถาง แต ยังไม มีการกําหนดราคา

กลางที่เทากันทั่วประเทศ  

2. ระยะเวลาการชําระเงิน ส วนใหญ มีระยะเวลาการชําระเงินเป นไปตาม          

ขอตกลงทุกคร้ัง  

สวนในเร่ืองของอํานาจการต อรองกบัผู คาน้ัน มีอํานาจการต อรองกบัผู คาตํ่า 

นอกจากจะมีการรวมกลุ มกัน ก็จะสามารถเพิ่มอํานาจการต อรองได มากขึ้น แต อํานาจการ  ตอรอง

กับผู ซื้อนั้น จะสามารถกําหนดราคาเองได  แตอาจมีป ญหาในเร่ืองการขายตัดราคากันเอง แม จะ             

เปนกลุมเดียวกนั ก็ตาม  

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก  

สวนใหญไดใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก ซึ่งกลยุทธที่ใช

มากที่สุดคือ การโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน  หรือหนังสือพิมพ  การขายตรง และการ

รับประกันสินคา สวนกลยทุธอ่ืนๆ ที่ใชก็คือ การขายตรง การใช Homepage เผยแพรผลิตภัณฑ การ

ใหรางวัลผู ขาย การมีของแถมหรือของที่ ระลึก การลดราคา ระยะเวลาในการให สินเชื่อ การให 

รางวัลพนักงานขาย การสาธิตระบบการผลิต ใหทดลอง ทําเอง และการสอนฟรี นอกจากนี้ยังมีการ

โฆษณาสินคาผาน Internet ใน website ของจังหวัด  

 รางวัลท่ีผลิตภัณฑเคยไดรับ  

ผูประกอบการส วนใหญ ของเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดับเคยได รับ

รางวัลการประกวดไมดอกไมประดับ  

 การรูจักการรับรองมาตรฐาน  

สวนใหญแลวรูจักการรับรองมาตรฐานต างๆ เชน ISO 9000 ISO 14000 ISO 

18000 ใบรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตรตามโครงการอาหาร ปลอดภัย (food safety) ผลิต

ภัณฑปลอดภัยจากสารพิษ และ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)   
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 การเคยไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ  

ผูประกอบการไม ดอกไมประดับส วนใหญไมเคยไดรับการรับรองมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ แตมีบางสวนทีเ่คยได รับการรับรองมาตรฐานจากใบรับรอง การผลิตทางการเกษตร

อยางถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานผลิตภัณฑ ชุมชน 

(มผช.)  

 การไดรับการจดสิทธิบัตร  

โดยสวนใหญแลว ไมไดมีการจดสิทธิบัตรไว แตมีบางรายที่เคยจดกับสมาคม

บอดสแีหงประเทศไทย จดเคร่ืองหมายการคา และจดสิทธิบัตรภูมิปญญา ทองถิ่น  

 อัตราการผลิตสินคาเสยี  

ในปพ.ศ. 2544 มีอัตราการผลิตสินค าเสียเฉลี่ยร อยละ 23.4 ในป พ.ศ. 2545           

มีอัตราการผลิตสินคาเสียเฉลี่ยรอยละ 23.67 และในป พ.ศ. 2546 มีอัตราการผลิตสินคาเสียเฉลี่ยรอยละ 

22 แสดงใหเห็นวาการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 อัตราการคืนสินคา  

ในป พ.ศ. 2544 มีอัตราการคืนสินค าเฉลี่ยร อยละ 10 ตอราย ในป  พ.ศ. 2545         

มีอัตราการคืนสินคาเฉลี่ยรอยละ 6.67 ตอราย และในป พ.ศ. 2546 มีอัตราการคืนสินค าเฉลี่ยร อยละ 

6.67 ตอราย  

 ปญหาดานการตลาด  

ปญหาดานการตลาดแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ปญหาดานคูแขงและสวนแบ

ง  ตลาด ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และปญหาดานราคาของ ผลิตภัณฑ ดังน้ี  

1. ปญหาดานคูแขงและสวนแบงตลาด ส วนมากมีการเผชิญกับป ญหาผู ซื้อ

มีอํานาจในการกําหนดราคามากที่สุด รองลงมาคือมีผู ผลิตมากเกินไป มีต นทนุในการขนส งสูง          

มีตนทุนในการเก็บรักษาสูง ซึ่งมีวิธีในการแกปญหาคอื ปญหามีผูผลิตมากเกินไป แกปญหาดวยการ

แบงการผลิตและควบคุมจํานวน การขายตัดราคา การหาแหล งตลาดใหม  การปรับปรุงคุณภาพ การ

หาหน วยงานที่จะช วยเหลือ และการรักษาคุณภาพราคาขายไว  สวนป ญหาผู ซื้อมีอํานาจในการ

กาํหนดราคาน้ัน มวีธิกีารแก ปญหาคือ การรวมกลุ มผู ผลิตเพื่อกําหนดราคาขาย และการหาแหล ง  

ตลาดใหมๆ สวนปญหาตนทนุในการขนสงสูง แกปญหาดวยวิธกีารขนส งคร้ังละมากๆ ส วนปญหา         

ตนทุนในการเก็บรักษาสูง มีวิธีการแกปญหาดวยการพยายามผลิตตามที่สั่ง และใชเทคโนโลยใีหม ๆ 

เชน การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 3 
 

 

 

 



 
 
 

  

เครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จ.นนทบุรี : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-10- 

ในสวนของการเข าออกจากกิจการของผู ผลิตไม ดอกไมประดับรายใหม อาจ

ประสบกับป ญหาต างๆ เช น พื้นที่ (ขึ้นอยู กับพันธุ ) จํานวนเงนิทนุ ตลาดขายส งที่จะรับจาก

เกษตรกร  ซึ่งประเทศไทยยังไม คอยมีตลาดไม ดอกไม ประดับที่แท จริง ต างกับต างประเทศที่

สามารถประกันราคาได  

2. ปญหาด านคุณภาพของผลิตภัณฑ  ปญหาที่พบคือ คุณภาพไม ตรงกบั

ความตองการของตลาด รองลงมาคือรูปลักษณ ไมตรงกับความต องการของตลาด อัตราการผลิตสิ

นคาเสียสูง อัตราการคืนสินคาเสียสูง และมีแมลงเข ามาทําลาย ซึ่งมีวิธีแก ปญหา คือ ป ญหาคุณภาพ

ไมตรงกับความตองการของตลาด แกปญหาดวยการศึกษาตลาดเพื่อใหทราบความต องการของลูกค 

า ทําการดัดแปลง  แกไขคุณภาพโดยการ คัดเลือกพันธุ  คนหาพนัธุ ใหม และพยายามปรับปรุง คัด

ขนาดใหไดตามที่ตองการสวน ปญหารูปลักษณไมตรงกับความตองการของตลาดมีวิธีแก ปญหาคอื 

ศึกษาตลาดเพื่อให ทราบความต องการของลูกค า รับคําแนะนําจากผู ซื้อ เปลี่ยนรูปแบบตามความต 

องการของตลาด สวนปญหาอัตราการผลิตสินคาเสียสูง แก ปญหาดวยการหาเทคนิคในการผลิต ให 

ผลิตไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปญหาการมีแมลงเขามาทําลายแกปญหาดวยการใชยาฆาแมลงชวย  

3. ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ  สวนใหญแลวมีการเผชิญกับป ญหาราคา

ของ สนิคาไมแนนอน และมีการตัดราคาขาย รองลงมาคือ ราคาของสินค าตํ่าเกินไป ส วนวิธกีารแก 

ปญหาราคาของสินค าไมแนนอนคอื การรวมกลุ มผูผลิตเพื่อกําหนดราคาขาย ศึกษาความต องการ

ของตลาด และอธิบายให ลูกคาทราบลักษณะของสินค า ในสวนของปญหาการตัดราคาขายกันนั้น  

แกปญหาโดยการเชิญสมาชิกในกลุ มมาคุยกัน ให มีการรวมตัวจัดต้ัง การต้ังกลุ ม และการศึกษา

ความต องการของตลาด นอกจากนี้ป ญหาราคาของสินค าตํ่าเกินไปแก ปญหาโดยการปริมาณการ

ผลิต รวมทั้งตองหาตลาดเพิ่มเพื่อมิใหถูกกดราคา  

จากการพิจารณาข อเท็จจริงทางด านป จจัยการผลิตในประเทศ อุปสงค ใน

ประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ ตลอดจนยุทธการ โครงสร าง และสภาพ

การแข งขัน   ในประเทศ ในกรณีของเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดับ จังหวัดนนทบุรี ตามที่         

