
กองพัฒนาเกษตรกร 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรเป็น 
Smart Farmer มองว่าเกษตรกร คือ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
(Entrepreneur) โดยเกษตรกรจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวตนของเกษตรกร 
ก าหนดแผนการผลิต/แผนธุรกิจของตนเอง หรือเรียกว่า “แผนการผลิต
รายบุคคล (Individual Farm Production Plan – IFPP)” และพัฒนาสู่
ระบบกลุ่มการผลิตที่มีแผนการผลิตสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ท าการ
ผลิตทางการเกษตรในลักษณะ Smart Agriculture เกิดความยั่งยืนในการ
พัฒนาและสร้างความอยู่ดีมีสุขได้อย่างแท้จริง 
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 คือ แผนธุรกิจเกษตรอย่างง่าย 
 บอกถึงขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมการเกษตรของตนเองทั้งหมด 

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกว่าจะได้ผลผลิตที่พร้อมออกจ าหน่ายสู่ตลาด  
รวมไปถึง การหาตลาดหรือช่องทางจ าหน่ายผลผลิต และการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า 

Market 

3 



 น าความคิดที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

** เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าเงินไหลผ่านกิจกรรมการเกษตรของตนเองอย่างไร 
IFPP จะช่วยให้รู้ว่ารายรับมาจากไหน และใช้จ่ายไปในเรื่องใด ** 
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 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ท าให้
เกษตรกรได้คิดอย่างรอบด้าน 

 น าไปสู่แผนพัฒนากิจการตนเอง และแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
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** แผนพัฒนากิจการตนเอง และแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มจะเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดท า

แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลด้วย** 



 ท าให้ทราบว่า ควรจะลงมือด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดก่อน-หลัง 
 หาทางป้องกัน แก้ปัญหา หรือข้อบกพร่อง ได้ทันท่วงที 
 ช่วยบริหารจัดการทางเงิน 
 สามารถเป็นพื้นฐานข้อมูลต่อยอดท าแผนธุรกิจได้ 
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 สินค้าหรือบริการที่จะขาย 
 กลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวัง 
 จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
 นโยบายการตลาด 
 วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต 
 ตัวเลขทางการเงิน 
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 รู้ตนเอง  
  เรามีอะไร ถนัดเรื่องใด มีจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องใด 
 รู้คู่แข่ง  

 ใครท าธุรกิจเดียวกับเรา ปริมาณ/คุณภาพ/ราคาเป็นอย่างไร 
 รู้คู่ค้า  
  เรามีเครือข่ายใดที่จะสนับสนุนธุรกิจของเราได้บ้าง 
 รู้สภาพแวดล้อม  
  สถานการณ์ตลาด ความต้องการของลูกค้า สิ่งแวดล้อม 

8 



 ศักยภาพของคน  
- เป้าหมายการท าธุรกิจการเกษตรของเราคืออะไร  
- เรามีความรู้ ความถนัดด้านใด 
- เราจะผลิตอะไร 
- เรามีจ านวนเงินลงทุนเท่าใด 
- มีแรงงานจ านวนเท่าใด 
- เราจะจัดองค์กรเพื่อบริหารธุรกิจอย่างไร  

 ใช้แบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer เป็นแนวทาง 
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 ศักยภาพของตัวพืชหรือสินค้า 
- เราอยู่ในธุรกิจประเภทใด 
- ต้นทุนการผลิตเป็นเท่าใด 
- ใครเป็นคู่แข่ง ใครเป็นผู้ซื้อ 
- สินค้าของเรามีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นอย่างไร 
- ตลาดอยู่ที่ไหน ประมาณการยอดขายเป็นอย่างไร 
- เราจะขายสินค้าหรือให้บริการอย่างไร  
- แผนการขายของเราเป็นอย่างไร มีผลผลิตออกในช่วงใด 
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 ศักยภาพของพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 
- ท าเลที่ตั้งแปลงของเราอยู่ที่ใด อยู่ในเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการ

ปลูกพืชนั้น ๆ หรือไม่ (Zoning) ชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างไร 
- มีแหล่งน้ า ไฟฟ้า ถนนตัดผ่าน หรือไม่ การขนส่งสินค้าสะดวก

