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แผนธุรกิจ พีเค เมล็ดพันธุ์ข้าว
พัชรี กุฎีรัตน์1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56 - 58 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
57 ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด โดยมีครัวเรือนเกษตรกรที่ทานา 3.70 ล้านครัวเรือน จาก
เกษตรกรทั้งประเทศ 5.60 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ได้
ผลผลิ ต ปี ล ะประมาณ 28.0-30.0 ล้ านตั น ข้ าวเปลื อ ก มี มู ล ค่ าประมาณปี ล ะ 180,000–
200,000 ล้านบาท และเป็ นสิน ค้ าส่งออกส าคัญ สามารถสร้างรายได้และน าเงิน ตราเข้า
ประเทศ ปีละประมาณ 80,000–100,000 ล้านบาทจึงทาให้รัฐบาลไทยมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์
ข้าว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อทาให้เกิดผลผลิตที่ส ามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดได้ ประการสาคัญรัฐบาลได้กาหนดให้ข้าวเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ
ไว้ 3 ประเด็นหลักๆ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ และ (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนา
(สมาคมผู้ ส่ ง ออกข้ า วไทย, 2555) นอกจากนี้ รัฐ บาลยั งได้ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้ องอาทิ กระทรวงวัฒ นธรรมก าหนดนโยบายเพื่ อส่ งเสริมการอนุ รัก ษ์ และฟื้ น ฟู
ประเพณี อัน ดี งามต่ างๆ และในแต่ล ะปี ชาวนามีค วามต้ องการเมล็ ดพั น ธุ์ ข้าวประมาณ
600,000 ตัน แต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนับสนุน
การผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้เพียง 300,000 ตันเท่านั้น
PK rice seed เล็งเห็นถึงโอกาสสาคัญในการทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าว ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวร้อยละ 57 ชาวนาจึงประสบปัญหาการขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี
PK rice seed จึงได้ทาธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงตาม
มาตรฐาน เพื่อรองรับให้กับความต้องการของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่ดีใน
การเพาะปลูกและจะทาให้ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย

__________________________________________
1
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PK rice seed บ้ าน เล ข ที่ 15 ห มู่ 7 ต .ล าด บั ว ห ล ว ง อ .ล าด บั ว ห ล ว ง จ .
พระนครศรีอยุธยา 13230 ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของบ้าน เนื่องจากการทาธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างในการตากเมล็ดพันธุ์ และมีฝุ่นเยอะจึงต้อง
อยู่ด้านหลังของที่ อยู่อาศัยและ ไม่ใช่ในที่ชุมชนจะได้ไม่รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงมี
พื้นที่ขนาด 8 ไร่
เนื่องจาก PK rice seed นั้นมีจุดเด่นเหนือกว่าร้านขายเมล็ดพันธุ์ทั่วไป โดยกิจการ
มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น ในบริเวณนั้ น และมี ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ งที่ รวดเร็ ว และมี ก ารท า
การตลาดอยู่เสทอ ในการลงทุนทาธุรกิจ PK rice seed ครั้งนี้จะใช้เงินลงทุนด้วยงบลงทุน
ทั้งหมด 20,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงินลงทุนครั้งแรกทั้งหมด เป็นงานส่วนของเจ้าของ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000
บาท
2. กาไรสุทธิในปีที่ 1 ของธุรกิจได้ 18,639,363 บาท และในปีถัดมาได้ 20,933,505
บาท ด้ วยศั ก ยภาพในการท าก าไรของธุ รกิ จ PK rice seed สามารถเติ บ โตและประสบ
ความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
3. หากธุรกิจ PK rice seed ดาเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ PK rice seed
จะสามรถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน โดยประมาณ
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, ผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว, PK rice seed
บทนา
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาชีพ หลักของชาวไทย คือ การทาเกษตรกรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นการปลูกข้าวกัน เนื่องมาจากการบริโภคข้าวเป็นสาคัญ จากรายงานของสานั ก
เมล็ดพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว, 2555) พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ
56-58 ล้ านไร่ หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 57 ของพื้ น ที่ ท าการเกษตรทั้ งหมด โดยมี ค รั วเรื อ น
เกษตรกรที่ทานา 3.70 ล้านครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.60 ล้านครัวเรือน หรือร้อย
ละ 66 ของครั ว เรื อ นเกษตรกรทั้ ง หมด ได้ ผ ลผลิ ต ปี ล ะประมาณ 28.0-30.0 ล้ า นตั น
ข้าวเปลือก มีมูลค่าประมาณปีละ 180,000–200,000 ล้านบาท และเป็นสินค้าส่งออกสาคัญ
สามารถสร้างรายได้และนาเงินตราเข้าประเทศ ปีละประมาณ 80,000–100,000 ล้านบาท
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้าวนอกจากจะช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังช่วยสร้าง
ความมั่ น คงทางอาหารทั้ ง กั บ ผู้ บ ริ โ ภคภายในประเทศและภายนอกประเทศอี ก ด้ ว ย
ประโยชน์ที่สาคัญของข้าวอีกประการหนึ่ง ก็คือ ข้าวเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยหล่อหลอม
สังคมกับวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเข้าด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรม
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ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ของไทย อาทิ ประเพณีลงแขกที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ของการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่งกันและกัน รวมถึงระดมแรงช่วยกันตั้งแต่การปัก
ดาต้นกล้าไปจนถึงเกี่ยวข้าว นวดข้าว จนกระทั่งขนข้าวเข้ายุ้งฉาง ประเพณีบุญคูณลานและ
ประเพณี สู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นกาแสดงการขอขมาต่อพระแม่โพสพ เป็นต้น ด้วยข้อดีของข้าว
ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวจึงทาให้รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิต
ข้าวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อทาให้ เกิดผลผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดได้ ประการสาคัญรัฐบาลได้กาหนดให้ข้าวเป็นยุทธศาสตร์ของชาติไว้ 3 ประเด็น
หลักๆ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิต
ข้าวและผลิตภัณฑ์ และ (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนา (สมาคมผู้ส่งออก
ข้าวไทย, 2555) นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวง
วัฒนธรรมกาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามต่างๆ ที่เกี่ยว
กับข้าวไว้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐจะช่วยส่ งเสริมการผลิต
ข้าวในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ตลอดจนส่งผลประโยชน์แก่ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามไปด้วย แต่
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้นั้นส่งผลทาให้เพิ่ มต้นทุนการผลิต การสูญ เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมากไปกับการจ้างแรงงานตลอดจนการซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ
นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าว ยังส่งผลไป สู่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วของชาวนา เนื่ อ งจากในแต่ ล ะปี ช าวนามี ค วามต้ อ งการเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
ประมาณ 600,000 ตัน แต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
สนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้เพียง 300,000 ตันเท่านั้น (หนังสือพิมพ์แนวหน้า ,
2555)
PK rice seed เล็งเห็นถึงโอกาสสาคัญในการทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าว ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวร้อยละ 57 ชาวนาจึงประสบปัญหาการขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี PK rice seed จึงได้ทาธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
ดี ตรงตามมาตรฐาน เพื่อรองรับให้กับความต้องการของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์
ข้าวที่ดีในการเพาะปลูกและจะทาให้ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ PK Rice seed
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ PK Rice seed
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
PK Rice seed