กลาวมาข างตน ประกอบการให คะแนนตามตั วบงชี้  สามารถสรุปการให คะแนนได ดังตารางที่ 1  

ซึง่แสดงว าเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดับโดยรวมเมื่อคํานึงถึงป จจัยแวดล อม 4 ดานของ

จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพปานกลาง โดยมีป จจัยการผลิตในประเทศ อุปสงค ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ และยทุธ การ โครงสร าง และสภาพการแข งขัน

ภายในประเทศ  เปนสภาพแวดลอมที่มีศักยภาพในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง   
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 ตารางท่ี 1   การใหคะแนนของระบบเพชรในเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ  
 

ปจจัย

ท่ี 
รายการ 

คะแนน

เฉลี่ย 

คะแนน

เตม็ 

รอย

ละ 

ระดับ

ศักยภาพ 

1 ปจจัยการผลิตในประเทศ  24.71 48 51.48 ปานกลาง 

2 อุปสงคในประเทศ  5.65 6 94.17 สูง 

3 อุตสาหกรรมสนับสนุน  

และเกีย่วเน่ืองในประเทศ  
29.40 65 45.23 ปานกลาง 

4 ยุทธการ โครงสราง   

และสภาพการแข  งขันใน

ประเทศ  

12.99 23 56.48 ปานกลาง 

ภาพรวม 72.75 142 51.23 ปานกลาง 
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2. การวิเคราะห  จุดแข็ง จุดอ อน โอกาส และข อจํากัดของเครือข ายวิสาหกิจไม ดอกไม ประดับ

จังหวัดนนทบุรี  

1) จุดแข็ง และจุดออนท่ีเกิดจากปจจยัภายในองคกรของเครือข ายวิสาหกิจไม ดอกไม

ประดับ  จงัหวดันนทบรุ ี

 ปรัชญา แนวคิด และวัฒนธรรมของธุรกิจ  

1. เกษตรกรมีความซื่อสัตย  

2. เกษตรกรมีความตรงตอเวลา  

3. ผลิตสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน และตรงกับความตองการของตลาด  

4. การปลูกไมดอกไมประดับเปนภูมิปญญาทองถิ่น  

5. สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

6. อนุรักษวัฒนธรรม  

7. มุงผลิตสินคาที่ปลอดภัยจากสารพิษ  

8. เกษตรกรใชภูมิปญญาของทองถิ่น  

9. พนักงานในหนวยงานมีระเบียบวินัย   

10. หนวยงานทําใหเกิดการรวมมอืกนั  

11. ทันสมัย ใจลูกทุง มุงพัฒนาชนบท  

12. มั่นคง จริงใจ รับใชสังคม  

13. ใหบริการความรูดานการเกษตร ตลอดจนชวยติดตอประสานงาน  

 การบริหารจัดการธุรกิจ  

 

1. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตการตลาด การจัดการ  

จดุแข็ง  

2. ภายในกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับมีการแบงหนาที่กันภายในกลุม  

3. เกษตรกรบางรายมีการบริหารจัดการที่ดี และแบงแยกอยางชัดเจน  

4. เกษตรกรสามารถผลติไดตรงตามความตองการของลูกคา  

1. การปลูกไมดอกไมประดับไดรับผลตอบแทนชา  

จุดออน  

2. เกษตรกรขาดความรูในดานการบริหาร และการจัดการทางดานการบัญช-ีการเงิน  

3. สถานประกอบการไมมีฝายการตลาด  

 ภาพพจน  และชื่อเสียงของธุรกิจ  

1. สนิคาเปนที่รูจักจากการไปออกงานตางจังหวัด  

จดุแข็ง  
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2. สนิคามีเอกลักษณเปนของตัวเอง รักษาภาพพจนและชื่อเสียง  

 เงินทุน  

1. เกษตรกรใชเงนิทนุสวนตัวและใชเงินทุนในการขยายกิจการ คร้ังละไมมาก   

จดุแข็ง  

2. กลุ มเกษตรกรมีเงินทุนภายในกลุ ม และมแีหล งเงนิทนุหลายแหล ง เช น 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

1. เกษตรกรบางรายมีเงินทุนไม เพียงพอ ในช วงพัฒนาเกษตรกรต องหา

เงนิทนุจากแหลงอ่ืน  

จุดออน  

2. ขาดงบประมาณการวิจัยผลิตภัณฑ/ตลาด  

 แรงงาน  

1. แรงงานมีความชํานาญเป นแรงงานในครัวเรือน เป นแรงงานประจํา และ

แรงงานเปนคนในพืน้ที ่ 

จดุแข็ง  

2. ภายในหนวยงานสนับสนุนของรัฐมีบุคลากรที่ใหคาํแนะนําแกเกษตรกรได  

1. คาจางแรงงานในพื้นที่สูงกว านอกพื้นที่ ซึ่งทําให ตองมีการ จางแรงงาน

จากตางจังหวัด และแรงงานตางดาว  

จุดออน  

2. คนรุนหลังขาดความอดทนในการผลิต  

 วัตถุดิบ  

 

1. ถาเกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อสั่งวัตถุดิบจะทําใหไดราคาวัตถุดิบถูกลง  

จดุแข็ง  

2. วัตถุดิบไมขาดแคลน สามารถใช ไดนาน หาได ในชุมชนในราคาที่ไม แพง 

และไดรับวัตถุดิบทันเวลา  

 

1. สารเคมีที่ใช ปลูกไม ดอกไม ประดับมีราคาแพง แต ถาปลูกแบบชีวภาพ

จะใหผลผลิตไมทนัตอความตองการ  

จุดออน  

 เทคโนโลยี  

1. เกษตรกรไดรับการฝกอบรม  

จดุแข็ง  

2. เกษตรกรมีสรางความคิดดวยตัวเอง  
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3. เทคโนโลยชีวยเกษตรกรขยายการจัดการ  

4. เทคโนโลยทีีเ่กษตรกรใชเปนภูมิปญญาทองถิ่น  

5. เทคโนโลยีในการปลูกไมดอกไมประดับมีราคาไมแพง  

1. ขาดการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหทั่วถึงในกลุม  

จุดออน  

2. เกษตรกรไม มีเทคโนโลยีเป นของตัวเอง ทําให งานบางชนิด  จําเป นตอง

อาศัยผูอ่ืน  

3. ขาดเทคโนโลยีการฉายรังสี ซึ่งจะใชไดกับไมดอก ไมประดับบางชนิด  

 ผลิตภัณฑ  

 

1. เกษตรกรผลิตโดยเนนคุณภาพรูปลักษณ และมาตรฐาน  

จดุแข็ง  

2. ตลาดยังมีความตองการไมดอกไมประดับอยู มากโดยเฉพาะการผลิตแบบ

ปลอดสารพิษมีความปลอดภัยตอลกูคา  

 

1. เกษตรกรสามารถผลติไดเปนจํานวนนอยไมเพยีงพอตอความตองการ  

จุดออน  

2. เกษตรกรมีปญหาดานบรรจุภัณฑไมมีมาตรฐาน ราคาคอนขางแพง  

3. การที่จะผลิตให ไดจํานวน ขนาด และคณุภาพให ตรงตามความต องการ

ของลูกคาทําไดยาก  

4. ไมดอกไมประดับมีปญหาโรคแมลงมาก ทําใหผลิตยาก  

 ราคา  

 

 ไมดอกไม ประดับบางชนิดสามารถกําหนดราคาได  ราคาไม ดอกไม ประดับ

ยังอยูในเกณฑที่ดี และเกษตรกรเปนผูกําหนดราคา  

จดุแข็ง  

 

 ราคาของไมดอกไมประดับไมแนนอนและมีการตัดราคาจากเกษตรกรกลุมอ่ืน  

จุดออน  

 การจัดจําหนาย  

 

 เกษตรกรสามารถนําสินค าไปจําหน ายตามงานต างๆ ด วยตนเอง รวมทั้งมีการ

ขายสง และขายปลีก มีการวางแผนการจําหนาย และมตัีวแทนจําหนาย  

จดุแข็ง  

 

1. ถาหากไปจําหนายไกลจะทําใหเกดิคาใชจายสูง  

จุดออน  
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2. มีจุดจําหนายไมดอกไมประดับนอย  

 การสงเสริมการขาย  

 

1. ใชการแถมเมื่อลูกคาซื้อปริมาณที่มาก  

จดุแข็ง  

2. ทํารูปแบบใหตรงตามความตองการของตลาดและผลิตสินคาใหไดคุณภาพดี  

 