หรือไม่  
- มีกฎหมาย หรือระเบียบอะไรที่เก่ียวข้อง 
- หากประสบปัญหาจะแก้ไขอย่างไร /จะขอความช่วยเหลือจากท่ีใด 
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แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Smart Farmer) 
แผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ฯ/กลุ่มแม่บ้าน ฯ 
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ ่
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 วิธีที่นิยมใช้ส าหรับการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยภายในของเกษตรกร องค์กร/กิจการ 

ที่เป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆ 

 จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจัยภายในองค์กรหรือกิจการที่ท าให้
เกษตรกรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 โอกาส (Opportunities) เป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้เกษตรกร
สามารถด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 

 อุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
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                ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

STRENGTHS – S 
S1  
S2  
S3  
……. 

WEKNESSES – W 
W1  
W2  
W3  
……… 

OPPORTUNITIES – O 
O1  
O2  
O3  
....... 

S:O  วางกลยุทธ์เชิงรุก 
 

ใช้จุดแข็งและโอกาสสร้างประโยชน์ 

W:O  วางกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
 

ลดจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

THREATS – T 
T1  
T2  
T3  
...... 

S:T วางกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 

ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

W:T วางกลยุทธ์เชิงรับ 
 

ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

SWOT MATRIX  



1. การวิเคราะห์เพื่อท าแผนด้านการผลิต  
 การเลือกรูปแบบและวิธีการด าเนินการผลิตที่เหมาะสม    

และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน 
 ขนาดการผลิตหรือก าลังการผลิต 
 การก าหนดท าเลที่ตั้งและการวางแผนผังแปลง หรือโรงงาน 
 การจัดหาปัจจัยการผลิต 
 การการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต 
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2. การวิเคราะห์เพื่อท าแผนด้านการตลาด 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด/ลูกค้าเป้าหมาย 

 ใช้ตัวเลขแสดงอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบ 

ตัวอย่าง ต าบล ก. มี 10 หมู่บ้าน ประชากร
รวมประมาณ 2,000 คน (ข้อมูลจากอ าเภอ) 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200 คน เป็นต้น 
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2. การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนด้านการตลาด (ต่อ) 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน คู่แข่ง/กฎระเบียบเงื่อนไข 
  ทางการค้าต่างๆ 
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ตัวอย่าง  ต าบล ก. มีผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ 25 คน  
   พื้นรวม 300 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน 
   มีนาคม – กรกฎาคม มีผลผลิตเฉลี่ย 2,500 ตัน/ปี 

  (ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอ) โดยจะขาย 
   เหมาสวนให้บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นต้น 

2,500 ton/year 
March - July 

บริษัท ข บริษัท ค 



2. การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนด้านการตลาด (ต่อ) 
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

1) ผลิตภัณฑ ์(Product) 
  - ผลิตภัณฑ์หลัก/รอง/ผลพลอยได้   - ตราสินค้า   
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์    - การบรรจุภัณฑ์  
  - ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์  - มาตรฐานสินค้า 
 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของโครงการคืออะไร  
 ลักษณะทั่วไปของสินค้าหรือบริการ   
 ชื่อทางการค้าและตรายี่ห้อ   
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2. การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนด้านการตลาด (ต่อ) 
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

2) ราคา (Price)  
    การก าหนดราคาแต่ละระดับ วิธีการเก็บเงินโดยทั่วไปสามารถ   

ตั้งราคาสินค้าได้จาก 3 วิธีหลัก ดังนี้  
 ตั้งราคาจากต้นทุนบวกก าไรที่ต้องการ  
 ตั้งราคาตามคู่แข่ง 
 ตั้งราคาตามความต้องการของตลาด 
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2. การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนด้านการตลาด (ต่อ) 
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
  3) การจัดจ าหน่ายหรือการกระจายสินค้า (Place)  

 ช่องทางจ าหน่าย การขนส่ง การส่งมอบ จุดวางขาย คลังสินค้า  

  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายตรง 
 การท าให้สินค้าของเราเป็นที่สนใจต่อลูกค้า 
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2. การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนด้านการตลาด (ต่อ) 
2.4 กลุ่มลูกค้า  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะซื้อผลผลิตของเรา ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ

การอยู่รอดของกิจการ เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้  

 2.5 ส่วนแบ่งการตลาด  
 การแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง จึงต้องตั้งเป้าหมายว่าจะมี
ส่วนแบ่งเท่าใดจากจ านวนสินค้าทั้งหมดในตลาด โดยทั่วไปก าหนดเป็นร้อยละ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อท าแผนด้านการจัดการบุคคล 
 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ การก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนการจัดคนเข้าท างาน 
 กิจการจะสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

ท างานหรือไม่ 
 กิจการมีคุณภาพในการจัดการองค์กรหรือไม่  
 ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์การจัดการ เช่น ระบบการท างาน 

โครงสร้างกลุ่ม/องค์กรและการจัดการภายใน ขอบเขตและหน้าที่ในการ
ท างาน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการ
สมาชิก เป็นต้น  
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4. การวิเคราะห์เพื่อท าแผนด้านการด าเนินกิจการ 
 เป็นการน าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาพิจารณาว่าจะด าเนินธุรกิจไปทิศทางใด 

โดยก าหนดและปรับกลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาโดยวิเคราะห์จาก 

 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตัวเกษตรกรเอง ด้านการจัดการ ด้านการตลาด  
  และด้านการเงินและการบัญชี 
 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแข่งขัน ด้านทรัพยากร  
   ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย และระเบียบกฎหมาย 
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5. การวิเคราะห์เพื่อท าแผนด้านการเงิน 
 เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารจัดการการท าการเกษตร 
 เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน 
 ทราบความคุ้มค่าในการลงทุนเพียงใด  
 ข้อมูลที่ใช้ 
 - การประมาณการต้นทุน  
 - การคาดคะเนรายได้และรายจ่าย 
 - การจัดท างบประมาณงบการเงิน 

 ประเภทต่างๆ 
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งบการเงินที่ส าคัญ 3 ประเภท 
 งบประมาณก าไร - ขาดทุน 

 แสดงผลการด าเนินงาน (ก าไรหรือขาดทุน) มีเงินสดหรือเงินค้าง
จากรายได้หรือรายจ่ายจากกิจการที่ด าเนินการ 

 งบประมาณกระแสเงินสด  
 แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้า และเงินสดออกของกิจการ 
 งบประมาณงบดุล  
 แสดงถึงเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้ค้างช าระ 

สินค้าคงคลัง วัตถุดิบทางตรง งานระหว่างท า สินทรัพย์ต่างๆ 

** ในขั้นต้นเกษตรกรสามารถจัดท าบัญชีรับ – จ่ายอย่างง่ายได้ 
ตามหลักการท าบัญชีฟาร์มของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ** 
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6. ปัญหาในการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจการเกษตร (แผนฉุกเฉิน) 
 หากเกิดการผิดพลาดหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ กล่าวคือ ถ้าไม่เป็นไปตามแผน 
   ที่วางไว้ยังมีแผนอื่นมารองรับที่จะท าอะไรต่อไปได้กับกิจการนี้ 

ตัวอย่างปัญหา 
  - ยอดขายไม่ได้ตามคาดหมาย ขาดสภาพคล่อง และธนาคารไม่อนุมัติสินเช่ือ 
  - คู่แข่งตัดราคาหรือมีคู่แข่งรายใหม่ 
  - ผลิตไม่ทันตามค าสั่งซื้อเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ  
  - ผลผลิตมากจนเกินไปไม่สามารถจัดหาสถานที่เก็บได้เพียงพอ 
  - มีปัญหากับสมาชิกกลุ่มหรือเครือข่ายจนไม่สามารถร่วมงานกันได้ 
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  เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้ว ให้เกษตรกรรวบรวมและจัดกลุ่ม
ข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อท าแผนการผลิตรายบุคคล (แบบ IFPP) 
จากนั้นให้เกษตรกรเก็บแบบ IFPP ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของตนเอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามเป้าหมาย
การด าเนินกิจการของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งอาจมี 1 เป้าหมายหรือมากกว่า 
และส าเนาไว้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ชุด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลให้ตรง
ตามความต้องการของพื้นที่และเกษตรกรต่อไป 
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ใช้แบบ IFPP 1 ชุด  
ต่อผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลัก 