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ PK Rice seed
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. PK Rice seed หมายถึง ผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
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4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ผลิตเองไม่ จ้างโรงงานผลิต จึงทาให้ลดต้นทุนลง และมีกาไรในการจาหน่าย
เพิ่มขึ้น
2. ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ค วามสะอาด ไม่ มี ผ ง ฝุ่ น เศษแกลบ และเมล็ ด ที่ แ ตกหั ก ปนใน
กระสอบ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทาให้ลูกค้าติดใจ เพราะพวก ผง ฝุ่น แกลบ และเมล็ด
ที่แตกเวลานาพันธุ์ข้าวไปแช่ ก่อนที่จะนามาหว่านในแปลงนา จะมีผลถึงการงอกของเมล็ด
พันธุ์ทา % ในการงอกลดลง
3. บรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม และจดจาง่าย จะทาให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวและร้าน
ขายอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร ชอบมากเพราะใช้กระสอบที่มีสีสันสวยงามเพราะเม็ดสีที่
ใช้ในการผลิตกระสอบนั้นแพงกว่ากระสอบปกติ
4. สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าเนื่องจาก มีแปลงนาที่มี suppliers
เป็นจานวนมาก จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. ทาเลที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ จึงทาให้เสียเปรียบผู้ประกอบการที่อยู่ติดถนน
ใหญ่
2. การผลิตเมล็ดพั นธ์ข้าวเปลือกที่มีคุภาพยังมีปัญหาเนื่องจากเกษตรกรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงทาให้ผลผลิตบางส่วนมีคุณภาพระดับปาน
กลาง

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

216
3. การตลาดยังขาดข้อมูลที่ทันสมัย การโฆษณาติดต่อซื้อ -ขาย จึงทาให้มีแต่ลูกค้า
เจ้าเดิม
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. แนวโน้มราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น เกษตรกรปลูกข้าวจากที่ชะลอการปลูกข้าว ก็ได้
รีบทาการเพาะปลูกกันเร็วขึ้นจึงทาให้เป็นโอกาสของบริษัทเราที่จะได้ขายพันธุ์ข้าวได้เพิ่ม
มากขึ้น
2. ผู้ประกอบการอื่นที่เข้ามารายใหม่ๆ มีการฉกฉวยโอกาส ในช่วงราคาข้าวผัน
ผวนทาให้เข้ามาทาธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้ข้าวไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ลง
ตรวจแปลงเองโดยซื้อข้าวจากนัยหน้า และมาจ้างบริษัทอื่นผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเอง
ทาให้ได้ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่กลับไปซื้ออีก จึงเป็นโอกาสของบริษัทเรามากขึ้น
ที่จะได้ลูกค้าในส่วนนี้ และคงรักษาลูกค้าไว้ตลอดไป
3. เนื่ องจากทางปั ญ หาใหญ่ ข องไทยวัน นี้ มี ปั ญ หาเรื่องพั น ธุ์ข้าวดีๆ ภาครัฐ ไม่
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีได้พียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงทาให้บริษัทได้
มีโอกาสผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และจาหน่ายให้กับเกษตรกรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก เพื่อที่จะได้ ผลผลิตที่ดีตามมาในฤดูเก็บ
เกี่ยว
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. มีการแข่งขันสูงเพราะผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีจานวนพอสมควรจึง
ต้องมีกลยุทธ์ทางการขายมากขึ้น
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวนาที่อยู่ในภาคกลาง ตัดสินใจซื้อเพื่อประโยชน์ที่ได้รับจากตัว
สินค้า เป็นสาคัญ และอีกกลุ่มลูกค้าคือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนาไปขายต่อให้กับเกษตรกรอีกทอดหนึ่ง
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
ธุ ร กิ จ PK rice seed ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต พั น ธุ์ ข้ า ว ให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานเพื่ อให้ ตรงตามความต้อ งการของผู้บ ริโภค ซึ่ งทางธุ รกิ จ PK rice seed ได้ ใ ห้
ความสาคัญทางด้านการคัดเลือกแปลงพันธุ์ข้าว และกระบวนการผลิต เพื่อคุณภาพของ
พันธุ์ข้าวที่ดีและได้มาตรฐานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของเกษตรกร
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มีการส่งเสริมการตลาด