1. การขายไมดอกไมประดับไมมกีารโฆษณา ประชา สัมพันธอยางแพรหลาย  

จุดออน  

2. เกษตรกรขาดความเขาใจชองทางการตลาด  

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  

 

1. ธุรกิจไมดอกไมประดับมแีนวโนมดีขึ้น เน่ืองจากยอดขายไมดอกไมประดับ

ขยายตัวตามการกอสรางที่อยูอาศัย  

จดุแข็ง  

2. ธุรกิจไมดอกไมประดับสามารถขยายกิจการได  โดยตองมีผู บริหารรุ นใหม 

เพื่อขยายธุรกิจ  

3. หากธุรกิจไม ดอกไม ประดับขยายตัวในตลาดต างประเทศมากขึ้นจะยิ่งเป 

นผลดีตอธุรกิจ  

 

1. ธุรกิจไมดอกไมประดับถูกจํากัดดวยโรคและแมลง  

จุดออน  

2. การพัฒนาในอนาคตอาจจะทําได ลําบากขึ้น เน่ืองจากพื้นที่  คอนข างจะ

จํากัด การขยายพื้นที่ปลูกจะเชื่อมโยงกับที่อยูอาศัย แตถาพื้นที่ของที่อยู อาศัยขยายไปมากก็จะทําให 

พื้นที่ปลูกลดลง  

 อื่นๆ 

 

 เกษตรกรเปนผูบุกเบิกการปลูกไมดอกไมประดับ  

จดุแข็ง  

 

 ตลาดไมดอกไมประดับยังไมกวางขวางเทาที่ควร  

จุดออน  
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2) โอกาสและข อจํากัดท่ีเกิดจากป จจัยภายนอกองค กรของเครือข ายวิสาหกิจไม ดอก

ไมประดับ จงัหวดันนทบรุ ี

 การเมือง  

 

1. รัฐบาลใหการสนับสนุน  

โอกาส  

2. มหีนวยงานชวยสงเสริมใหการอบรมแกเกษตรกร  

หนวยงานทํางานขึ้นอยู กับนโยบาย ถ ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ อยๆ ก็จะ

ทําใหหนวยงานในพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงการสนับสนุนไปตามนโยบายของรัฐ  

ขอจํากัด  

 เศรษฐกจิ  

จากการขยายตัวของที่อยู อาศัยทําให สรางโอกาสการเพิ่มยอดขาย และเมื่อ

เศรษฐกิจดี ยอดขายไมดอกไมประดับก็เพิ่มขึ้นตามรวมทั้งมีการเปดตลาดไมดอกไมประดับมากขึ้น  

โอกาส  

ไมดอกไม ประดับเป นสนิค าที่ขายตามฤดูกาลและขึ้ นกับภาวะเศรษฐกิจมาก

ทําใหธุรกิจเกิดความเสี่ยง  

ขอจํากัด  

 สภาพการแขงขัน  

1. ถาเกษตรกรมีการรวมกลุมกันจะทําใหไดรับโอกาสที่ดี  

โอกาส  

2. ธุรกิจไมดอกไมประดับมีการแขงขันไมมากนัก  

3. หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหมีตลาดไมดอกไมประดับอยางตอเน่ือง  

4. เกษตรกรมีการพัฒนามากขึ้น ทําใหมีไมดอกไมประดับพนัธุใหมๆ  

1. ผูประกอบการแตละรายแยกกนัหาตลาด และตลาดขนาดใหญมจํีานวนนอย  

ขอจํากัด  

2. ผูประกอบการขาดประสบการณในการพฒันาสนิคา  

3. สนิคามีลักษณะคลายๆ กัน  

 กฎหมาย/กฎระเบียบ  

1. ผูประกอบการรายยอยมักจะไมมีปญหาการฟองรองจากตางประเทศ  

โอกาส  

2. ขอบังคับมีนอย  

3. เกษตรกรสามารถจดลิขสิทธิ์ได  
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4. มีกฎหมายรับรองดีและหนวยงานสนับสนุนมีความเขาใจในกฎระเบียบดี  

1. เกษตรกรประสบป ญหากับลิขสิทธิ์จากต างประเทศถึงแม วาจะมีการจด

ลิขสิทธิ์แลวแตก็ยังมีการเลียนแบบ  

ขอจํากัด  

2. หนวยงานไม มีอํานาจแม วาจะมีการกําหนดระเบี ยบขึ้นมาก็ตามทําให การ

บังคับใชกฎหมายไมจริงจัง  

3. ยังขาดระเบียบที่ขัดเจนในการประกอบการ รวมทั้งยังไม สามารถแก ไข

กฎหมายเกาที่ไมสนับสนุนการประกอบธุรกิจได  

 โครงสรางสาธารณูปโภค  

1. ระบบน้ําประปา ไฟฟา และถนนสามารถเขาถึงได  

โอกาส  

2. จังหวัดนนทบรีุมสีิง่แวดลอมดีและมีการปรับปรุงโครงสร างสาธารณูปโภค

ใหทันสมัย  

1. แหลงน้ําธรรมชาติเนาเสยี  

ขอจํากัด  

2. มีปญหาภัยแลง และนํ้าทวม  

3. การใหบริการด านสาธารณูปโภคมีข อจํากัดด านงบประมาณ และการซ อม

แซมทําใหเปลืองงบประมาณ  

 โครงสรางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน  

โอกาส

1. ดอกไม สามารถนําไปใช ได ทุกงาน และวิถีชีวิตของประชาชนมีการให 

ความสําคัญกับไมดอกไมประดับมากขึ้น  

  

2. เกษตรกรสามารถปรับตัวไดเร็วทันสังคม  

1. ถาอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับไมไดรับการสงเสริมอาจจะหายไปได  

ขอจํากัด  

2. การปลูกไม ดอกไม ประดับมีการลงทุนตลอดเวลา และต องใช เทคโนโลยี

ราคาสูง  

 เทคโนโลยีการแขงขัน  

1. เกษตรกรบางสวนทราบเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเปนอยางดี  

โอกาส  

2. เทคโนโลยีมีการพัฒนารูปแบบเปนระบบและครบถวนในขัน้ตอนการผลติ  
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1. การใชเทคโนโลยอียูในระหวางดําเนินงาน  

ขอจํากัด  

2. ในบางคร้ังเจาของภูมิปญญาถูกกีดกัน  

3. เกษตรกรส วนใหญ ยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่เพียงพอ ทําให การแข 

งขันไมมีความเทาเทียมกัน  

 อื่นๆ  

ชื่อของไม ดอกไม ประดับสามารถใช สรางอุปสงค ของตลาดได เชน ได มีการ

เปลี่ยนชื่อไมดอกไมประดับใหไพเราะขึ้น ไดแก ดอกหนาวัว เปนหยาวดี ดอกลัน่ทม เปนลลีาวดี  

โอกาส  

ตลาดสําหรับไม ดอกไมประดับมีไม เพียงพอ และเกษตรกรต องการให รัฐบาล     

ชวยขยายตลาด  

ขอจํากัด  

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุมกัน หรือสัมพันธภาพในกลุม ผูประกอบการด วย

กันท่ีมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ  จงัหวดันนทบรุ ี

 ธนาคารเพื่อการเกษต รและสหกรณ การเกษตรให ความรวมมือกับทุกส วนงาน 

โดยเฉพาะด านการฝ กอบรมวิสาหกิจชุมชน เข ารวมเป นวิทยากรให ความรู ดานการบริหาร การ

จัดทําบัญชี ฯลฯ และผู บริหารได กาํหนดเป นนโยบายของธนาคาร ป จจุบันมีโครงการ 3 ประสาน 

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธกส .) ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนา

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย อม (ธพว .) เปนการเชื่อมโยงต้ังแต การผลิต (ธ.ก.ส.) การแปรรูป 

(ธพว.) การจําหนาย (ธนาคารออมสิน)  

 เพือ่เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิดประโยชนกับผูประกอบการและ      

ผูใหบริการทางเวปไซต  

 ในระหว างหนวยงานราชการด วยกันมีความพร อมที่จะร วมมอืและให ความรู 

กับผูที่สนใจเปนอยางดี แตควรมีผูรับผิดชอบเปนแกนกลางทีเ่ขมแข็ง  

  การจัดต้ังศูนยประสานงาน การบริหารจัดการอยางครบวงจรธุรกิจ  

 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามความเหมาะสม  

 ควรมีการสรางแรงจูงใจใหทุกฝายอยากเขารวมพฒันา  

 สํานักงานพัฒนาชุมชนเป นหนวยงานในการประสานความร วมมอืระหว างผู 

ผลิต ภาคเอกชน สถาบันการเงิน องค กรประชาชน และส วนราชการ ในการพฒันาวิสาหกจิอย าง

สม่ําเสมอ เปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ  
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 ในสาํนักงานสหกรณจังหวัดนนทบรีุมกีารติดต อประสานงานกันภา ยในหนวย