ที่ต้องการด าเนินการ 1 ชนิด 

ถ้ามีเป้าหมาย 3 ชนิด 
ต้องใช้แบบ IFPP 3 ชุด นะ 



แผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan – IFPP) 

แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล 

สรุปประเด็น/วิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกิจการ 

การผลิต การตลาด การจัดการบุคคล การเงิน การด าเนินกิจการ แผนฉุกเฉิน 

รวบรวมข้อมูล 
(คน - ตัวพืช/สินค้า - พ้ืนท่ี/สิ่งแวดล้อม) 

เลือกกิจการ 

จัดท าแผน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

ให้เกษตรกรเก็บไว้ 1 ชุด 
ส าเนาไว้ท่ี กษอ. 1 ชุด 
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แผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกรรายเดี่ยว 

30 
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 ใช้แบบฟอร์มเดียวกับแบบ IFPP แต่ข้อมูลที่ใช้จะต้องรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลจากสมาชิกแต่ละรายในลักษณะกิจกรรมภาพรวมของกลุ่ม หรือเป็น
ค่าเฉลี่ยของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารจัดการ
การท าการเกษตร 

 เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง  
 เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติของกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วยลดความ

ขัดแย้งเนื่องจากแผน ฯ ได้ระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะด าเนินการไว้แล้ว 
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- กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงต าบล ก. มีสมาชิก 4 คน คือ  
  นาย ข.  ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 10 ไร่ ผลผลิต 5 ตัน เฉลี่ย 0.5 ตัน/ไร ่
  นาย ค.  ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 5 ไร่ ผลผลิต 3 ตัน เฉลี่ย 0.6 ตัน/ไร ่
  นาย ง.  ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 7 ไร่ ผลผลิต 4 ตัน เฉลี่ย 0.57 ตัน/ไร ่
  นาง จ.  ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 8 ไร่ ผลผลิต 4 ตัน เฉลี่ย 0.5 ตัน/ไร ่
 
   
  
 

รวม พื้นที่ 30 ไร่ ผลผลิต 16 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่ม 0.53 ตัน/ไร่ 
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การประยุกต์ IFPP กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ฯ 
การประยุกต์ IFPP กับกลุ่มแม่บ้าน ฯ 
 

33 

________ IFPP ver.2 (__________________).pdf
________ IFPP ver.2 (__________________).pdf
________ IFPP ver.2 (__________________).pdf
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 เกษตรกรสามารถต่อยอดจากแผนการผลิตรายบุคคล 
ไปสู่แผนธุรกิจที่มีรายละเอียดมากขึ้น กรณีต้องการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน โดยใช้หลักการในการคิดวิเคราะห์ตาม    
6 หัวข้อข้างต้น และจ าแนกเพิ่มเติมรายละเอียดให้ตรงตาม
แบบฟอร์มแผนธุรกิจ 
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Production Plan Business Plan 



“แผนการผลิตรายบุคคล หรือแผนการผลิตรายกลุ่ม 
จะมีประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อ 

ได้น าแผนนั้นมาปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้” 
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สรุป 
  การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล เป็นการท าแผนธุรกิจเบื้องต้นที่ 
เกษตรกรต้องวิเคราะห์หรือก าหนดกิจกรรมการเกษตรที่จะลงทุน ศึกษา
ประเด็นที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมาย ก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายไม่เพียงเฉพาะเกษตรกรที่มุ่งท าการเกษตร
เชิงการค้าเท่านั้นที่จะต้องท าแผนการผลิตรายบุคคล แต่ยังรวมไปถึง
เกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ หรือการท าการเกษตรภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ก็สามารถน าหลักการท าแผนการผลิต
รายบุคคลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกท ากิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม
ส าหรับตนเอง ด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงในอนาคตได้
เช่นกัน 
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