PK siceseed
พันธุ์ข้าว

ราคาถูก

บัวหลวงพันธุ์ข้าว

วิชิต พันธุ์ข้าว

ราคาแพง

ไม่มีการส่งเสริมการตลาด
รูปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของ PK Rice seed
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ทางธุรกิจ PK rice seed จะให้ความสาคัญในด้านคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิต เพื่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และได้มาตรฐานตามที่ กรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดไว้ ซึ่งมีการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์หลักๆ 9 เมล็ดพันธุ์ดังนี้ ดัง
ตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ PK rice seed
1.ปทุมธานี
ลักษณะเด่น
- ให้ผลผลิตสูง
- เป็นข้าวเจ้าหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
- คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และเพลี้ยกระโดด
หลังขาว
- ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
ข้อควรระวัง
- ค่อนข้างไม่ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก
และโรคใบสีส้ม
- ไม่ควรใช้ปุ๋ยในอัตราสูง โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน
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2. กข 29

3.กข 31

4.กข 41

ถ้าใส่ ม ากเกิ น ไปท าให้ ฟางอ่ อน ต้ น ข้ าวล้ ม และ
ผลผลิตลดลง
- อายุ สั้ น มี อ ายุ วัน เก็ บ เกี่ ย ว 99 วัน ในฤดู น าปรั ง
และ 103 วัน ในฤดูนาปี
-ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 876 กิโลกรัมต่อไร่
-ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และโรค
ขอบใบแห้ง
ข้อแนะนา:ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน
ถึ ง ปลายพฤศจิ ก ายน ซึ่ ง มี อ ากาศเย็ น เพราะจะมี
เมล็ดลีบมาก ผลผลิตต่า อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสี
น้าตาล ในเขตจังหวัด นครปฐม ปทุ มธานี ราชบุ รี
และฉะเชิงเทรา
-เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 111-118 วัน สูง
117 ซม. กอตั้งใบธงตั้งตรง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย
-ต้านทานเพลี้ยกระโดยหลังขาว ค่อนข้างต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสี
น้าตาล และโรคเมล็ดด่าง
-ทนร้อนได้ดี ผลผลิ ต ข้าวในหน้ าร้อ น ข้ าวไม่ ลี บ
น้าหนักดี ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ
-ผลผลิ ต สู ง มี เสถี ย รภาพดี ให้ ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 894
กิโลกรัมต่อ/ไร่
-ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และโรค
ไหม้
-คุณ ภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาว
เรีย ว ท้ อ งไข่ น้ อ ย คุ ณ ภาพการสี ดี สามารถสี เป็ น
ข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้
ข้อแนะนา : อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่ควรใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนในระดั บสูงเกิ นไปจะทาให้ เกิ ดโรค
รุ น แรง การปลู ก ในช่ ว งกลางเดื อ นกั น ยายน –
พฤศจิกายน จะกระทบอากาศเย็น ทาให้ผลผลิตต่า
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5.กข 47

6.กข 49

7.กข 57

8.กข 61

9.พิษณุโลก 2

กว่าปกติ
-ผลผลิตค่อนข้างสูง
-ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ได้ดีกว่า
กข 41 และค่ อ นข้ า งต้ า นทางโรคไหม้ ไ ด้ ดี ก ว่ า
พิษณุโลก2
-คุ ณ ภาพการสี ดี ถึ ง ดี ม าก สามารถสี เป็ น ข้ า วสาร
100%ได้
-อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน
-เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ชนิดใหม่
-ลาต้นมีความแข็งแรงมาก จึงไม่มีปัญหาต้นล้มเมื่อ
เจอลมแรง
เป็นพั นธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านกายภาพ เมล็ด
ยาวเรียว ท้องไข่น้อย
-อ ายุ เก็ บ เกี่ ยว 107 - 110 วั น สู ง 115 – 120
เซนติเมตร
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ในเขตภาคกลาง
และภาคเหนือตอนล่าง ทนหนาวได้ดีได้ที่อุณหภูมิ
ต่าสุด 14 องศาเซลเซียส ให้ผลผลิตเฉลี่ย 714 กก./
ไร่
-เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น 87 วัน
-ผลผลิ ต สู ง อายุ สั้ น คุ ณ ภาพเมล็ ด ดี ค่ อ นข้ า ง
ต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และ
โรคไหม้
-อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน
- ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ย
กระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
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กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
กลยุทธ์การตั้งราคาของ ร้าน PK rice seed ผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นั้น
เปรียบเทียบได้จากคู่แข่ง ราคาขายอยู่ที่ประมาณ ดังราคาต่อไปนี้ ดังตารางที่ 2 แสดงราคา
ผลิตภัณฑ์ของ PK Rice seed
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