งานของกระทรวง ทําใหมีการทํางานไปเปนแนวทางเดียวกนั ใหความรวมมอืกนัทกุหนวย  

3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจไมดอก ไมประดับ  จังหวัดนนทบุรี  

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดอ อน โอกาส และข อจํากัด

ของเครือขายวิสาหกจิไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปป จจัยแวดล อมทางธุรกิจของ

เครือข ายดังกล าวได ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีทั้งป จจัยแวดล อมทีเ่ป นบวกหรือเกือ้หนุนกจิการพฒันา            

เครือขายวิสาหกจิดังกล าว และปจจัยแวดล อมทีเ่ปนลบหรือเป นอุปสรรคหรือข อจํากัดที่ควรได รับ

การแกไขตอไป  

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี  

จากการปรึกษาหารือผู มีส วนได -สวนเสียในการประชุมสนทนากลุ มย อย กลุ มผู เข า

ประชุมได พิจารณาความเชื่อมโยงของเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดับในจังหวัดนนทบรีุ พบ        

วาเครือข ายวิสาหกจิไม ดอกไม ประดับประกอบด วยผู เกี่ยวข อง ได แก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

อุตสาหกรรมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ หน วยงานการฝ กอบรม วิจัยและพฒันา ตลอดจนองค กร

ที่เกี่ยวของ มีระดับความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหน่ึง แต ระดับความเชื่อมโยงยั ง

มีไมมากเทาที่ควร (ภาพที่ 2)  
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ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี 
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือข ายวิสาหกิจไม ดอกไมประดับ จังหวัด

นนทบรุ ี 

การวิเคราะห ปจจัยที่คาดว ามีความสําคัญต อความสํา เร็จในการพฒันาเครือข ายวิสาหกจิไม 

ดอกไมประดับของจังหวัดนนทบุรี พบวา กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือข าย

วิสาหกจิไมดอกไมประดับ คือ   

 กลุมปจจัยทางดานอุปสงคภายในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุ มปจจัยน้ีคือ ยอดขาย

ผลิตภัณฑ หลักภา ยในจังหวัด และยอดขายรวม ทัง้น้ีเน่ืองจากในป จจุบันมีการขยายตัวของยอดขาย            

ไมดอกไมประดับไมวาจะเปนการขายภายในจังหวัดหรือการสงออกไปยังตางประเทศ   

ดังน้ัน จึงควรมีการให ความช วยเหลือในการขยายตลาด โดยเฉพาะอย างยิ่งตลาดการ                 

สงออกให กับผู ผลิตไม ดอกไม ประดับของจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป นแรงขบัดันในการพฒันาการผลติให 

เครือขายวิสาหกิจมีความสามารถในการแขงขันและประสบความสําเร็จในการพัฒนาตอไป  

 กลุ มปจจัยทางด านยุทธการ โครงสร าง และสภาพการแข งขันของสถานประกอบการ   

โดยตัวบ งชี้ที่สําคัญในกลุ มปจจัยน้ีคือ การนําภูมิป ญญาท องถิ่นมาใช กระบวนการผลิต และขายสินค า         

ดวยตนเอง ซึ่งหากสามารถส งเสริมให มีการใช ภูมิป ญญาท องถิ่นและสามารถถ ายทอดให แก กนัได        

จึงนาจะเป นอีกชองทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของเครือข ายไมดอกไมประดับ นอกจาก น้ี

ในปจจุบันกระบวนการขายสินคาของผูผลิตมักเปนการขายสินคาตรงดวยตนเอง ทําใหขาดอํานาจต อรอง

กับผูซื้อหรืออํานาจการตอรองลดลง  

ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมใหผูผลิตไมดอกไมประดับมีการนําภูมิป ญญาทองถิ่นมาประยุกต 

ใชในการผลิตให มากขึ้น นอกจากน้ียังควรส งเสริมให ผูผลิตมีการรวมตัวกันอย างจริงจังมากขึ้น เพื่อ               

เปนการเพิ่มอํานาจการตอรอง และเปนการลดการขายการตัดราคากันเองของผู ประกอบการ อันจะส งผล         

ตอไปยังความสําเร็จของการรวมกลุมเปนเครือขายไมดอกไมประดับมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนืกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครนครพนมพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จงัหวดันนทบรุ ี

 

 

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรม สิ่งทอ
และแฟชั่น  ICT บริการองคความรู

2.2.กลุมกลุมจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนลางตอนลาง
การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอจิสติคสลอจิสติคส  
แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  บริการองคบริการองค
ความรูความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  ขาวขาว

7.7.  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

3.3.กลุมกลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางภาคกลาง

6.6.  กลุมกลุมจังหวัดภาคจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน

4.4.กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง

5.5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและขนมอาหารและขนม
ของฝากพื้นเมืองของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากยางพาราผลิตภัณฑจากยางพารา  
อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    
ของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
ยางพารายางพารา

8.8.   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญอัญมณีและมณีและ

เครื่องประดับเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมแปรรูปผลไมสดและผลไมแปรรูป  

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BIO plasticBIO plastic

9.9. กลุมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  ผลไมผลไม  
  ไกไก  ยางพารายางพารา  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน
  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน

ไมดอกไมประดับไมดอกไมประดับ  แมพิมพแมพิมพ  สัตวปกสัตวปก  

((นกกระทานกกระทา))ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน    ขาวขาว
  โคเนื้อโคเนื้อ  วัสดุกอสรางวัสดุกอสราง//วัสดุตกแตงอาคารวัสดุตกแตงอาคาร
  เฟอรนิเจอรเฟอรนิเจอร  เลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืดเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืด  

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลโลจิจิสติกสสติกส     BIO plasticBIO plastic

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว   

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว  

10.10.  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ  จังหวัดนนทบุรี 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา เครือขายวิสาหกิจไมดอก ไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ  ถูก

จัดทําขึ้นเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการรวมมือกันภายในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ โดยอาศัย

แนวคิดของเครือขายวิสาหกิจในการสงเสริมการรวมก ลุมดังกลาว เพื่อใหจังหวัดนนทบุรีเปนศูนยกลาง

การจําหนายไมดอกไมประดับ 

การจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับวิสาหกิจไมดอกไมประดับน้ี อยูบน

พื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็น คือ การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมแมพิมพตามระบบเ พชร (Diamond Model) และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ขอจํากัด (SWOT Analysis) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมของผูมีสวนเกี่ยวของใน

เครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ 

โดยแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจนี้ประกอบดวยยุทธศ าสตรใน

การพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานปจจัยการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

โดยรายละเอียดของยุทธศาสตรตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

ในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรีน้ันเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ

มักจะไมมีการจัดการฟารมอยางเปนระบบมากนัก สวนใหญเปนระบบครอบครัว ปจจุบันเกษตรกร

ประสบกับปญหาขาดผูสืบทอดกิจการ คนรุนใหม ไมเห็นความสําคัญของอาชีพการปลูกไมดอก                    

ไมประดับ ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนใหเกิดการจัดการฟารมใหเปนระบบพรอมๆ กับการสงเสริมคน

รุนใหมใหเห็นความสําคัญของอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 มีผูประกอบการรานจําหนายวัตถุดิบที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.2 มีเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.3 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

3. มาตรการ 

3.1 สนับสนุนใหมีการถายทอดภูมิปญญาใหกับคนรุนใหม 

3.2 สงเสริมใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับ 

3.3 สงเสริมการจัดการฟารมอยางเปนระบบ 

4. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวยโครงการ  3  โครงการดังนี้ 

4.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม 

4.2 โครงการอบรมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 

4.3 โครงการสรางเสริ มแนวคิดในการจัดการฟารมอยางเปนระบบใหกับเกษตรกรผูปลูกไม

ดอกไมประดับ 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบุรี 

 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปจจุบันคนรุนใหมไมเห็นความสําคัญของอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับ ทําให

ในบางคร้ังเกษตรกรขาดผูสืบทอดกิจการฟารมไมดอกไมประดับ จึงควรมีการสงเสริมคนรุนใหมใหหัน

มาเห็นความสําคัญของการปลูกไมดอกไมประดับ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของอาชีพเพาะปลูกไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อใหมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีบัณฑิตที่จบการศึกษาทางดานน้ีโดยตรงเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรรุนใหมหันมาทําธุรกิจไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้น 

3.3 จํานวนฟารมไมดอกไมประดับมีเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 บัณฑิตจบใหมหันมาประกอบอาชีพเพาะปลูกไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้น 

4.2 มีการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหแกเกษตรกรรุนใหม 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สนับสนุนใหธนาคารใหสินเชื่อแกเกษตรกรรุนใหมที่เร่ิมทําธุรกิจไมดอกไมประดับ 

5.3 สงเสริมใหบัณฑิตจบใหมเห็นความสําคัญของอาชีพการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ 

5.4 ฝกอบรมเร่ืองการจัดการฟารมไมดอกไมประดับ 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

7.1  ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 สนับสนุนใหธนาคารใหสินเชื่อแกเกษตรกรรุนใหมที่เร่ิมทําธุรกิจไมดอกไมประดับใช

ระยะเวลา 3 เดือน 

7.3  สงเสริมใหบัณฑิตจบใหมเห็นความสําคัญของอาชีพการเพาะปลู กไมดอกไมประดับ            

ใชระยะเวลา 1 ป 

7.4 ฝกอบรมเร่ืองการจัดการฟารมไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.7 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

ดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับบางรายยังประสบปญหาในดานการขาดความรูในการ

บริหารจัดการธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการองคกรการเงิน และการตลาด ดังน้ัน จึงควร

จัดการอบรมในดานการบริหารจัดการองคกรการเงิน และการตลาดไมดอกไมประดับ เพื่อสงเสริมให

ผูประกอบการไมดอกไมประดับมีความรู ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความ

เขมแข็งในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพือ่ใหเกษตรกร ผูปลูกไมดอกไมประดับมีความรูในดานการบริหารจัดการดานองคกร

การเงิน และการตลาดไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีทักษะในดานการบริหารจัดการดานองคกรการเงินและ

การตลาดไมดอกไมประดับ 

3. ตัวชี้วัด 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับนําความรูจาก การอบรมไปใชในการบริหารจัดการกิจการ

ของตนได 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับสามารถนําความรูไปใชในการวางแผน และดําเนินการได

อยางเปนระบบมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การจัดทําแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สาํรวจและกาํหนดพืน้ทีเ่ปาหมายในการดําเ นินโครงการ รวมทัง้กาํหนดจํานวนเกษตรกร 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ระยะเวลาในการอบรม 

5.3 ประชาสัมพันธโครงการ เปดรับสมัครผูเขารวมรับการอบรม และคัดเลือกกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการ 

5.4 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร ดานการเงิน และดานการตลาด 

5.5 จัดการฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร ดานการเงิน และดานการตลาด 

5.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.7 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการของโครงการ 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

7.1  ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 สาํรวจและกาํหนดพืน้ทีเ่ปาหมายในการดําเนินโครงการ รวมทัง้กาํหนดจํานวนเกษตรกร 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ระยะเวลาในการอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ประชาสัมพันธโครงการ เปดรับสมัครผูเขารวมรับการอบรม และคัดเลือกกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร ดานการเงิน และดานการตลาด 

ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 จัดการฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร ดานการเงิน และดานการตลาด ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.7 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลกั 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการสรางเสริมแนวคดิในการจดัการฟารมอยางเปนระบบ 

ใหกับเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ฟารมไมดอก ไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ ยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบมากนัก สวนใหญ

แลวแรงงานยังเปนแรงงานในครัวเรือน จึงทําใหฟารมมีขนาดเล็กมีเทคโนโลยีการดูแลรักษาไมดอกไม

ประดับไมซับซอน จึงควรมีการจัดการฟารมใหเปนระบบเพื่อที่เกษตรกรจะไดสามารถขยายขนาดฟารมได 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหเกิดการจัดการฟารมไมดอกไมประดับอยางเปนระบบ  

3. ตัวชี้วัด 

เกิดฟารมไมดอกไมประดับที่มีการจัดระบบฟารมที่ดีมากขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรใหความสําคัญกับการจัดการฟารมมากขึ้น 

4.2 เกิดฟารมไมดอกไมประดับที่ไดมาตรฐาน 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 ฝกอบรมเร่ืองพันธุไมดอกไมประดับ 

5.3 ฝกอบรมเร่ืองการใหนํ้าไมดอกไมประดับ 

5.4 ฝกอบรมเร่ืองการปองกันโรคและแมลงในไมดอกไมประดับ 

5.5 ฝกอบรมเร่ืองการหีบหอไมดอกไมประดับ 

5.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 ฝกอบรมเร่ืองพันธุไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.3 ฝกอบรมเร่ืองการใหนํ้าไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 2 เดือน 
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7.4 ฝกอบรมเร่ืองการปองกันโรคและแมลงในไมดอกไมประดับใชระยะเว ลา 2 เดือน . 

7.5 ฝกอบรมเร่ืองการหีบหอไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเพาะปลูกไมดอกไมประดับใชเทคโนโลยีไมมากนัก มีเคร่ืองมืออุปกรณที่ใชในฟารมนอย 

เกษตรกรจึงไมจําเปนตองมีทุนสูง เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับโดยสวนใหญใชเงินทุนสวนตัวใน

การลงทุนในฟารม แตก็ยังประสบปญหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการ แตเกษตรกรผูปลูกไม ดอกไมประดับจะ

ประสบกับปญหาเร่ืองวัตถุดิบบางชนิดในจังหวัดนนทบุรีมีราคาแพงกวาถาหากรวมกลุมกันไปซื้อนอก

จังหวัดนนทบุรี จึงควรสนับสนุนผูประกอบการรานจําหนายวัตถุดิบ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรซื้อวัตถุดิบ

ภายในจังหวัด 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

2.2 มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

3. มาตรการ 

3.1 เรงรัดการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุนแกเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับและ

ผูประกอบการรานจําหนายวัตถุดิบ 

3.2 มาตรการสนับสนุนดานการเงินเพื่อสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจไมดอกไมประดับ 

3.3 มาตรการรักษาความสะอาดของแหลงน้ํา 

4. แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต ประกอบดวยโครงการ 3 โครงการ 

4.1 โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

4.2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการธุรกิจวัตถุดิบไมดอกไมประดับ 

4.3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําสะอาดและเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ 
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โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับสวนใหญใชเงินทุนสวนตัวในการลงทุนในฟารมไม

ดอกไมประดับ แตเกษตรกรรายยอยที่ตองการขยายขนาดการผลิตไมดอกไมประดับยังประสบปญหาขาด

แหลงเงินทุนมาสนับสนุน ดังน้ันเพื่อเปนการชวยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวในการผลิตไมดอกไม

ประดับอยางทั่วถึง จึงควรมีการสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อมีแหลงเงินทุนแกเกษตรกรรายยอย 

2.2 เพื่อเปนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับไดรับอนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลผลิตไมดอกไมประดับมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจความตองการของเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับที่ต องการสินเชื่อในการขยาย

ขนาดการผลิต 

5.3 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 

5.4 ประสานความรวมมือกับสถาบันการเงินใหความรวมมือในโครงการ 

5.5 กําหนดเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ 

5.6 การพิจารณาการใหสินเชื่อแกเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

5.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว 

5.8 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา1 เดือน 

7.2 สํารวจความตองการของเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับที่ตองการสินเชื่อในการขยาย

ขนาดการผลิต ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.3 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.4 ประสานความรวมมือกับสถาบันการเงินใหความรวมมือในโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.5 กาํหนดเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.6 การพิจารณาการใหสินเชื่อแกเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.8 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพาณิชยตางๆ 

8.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.8 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการ 

ธุรกิจวัตถุดิบไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการธุรกิจวัตถุดิบไมดอกไมประดับเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเครือขาย

วิสาหกิจไมดอกไมประดับ และสืบเน่ื องจากเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับประสบปญหาเร่ือง

วัตถุดิบภายในจังหวัดมีราคาแพง จึงสมควรที่จะสงเสริมผูประกอบการธุรกิจวัตถุดิบไมดอกไมประดับ

เพื่อใหเกิดความรวมมือในเครือขาย 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกิดความรวมมือภายในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถหาซื้อวัตถุดิบภายในจังหวัดไดงายและราคาถูก 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนรานจําหนายวัตถุดิบที่ใชเพาะปลูกมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

3.2 ราคาวัตถดิุบในจังหวัดนนทบรีุถกูลง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรไมจําเปนตองไปซื้อวัตถุดิบนอกจังหวัดนนทบุรี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหแกผูประกอบการรานจําหนายวัตถุดิบ 