พันธุ์
ปทุมธานี 1
กข 29
กข 31
กข 41
กข 47
กข 49
กข 57
กข 61
พิษณุโลก 2

ราคา/กระสอบ25กิโลกรัม
380
380
380
380
380
380
380
380
380

กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place Strategy)
กลยุทธ์ที่การเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายนั้น เลือกจากสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือกลุ่มลูกค้ า สามารถขนส่ งได้ส ะดวก รวดเร็ว สาเหตุที่เลือก 15 หมู่ 7 ต.ลาดบัว
หลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่ง
ที่ทาการเกษตรได้เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะการปลูกข้าว
ภายในระยะปีแรกนั้น จะมีการจัดจาหน่ายที่ร้าน PK rice seed เพียงแห่งเดียว คือ
15 หมู่ 7 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลาต่อมา เมื่อทาง
ร้าน PK rice seed ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งเป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทาง
ผลิตภัณฑ์ และเป้าหมายทางการเงิน ร้าน PK rice seed อาจจะทาการเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยวางแผนอนาคตจะมีการติดต่อกับร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดพิษณุโลก
แผนการขยายช่ องทางการจัดจาหน่ายนั้ นจัดจาหน่ ายออกไปนั้ น เลือกสถานที่
ต่างๆ ที่ มี กลุ่ม เป้ าหมายใหม่ แผนที่วางไว้ในอนาคตคือ ในอาเภอ พรหมพิ ราม จังหวัด
พิษณุโลก และในอนาคตต้องมีการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นจะทาให้สามารถทาให้สินค้า
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ที่ผลิตออกมาเป็นจานวนมากสามารถกระจายไปได้ และไม่ทาให้สินค้าเหลือ ค้างสต๊อค
และสามารถกระจายช่องทางการจัดจาหน่ายออกไปได้หลายช่องทาง จะทาให้มีการสั่ง
สินค้าจานวนเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2 แสดงช่องทางการจัดจาหน่ายของ PK rice seed
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ผู้ประกอบการธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการทา
การส่งเสริมทางการตลาด แต่อาจจะมีการใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดนใช้นามบัตร
การออกบู ท และการใช้ สื่ อ Social Network โดยจะจัด ท า Facebook และ Line ของ PK
Rice seed มาเป็นตัวช่วยในช่องทางการทาการตลาด และสามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
อีกช่องทางหนึ่งด้วย ดังรูปที่ 3-6 ตัวอย่าง การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้นามบัตร ออก
บูท Facebook และ Line ของ PK Rice seed

รูปที่ 3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการใช้นามบัตร
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รูปที่ 4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการออกบูท

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้า Facebook ของ PK Rice seed
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รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้า Line ของ PK Rice seed
 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
PK Rice seed มีกระบวนการดาเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดในการรับซื้อพันธุ์ข้าว
1. ไปดูแลแปลงพันธุ์ข้าว ที่ทุ่งนา ว่าแปลงพันธุ์ข้าวนั้น มีพันธุ์ข้าวปนไหม มีข้าว
ดีดเยอะหรือเปล่า เพื่อที่จะได้ตัดสินใจในการนามาทาพันธุ์ข้าวปลูก
2. เมื่อแปลงนาผ่าน ก็จะทาการตกลงราคากับชาวนา และกาหนดวันเก็บเกี่ยว
3. เมื่อเกษตรถึงวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ทาง PK rice seed จะจัดบรรทุกไปรับเมล็ด
พั น ธุ์ เข้ า มาที่ ร้ า น PK rice seed พนั ก งานจะเข้ า ไปกล่ าวค าสวั ส ดี ทั ก ทายลู ก ค้ า พร้ อ ม
สอบถามข้อมูล ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมานั้นชื่อพันธุ์อะไร
4. พนักงานของ PK rice seed จะไปเก็บตัวอย่างพั นธุ์ข้าว โดยการสุ่มหยิบเมล็ด
พันธุ์รอบๆ รถ น้าหนัก 1 กิโลกรัม มาทาการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งว่า มีเมล็ดพันธุ์ปน เกิน
มาตรฐานที่ กาหนดไว้ห รือไม่ ถ้าหากเมล็ดพั น ธุ์ปนมีเกิ น 5 เมล็ด ทาง PK rice seed จะ
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ปฏิเสธการรับซื้อพันธุ์ข้าว ถ้าหากไม่เกินก็จะรั บซื้อเมล็ดพันธุ์และทาการตกลงราคากับ
เกษตรกร
5. เมื่ อเกษตรกรตกลงขายพนั กงานก็ จะให้คนขับรถเมล็ดพั นธุ์เคลื่อนรถไปชั่ง
น้าหนัก
6. นาบิลที่ชั่งน้าหนัก ออกใบเสร็จคิดเงินให้กับเกษตรกร และนัดวันมารับเงิน
รายละเอียดในกระบวนการผลิต
1. ก่อนที่ จะนาเมล็ดพันธุ์มาตาก พนักงานจะต้องทาความสะอาดลานตากเมล็ด
พันธุ์ให้สะอาด เนื่องจากลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าวตากพันธุ์ข้าวหลายชนิด อาจจะทาให้เมล็ด
พันธุ์ที่ตกค้างอยู่มาปนกับเมล็ดพันธุ์ที่จะนามาตากต่อไปได้ และกาจัดสิ่งสกปรกบนลาน
ตากเมล็ดพันธุ์ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
2. หลังจากชั่งน้าหนักเสร็จแล้ว ก็นาเมล็ดพันธุ์มาเทในลานตากเมล็ดพันธุ์
3. พนัก งานจะท าการลดความชื้นโดยใช้รถตักข้าวตักเมล็ดพั นธุ์โรยในลานให้
เสมอกัน ทั่วลาน ความหนา ประมาณ 10-15 ซ.ม. และใช้รถวนข้าว วนข้าวให้ทั่วให้ที่ลาน
ตากเมล็ดพันธุ์ทุกทุก 15 นาที เพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถึงทุกเมล็ดและแห้งเสมอกันทุก
เมล็ด และท าการวัดความชื้นทุ ก ๆ 2 ชั่วโมง จนกว่าเมล็ดพั นธุ์จะมีค่าความชื้นอยู่ที่ 9%
(ถ่ายเทความชื้นระหว่างภายในเมล็ดกับบรรยากาศรอบๆ เมล็ดพันธุ์)
4. เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้อที่ต้องการ จะนาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปคัดขนาด ด้วย
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ โดยทาความสะอาดเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์
อื่นปน จากนั้นจึงตักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการใส่เครื่องคัดขนาด เมื่อผ่านเครื่องคัดขนาดจะ
ทาให้ได้ขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใกล้เคียงกัน สะอาด และไม่มีสิ่งเจือปน
5. พนักงานบรรจุเมล็ดพั นธุ์ลงกระสอบ ปริมาณ 25 กิโลกรัม นามาวางเรียงบน
พาเลสเหล็ก 1 พาเลส วางได้ 40 กระสอบ เมื่อครบ 40 กระสอบ พนักงานจะตักพาเลสสิน
ค้า โดยใช้รถโฟลกลิฟท์ นาไปวางเรียงในสต๊อก
รายละเอียดการขายสินค้า ของ PK rice seed กรณีที่ลูกค้ามาซื้อหน้าร้าน
1. ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านพนักงานจึงกล่าวคาสวัสดีเพื่อทักทายลูกค้า และสอบถาม
รายการสินค้าที่ ลูกค้าต้องการสั่ง
2. พนักงานตรวจสอบสินค้าในคลัง แจ้งรายละเอียดและราคาเกี่ยวกับตัวสินค้าที่
ลูกค้าต้องการ เมื่อลูกค้าพึ่งพอใจจึงตกลงซื้อ แต่ถ้าลูกค้าไม่พึ่งพอใจจึงปฏิเสธการซื้อ
3. เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้า พนักงานจัดเตรียมสินค้าที่ลูกค้าต้องการ พนักงานจะ
ทาบิลและชาระเงินหน้าร้านทันทีและค่อยไปรับสินค้าในโกดัง
4. พนักงานทาการขึ้นสินค้าใส่รถให้และเช็คจานวนให้เรียบร้อย
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5. กล่าวคาขอบคุณลูกค้า
รายละเอียดการขายสินค้าของ ของ PK rice seed กรณีที่ลูกค้าโทรเข้ามาเพื่อสั่งสินค้า
1. เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาเพื่อสั่งสินค้า และสอบถามรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่ง
2. พนักงานตรวจสอบสินค้าในคลัง แจ้งรายละเอียดและราคาเกี่ยวกับตัวสินค้าที่
ลูกค้าต้องการและโทรแจ้งลูกค้าที่โทรมาสั่ง เมื่อลูกค้าพึ่งพอใจจึงตกลงซื้อ แต่ถ้าลูกค้าไม่
พึ่งพอใจจึงปฏิเสธการซื้อ
3. เมื่ อ ลู ก ค้ า ตกลงซื้ อ สิ น ค้ า พนั ก งานจั ด เตรี ย มสิ น ค้ า ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ และ
ยานพาหนะที่เหมาะสมกับจานวนที่ลูกค้าสั่งเพื่ อเป็นการลดต้นทุนของทางร้าน PK rice
seed
4. พนักงานนาสินค้าไปส่งที่บ้าน ยื่นใบเสร็จ และรอรับเงิน
5. กล่าวคาขอบคุณลูกค้า
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างของ PK rice seed เป็นธุรกิจที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่ต้องใช้
ความรู้ในการทางานมาก แต่ต้องมีความอดทน และเพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ลดความ
ซับ ซ้อนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ดังนั้นตาแหน่งงานของ PK rice seed จึง
สามารถเขียนแผนผังโครงสร้างได้ดังนี้
ผู้จัดการ (เจ้าของ)
กิจการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (1 อัตรา)

ฝ่ายผลิต
(6 อัตรา)

ฝ่ายขายและ
การตลาด
(1 อัตรา)

ฝ่ายจัดซื้อและ
เลือกวัตถุดิบ
(1 อัตรา)

ฝ่ายบัญชี/
การเงิน
(1 อัตรา)

รูปที่ 7 โครงสร้างองค์กร PK rice seed
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พนักงานขับรถ
(2 อัตรา)
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 การวิเคราะห์แผนการเงิน
PK rice seed ใช้ เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 20,000,000 บาท มี ย อดขายปี ที่ 1 เท่ า กั บ
64,478,399 บาท ปี ที่ 2 เท่ า กั บ 71,325,696 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 78,913,536 บาท ปี ที่ 4
เท่ ากับ 86,501,376 บาท และปี ที่ 5 เท่ากั บ 94,089,216 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากั บ
18,689,363 บาท ปี 2 ที่ เท่ า กั บ 20,933,505 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 23,420,363 บาท ปี ที่ 4
เท่ากับ 25,907,105 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 28,393,721 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 1.1 ปี
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ
พีเค เมล็ดพันธุ์ (PK rice seed) ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกาหนดขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน
บรรณานุกรม
กองวิจัยและพัฒนาข้าว (กวข)
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