5.3 สงเสริมเกษตรกรใหจัดซื้อวัตถุดิบภายในจังหวัดนนทบุรี 

5.4 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหแกผูประกอบการรานจําหนายวัตถดิุบใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.3 สงเสริมเกษตรกรใหจัดซื้อวัตถุดิบภายในจังหวัดนนทบุรีใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.4 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา  1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการพัฒนาแหลงนํ้าสะอาดและเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเพาะปลูกไมดอกไมประดับ นํ้าเปนปจจัยการผลิตชนิดหน่ึงที่สําคัญ แตจังหวัดนนทบุรีใน

ปจจุบันมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้นทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา เกษตรกรบางราย จึงตอง

สรางบอพักนํ้ากอนจะนําขึ้นมารดไมดอกไมประดับทําใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้น และเน่ืองจากไมดอกไม

ประดับไมสามารถใชนํ้าประปารดได ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกไมดอกไม

ประดับ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับมีแหลงนํ้า สะอาดและเพียงพอสําหรับเพาะปลูก            

ไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อชวยลดตนทุนใหเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 แหลงนํ้าบริเวณที่ใกลกับฟารมไมดอกไมประดับสะอาดขึ้น 

3.2 เกษตรกรสามารถนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชไดอยางเพียงพอ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับมีแหลงนํ้าสะอาดและเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกไมดอก 

ไมประดับ  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สาํรวจและกาํหนดพืน้ทีเ่ปาหมาย 

5.3 ตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าบริเวณฟารมไมดอกไมประดับ 

5.4 รณรงคใหความรูแกชาวบานที่อาศัยบริเวณริมแหลงน้ําใหชวยกันรักษาความสะอาด 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.2 สํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมาย ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.3 ตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าบริเวณฟารมไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 3  ป 

7.4 รณรงคใหความรูแกชาวบานที่อาศัยบริเวณริมแหลงนํ้าให ชวยกันรักษาความสะอาด ใช

ระยะเวลา 1 ป 

7.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 5 เดือน 

7.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 5 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวั 

 หนวยรวมดําเนินงาน 

8.2 เทศบาลจังหวัด 

8.3 กรมควบคุมมลพิษ 

8.4 สาํนักงานจังหวัด 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเพาะปลูกไมดอกไมประดับ ใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอนมากนัก รวมทั้งขนาดฟารม  ไม

ดอกไมประดับโดยสวนใหญในจังหวัดนนทบุรียังเปนฟารมขนาดเล็ก จึงขาดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม 

ๆ ดังน้ันจึงควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการพัฒนาพันธุ และการบรรจุภัณฑ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2.2 สงเสริมการคนควาวิจัย 

2.3 สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

2.4 พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. มาตรการ 

3.1 ขยายโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนาและเหมาะสมของกลุมเกษตรกรผู

ปลูกไมดอกไมประดับ 

3.2 สนับสนุนเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพการหีบหอไมดอกไมประดับใหไดมาตรฐาน 

4. แผนงานการพัฒนาดานวิจัย และสงเสริมเทคโนโลยี ประกอบดวยโครงการ 3 โครงการดังนี้  

4.1 โครงการฝกอบรมเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใหแกเกษตรกรผูปลูกไมดอก 

ไมประดับ 

4.2 โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

4.3 โครงการวิจัยพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับ 
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โครงการฝกอบรมเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือใหแก 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากการขยายพันธุใหไดพันธุตรงตามความตองการของผูซื้อ และใหไดปริมาณทันตอ

ความตองการ  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนการพัฒนาสายพันธุเพื่อใหไมดอกไมประดับมีความทนทานตอ

โรคและแมลง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตไดทันตามความตองการของลูกคา 

2.3 เพื่อใหเกษตรกรสามารถสรางสายพันธุไมดอกไมประดับใหมๆ 

3. ตัวชี้วัด 

7.1 ภายในกลุมเกษตรกรตองมีผูที่เคยไดรับการฝกอบรมเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

7.2 เกษตรกรสามารถผลิตไมดอกไมประดับไดทันตามความตองการของลูกคา 

7.3 เกษตรกรสามารถตอบสนองตออุปสงคไมดอกไมประดับได 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูปลูกไมดอก ไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ สามารถขยายพันธุไมดอกไมประดั บได

เร็วขึ้น 

4.2 ผูซื้อสามารถเลือกซื้อไมดอกไมประดับไดลักษณะตรงตามความตองการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 การกาํหนดหลกัสตูรการอบรม 

5.3 จัดหาวิทยากรฝกอบรมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

5.4 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมายของเครือขายวิสาหกิจไมดอก ไมประดับ 

5.5 จัดฝกอบรมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใหแกตัวแทนเกษตรกรจากกลุมตางๆ 

5.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา1 เดือน 

7.2 การกําหนดหลักสูตรการอบรม ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.3 จัดหาวิทยากรฝกอบรมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ใชเวลา 1 เดือน 

7.4 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมายของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับใช

ระยะเวลา 1 เดือน 

7.5 จัดฝกอบรมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใหแกตัวแทนเกษตรกรจากกลุมตางๆ ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาทีด่นิจังหวัด 
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โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากปจจุบันเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับใชหนังสือพิมพในการหีบหอไมดอก  ไม

ประดับ ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายไดงาย จึงควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑของไมดอกไมประดับโดยการ

สงเสริมใหมีการออกแบบเพื่อจะไดเลือกใหเหมาะสมกับไมดอกไมประดับแตละชนิด 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหเกษตรกรใชบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานในการหีบหอไมดอกไมประดับ 

3. ตัวชี้วัด 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรีมีบรรจุภัณฑในการหีบหอไมดอกไม

ประดับที่มีมาตรฐาน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรีมีบรรจุภัณฑที่ดีมีมาตรฐาน 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 จัดใหมีการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ 

5.3 สงเสริมใหเกษตรกรใชบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน 

5.4 นําบรรจุภัณฑที่ชนะการออกแบบมาผลิตและจําหนายใหกับเกษตรกร 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.2 จัดการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.3 การประชาสัมพันธใหเกษตรกรใชบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.4 การวางจําหนายบรรจุภัณฑและประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบ ใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานจังหวัด 

8.3 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการวิจัยพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากไมดอกไมประดับแตละชนิดมีหลากหลายสายพัน ธุ แตละพันธุตางมีสี ขนาด และ

ลักษณะใบแตกตางกันขึ้นอยูกับรสนิยมของผูซื้อ การวิจัยเพื่อใหเกิดพันธุใหมๆ ชวยเพิ่มทางเลือกใหกับผู

ซื้อในการเลือกซื้อไมดอกไมประดับ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหไดพันธุไมดอกไมประดับตรงตามความตองการของผูบริโภค 

2.2 เพื่อใหไดพันธุไมดอกไมประดับที่มีคุณภาพ  

3. ตัวชี้วัด 

มีพันธุไมดอกไมประดับที่มีคุณภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในจังหวัดนนทบุรีมีพันธุไมดอกไมประดับใหม ๆ ที่มีคุณภาพดี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สาํรวจและรวบรวมขอมูลพันธุไมดอกไมประดับในพื้นที่ 

5.3 สํารวจความตองการของเกษตรกร ผูประกอบการ และผูบริโภค 

5.4 จัดการประชุมผูเกี่ยวของทั้งเกษตรกร และผูประกอบการ เพื่อรับทราบขอมูล และความ

ตองการในพื้นที่ 

5.5 จัดสงขอมูลใหหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการทําการวิจัยพัฒนาพันธุไมดอ กไมประดับ 

เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล และดําเนินการทําการวิจัย 

5.6 กระจายพันธุไมดอกไมประดับใหแกเกษตรกร 

5.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงานใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 สํารวจและรวบรวมขอมูลพันธุไมดอกไมประดับในพื้นที่ใชระยะเวลา 7 เดือน 

7.3 สํารวจความตองการของเกษตรกร ผูประกอบการ และผูบริโภคใชระยะเวลา 6 เดือน 

7.4 จัดการประชุมผูเกี่ยวของทั้งเกษตรกร และผูประกอบการ เพื่อรับทราบขอมูล และความ

ตองการในพื้นที่ใชระยะเวลา ใชระยะเวลา 1 ป 

7.5 จัดสงขอมูลใหหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการทําการวิจัยพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับ 

เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล และดําเนินการทําการวิจัยใชระยะเวลา 1 ป 

7.6 กระจายพันธุไมดอกไมประดับใหแกเกษตรกรใชระยะเวลา 1 ป 

7.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใชระยะเวลา 5 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการใชระยะเวลา 5 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ศูนยวิจัยพันธพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุ ไมไดมีการรวมกันต้ังมาตรฐานเพื่อกําหนดการผลิตใหได

คุณภาพใกลเคียงกันทําใหในบางคร้ังเกษตรกรมีอํานาจการกําหนดราคาตํ่าจึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค  และเพื่อการผลิตที่เปนมาตรฐานเดียวกันของเกษตรกรไม

ดอกไมประดับ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 สงเสริมการผลิต 

2.2 มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

3. มาตรการ 

3.1 สนับสนุนใหมกีารคดัเกรดไมดอกไมประดับใหเปนมาตรฐานเดียวกนั 

3.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพไมดอกไมประดับใหปราศจากโรคและแมลง 

3.3 สงเสริมการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับ 

4. แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ประกอบดวยโครงการ 3 โครงการดังนี้ 

4.1 โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับเร่ืองการกําหนดมาตรฐาน 

ไมดอกไมประดับ 

4.2 โครงการทัศนศึกษาไมดอกไมประดับ 

4.3 โครงการพฒันาทดสอบคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับ 
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โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

เร่ืองการกําหนดมาตรฐานไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากเกษตรกรขาดการผลิตไมดอกไมประดับใหมีมาตรฐาน จึงควรมีการจัดการฝกอบรม

ใหเกษตรกรเร่ืองการกําหนดมาตรฐานไมดอ กไมประดับซึ่งจะครอบคลุมต้ังแตการผลิตจนกระทั่งการ

บรรจุหีบหอเพื่อสงจําหนาย ซึ่งถาหากสามารถผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกันจะมีโอกาสขยายตลาดไป

ตางประเทศไดสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหไมดอกไมประดับมีมาตรฐานเดียวกัน 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรมีอํานาจการกําหนดราคาขายเพิ่มขึ้น 

2.3 เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อไมดอกไมประดับของจังหวัดนนทบุรี 

3. ตัวชี้วัด 

มีฟารมไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุไดรับการรับรองมาตรฐาน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรีไดรับความไววางใจจากผูซื้อ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 

5.3 จัดต้ังศูนยรับรองมาตรฐานไมดอกไมประดับ 

5.4 จัดประชุมเพื่อกําหนดมาตรฐานไมดอกไมประดับรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

5.5 สํารวจและตรวจสอบไมดอกไมประดับที่ฟารมเพื่อทําการรับรองมาตรฐานให 

5.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.3 การจัดต้ังศูนยรับรองมาตรฐานไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.4 การจัดประชุมเพื่อกําหนดมาตรฐานไมดอกไมประดับรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.5 การสํารวจและตรวจสอบไมดอกไมประดับที่ฟารมเพื่อทําการรับรองมาตรฐานให ใช

ระยะเวลา 1 ป 

7.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการใชระยะเวลา 2 เดือน  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการทัศนศึกษาไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตผุล 

การพัฒนาฟารมไมดอกไมประดับควรมีการจัดใหเกษตรกรไปทัศนศึกษาอ่ืนๆ ที่ได

มาตรฐานเพื่อใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนาฟารมไมดอกไมประดับของตนเอง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานฟารมที่มีมาตรฐาน 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรมีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ 

3. ตัวชี้วัด 

กลุมเกษตรกรไดไปทัศนศึกษาดูงานฟารมอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรเกิดแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมฟารมที่มีมาตรฐาน 

5.3 สนับสนุนใหมกีารพฒันากระบวนการผลติในฟารม 

5.4 สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมฟารมที่มีมาตรฐาน ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.3 สนับสนุนใหมกีารพฒันากระบวนการผลติในฟารม ใชระยะเวลา 5 เดือน 

7.4 สนับสนุนใหมีการการศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 1 เดือน  
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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โครงการพัฒนาทดสอบคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่มีการสงเสริมใหนนทบุรีเปนศูนยกลางการจําหนายไมดอกไมประดับ การสงเสริม

ดังกลาวจําเปนตองมีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานรับรองไมดอกไมประดับกอนที่จะออกจําหนาย 

โดยหนวยงานที่รับผิดชอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับควรใหอํานวยความสะดวก

และรวดเร็ว ในการรับรองความปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อไมดอกไมประดับ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 สรางมาตรฐานไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อพัฒนาการทดสอบและคุณภาพมาตรฐานไมดอกไมประดับใหสะดวกรวดเร็ว 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับที่ไดรับการตรวจรับรองคุณภา พและมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

3.2 ยอดขายไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ไมดอกไมประดับมีความปลอดภัยแกผูซื้อ 

4.2 ตลาดไมดอกไมประดับขยายตัวเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมาย และกลุมเปาหมาย 

5.3 ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวมโครงการ 

5.4 ดําเนินการสัมมนาผูเขารวมโครงการ เพื่อกําหนดมาตรฐานไมดอกไมประดับซึ่งนําไปสูการ

กําหนดราคาขายที่แตกตางกัน 

5.5 พัฒนาทดสอบคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับ ใหสะดวกรวดเร็ว และมีการรับรอง

มาตรฐานไมดอกไมประดับ 

5.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น  XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมาย และกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวมโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 ดําเนินการสัมมนาผูเขารวมโครงการ เพื่อกําหนดมาตรฐานไมดอกไมประดับซึ่งนําไปสูการ

กําหนดราคาขายที่แตกตางกัน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน  

7.5 พัฒนาทดสอบคุณภาพและมาตรฐานไมดอกไมประดับ ใหสะดวกรวดเร็ว และมีการรับรอง

มาตรฐานไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลาประมาณ 2 ป 

7.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 กรมวิชาการเกษตร 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.6 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.7 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของ 

เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับมีการรวมมือกันนอยมาก แมแตภายในกลุมเกษตรกร

ไมดอกไมประดับยังขาดความรวมมือกัน บางคร้ังมีการตัดราคาขาย กันเองภายในกลุม จึงควรจะมีการ

สงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมกันภายในกลุมเกษตรกรเพื่อสรางความเขมแข็งภายในเครือขายวิสาหกิจไม

ดอกไมประดับ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

2.2 สงเสริมการรวมกลุม 

2.3 มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

3. มาตรการ 

3.1 สรางเครือขายการพัฒนาขอมูลขาวสารใหทันสมัย ครบถวนสมบูรณรวมกันและมีการ

แลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน 

3.2 สงเสริมการรวมกลุมและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรในลักษณะสหกรณ สมาคม 

และองคกรเอกชนรูปแบบอ่ืน ๆ 

4. แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมื อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวยโครงการ 2 

โครงการดังนี้ 

4.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดไมดอกไมประดับ 

4.2 โครงการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 
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โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเครือขายไมดอกไมประดับขาดการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับจํานวนฟารมไมดอกไม

ประดับ สถานที่ต้ังฟารมไมดอกไมประดับ จํานวนเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ และขอมูลทาง

การตลาดอ่ืน ๆ จึงควรมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกรใ นการวางแผนการผลติ

และการตลาด 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสรางระบบขอมูลขาวสารใหแกธุรกิจไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อใหผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับไดรับขอมูลขาวสารดานการผลิต

และการตลาดสะดวกขึน้ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีการเก็บขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดอยางเปนระบบ 

3.2 ผูที่อยูในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับสามารถเขาถึงขอมูลดานการผลิตและ

การตลาดไดโดยสะดวก 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกิดระบบขอมูลการผลิตและการตลาดของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ 

4.2 เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับสามารถวางแผนการผลิตได 

4.3 ผูประกอบการธุรกิจที่อยูในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับสามารถวางแผนธุรกิจได 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 จัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาดไมดอกไม

ประดับ 

5.3 ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของในธุร กิจไมดอกไมประดับไดใชบริการขอมูลขาวสารดานการ

ผลิตและการตลาดไมดอกไมประดับ 

5.4 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 จัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาดไมดอกไม

ประดับ ใชระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 

7.3 ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของในธุรกิจไมดอกไมประดับไดใชบริการขอมูลขาวสารดานการ

ผลิตและการตลาดไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.4 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรไมดอกไมประดับ จังหวัดนนทบรีุมีการรวมกลุมกันแตขาดผูนําที่มีความเขมแข็งทํา

ใหกลุมไมดอกไมประดับไมเขมแข็งไปดวย จึงควรมีการสงเสริมโดยการใหสิทธิพิเศษแกเกษตรกรที่มี

การรวมกลุมกันเพื่อจูงใจใหเกษตรกรหันมาทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 กลุมเกษตรกรมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

3.2 สมาชิกในกลุมเกษตรกรมีกิจกรรมที่ทํารวมกันมากขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรใหความสําคัญในการรวมกลุม 

4.2 เกิดความรวมมือกันในเครือขายวิสาหกิจมากขึ้น 

4.3 กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 กําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

5.3 จัดสัมมนาใหเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับมาพบปะเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนั 

5.4 จัดกิจกรรมใหสมาชิกภายในกลุมทํารวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งภายในกลุม 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงานใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 กําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลา 2 เดือน 
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7.3 จัดสัมมนาใหเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ย นความคดิเห็นกนั 

ใชระยะเวลา 1 ป 

7.4 จัดกิจกรรมใหสมาชิกภายในกลุมทํารวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งภายในกลุม ใช

ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 

7.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.6 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  
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ยุทธศาสตรสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับสวนใหญจําหนายไมดอกไมประดับเอง และจําหนายที่ฟารม

ไมมีตลาดกลางสําหรับจําหนายไมดอกไมประดับโดยเฉพาะ จึงควรมีการสงเสริมเพื่อใหเกิดการจําหนาย

ในชองทางใหม ๆ เพื่อใหเขาถึงผูซื้อไดทั่วถึง ตลอดจน สงเสริมการวิจัยตลาดทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 เพื่อสงเสริมการตลาดไมดอกไมประดับของจังหวัดนนทบุรี 

2.2 สรางการยอมรับไมดอกไมประดับของจังหวัดนนทบุรี 

3. มาตรการ 

3.1 การพัฒนาและเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางโอกาสในการจัดต้ังตลาดกลางซึ่ง

เปนศูนยกลางการจําหนายไมดอกไมประดับ 

3.2 มาตรการพัฒนาชองทางการจําหนายและจัดต้ังตลาดกลาง 

3.3 สงเสริมการวิจัยตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. แผนงานการพัฒนาดานการตลาด ประกอบดวยโครงการ 3 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางจําหนายไมดอกไมประดับ 

4.2 โครงการพัฒนาชองทางการจําหนายไมดอกไมประดับโดยผานอินเตอรเน็ต 

4.3 โครงการวิจัยตลาดไมดอกไมประดับภายในประเทศและตางประเทศ 
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โครงการจัดตั้งตลาดกลางจําหนายไมดอกไมประดับ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากไมดอกไมประดับยังไมมีตลาดกลางที่เปนศูนยกลางการจัดจําหนาย การจัดต้ังตล าด

กลางจะทําใหเปนการพบปะระหวางเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับและผูซื้อ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหจังหวัดนนทบุรีเปนศูนยกลางในการจําหนายไมดอกไมประดับในเขตภาคกลาง 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้น 

3.2 ยอดขายของเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้น 

3.3 เกิดศูนยกลางการจําหนายไมดอกไมประดับ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 จังหวัดนนทบุรีเปนแหลงในการซื้อขายไมดอกไมประดับที่สําคัญและเปนที่รูจักทั่วไป 

4.2 เกษตรกรไมขายตัดราคากันเอง 

4.3 ผูซื้อไดรับสินคาที่ไดคุณภาพตรงตามความตองการ 

4.4 จังหวัดนนทบรีุเปนแหลงเพาะพันธุไมดอกไมประดับที่สําคัญ 

4.5 ผูซื้อและผูขายมีขอมูลขาวสารสมบูรณในการซื้อขายไมดอกไมประดับ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายที่จะใชจัดต้ังตลาดกลาง 

5.3 กําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะใชกอสรางตลาดกลาง 

5.4 การกอสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ 

5.5 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมายของเครือขายวิสาหกิจไมดอก ไมประดับ 

5.6 จัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ 

ต้ังแตผูขายวัตถุดิบ เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ และตัวแทนจําหนายไม ดอกไมประดับ รวมทั้ง

กลุมลูกคาไมดอกไมประดับ 

5.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการ 

5.8 การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายที่จะใชจัดต้ังตลาดกลาง ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.3 กําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะใชกอสรางตลาดกลาง ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.4 การกอสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 1 ป 

7.5 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกกลุมเปาหมายของเครือขายวิสาหกิจ ไมดอกไมประดับใช

ระยะเวลา ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.6 จัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในเครือขายวิสาหกิจ ไมดอกไมประดับ 

ต้ังแตผูขายวัตถุดิบ เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ และตัวแทนจํา หนาย ไมดอกไมประดับ รวมทั้ง

กลุมลูกคาไมดอกไมประดับ ใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.8 การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สาํนักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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โครงการพัฒนาชองทางการจําหนายไมดอกไมประดับโดยผานอินเตอรเน็ต 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจําหนายไมดอกไมประดับมีการจําหนายเฉพาะหนาฟารม ซึ่งเกษตรกรมีทั้งการขายสง

และขายปลีก การเพิ่มชองทางการจําหนายผานทางอินเตอรเน็ตนอกจากจะเปนการชวยเพิ่มยอดขาย

ใหกับเกษตรกรแลว ยังเปนการประชาสัมพันธใหกับผูเขาชมเวปไซตรูจักไมดอกไมประดับของจังหวัด

นนทบุรีอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายไมดอกไมประดับ 

2.2 เพื่อประชาสัมพันธไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรี  

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูเขาชมเวปไซต 

3.2 ปริมาณการสั่งซื้อไมดอกไมประดับผานเวปไซต 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูซื้อไดรับความสะดวกโดยสามารถซื้อไมดอกไมประดับผานเวบไซตได 

4.2 ไมดอกไมประดับจังหวัดนนทบุรีเปนที่รูจักและไดรับความนิยม 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 จัดทําเว็บไซตแนะนําฟารมไมดอกไมประดับ มีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนฟารมไมดอก ไม

ประดับ จังหวัดนนทบรีุทั้งหมด ชนิดของไมดอกไมประดับที่แตละฟารมจําหนาย รูปภาพของไมดอกไม

ประดับที่จําหนาย ราคาของไมดอกไมประดับ สถานที่ต้ังของฟารมรวมทั้งหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ

ติดตอได 

5.3 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว 

5.4 การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลา 1 เดือน 

7.2 จัดทําเว็บไซตแนะนําฟารมไมดอกไมประดับ  มีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนฟารมไมดอก ไม

ประดับ จังหวัดนนทบรีุทั้งหมด ชนิดของไมดอกไมประดับที่แตละฟารมจําหนาย รูปภาพของไมดอกไม

ประดับที่จําหนาย ราคาของไมดอกไมประดับ สถานที่ต้ังของฟารมรวมทั้งหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ

ติดตอได ใชระยะเวลา 7 เดือน 

7.3 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลา 2 เดือน 

7.4 การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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โครงการวิจัยตลาดไมดอกไมประดับภายในประเทศและตางประเทศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ ยังประสบปญหาการขาดขอมูล

ความรูเกี่ยวกับความตองการของตลาด ทําใหการดําเนินตางๆ ทางดานการตลาดไมวาตลาดภายในและ

ตลาดตางประเทศไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยการตลาดไมดอกไมประดับ

ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อทราบความตองการของไมดอกไมประดับทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศซึ่งนําไปสูการผลิตไมดอกไมประดับของผูประกอบการใหตรงกับความตองการของตลาด 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาความตองการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคไมดอกไมประดับทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

2.2 เพื่อหาตลาดรองรับไมดอกไมประดับทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

3. ตัวชี้วัด 

รายงานการวิจัยตลาดไมดอกไมประดับภายในประเทศและตางประเทศ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับและผูเกี่ยวของในเครือขายวิสากิจไมดอกไมประดับ

เพิ่มขึ้น 

4.2 เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมปอระดับและผูเกี่ยวของในเครือขายไมดอกไมประดับ มีขอมู ล

ชวยในการตัดสินใจ และวางแผนไมดอกไมประดับ ไดดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การจัดทําแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงการ 

5.3 ตรวจเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

5.4 จัดทําแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย 

5.5 จัดสมัมนาและปรึกษาหารือผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ 

5.6 วิเคราะหและสรุปผลขอมูล 

5.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 

5.8 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXXX  บาท 
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7. ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 การจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.2 สํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ  6 เดือน 

7.3 ตรวจเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน ใชระยะเวลาประมาณ 9 เดือน 

7.4 จัดทําแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 9 เดือน 

7.5 จัดสัมมนาและปรึกษาหารือผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

7.6 วิเคราะหและสรุปผลขอมูล ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

7.7 รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

7.8 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลา ประมาณ5 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.3 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพฒันาทีด่นิจังหวัด 
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