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การจัดทาแผนธุ รกิจ เรื่ อง ปุ๋ ยอินทรี ยน์ าโนชีวภาพผสมสารสกัดเปลือกยูคาลิปตัส ผลิต
โดยบริ ษทั เก็บตะวันออแกนิ กส์ จากัด บริ ษทั ก่อตั้งเมื่อปี 2560 ทาธุ รกิจผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร โดยใช้ตราสิ นค้า ตราเก็บตะวัน ซึ่ งแต่เดิมผลิตปุ๋ ย
อิ น ทรี ยต์ ามปกติ แต่ ประสบปั ญ หาเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ข าดความเชื่ อ มัน่ ในคุ ณ ภาพของปุ๋ ย
อินทรี ย ์ ปั ญหาการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ล้วทาให้พืชไม่เจริ ญงอกงามทันใจเกษตรกร ทาให้ยอดขายปุ๋ ย
อินทรี ยไ์ ม่ดีเท่าที่ควร จึงได้มีการค้นคว้าและวิจยั เพื่อพัฒนาปุ๋ ยอินทรี ยน์ าโนชี วภาพผสมสาร
สกัดเปลือกยูคาลิปตัส ขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้างต้น
บริ ษ ทั มี เ งิ น ลงทุ น ในกิ จ การจ านวน 7.6 ล้า นบาท ซึ่ ง มาจากเงิ น ลงทุ น ของผู ถ้ ื อ หุ ้น
ทั้งหมด ไม่ มีการกูย้ ืมเงิ นจากแหล่ งเงินทุนภายนอก คิดเป็ น 76,000 หุ ้น เพื่อนามาใช้ในการ
ดาเนิ นกิจการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ ซึ่ งเงินที่นามาใช้ในการลงทุน เป็ นเงินที่มาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
100% ซึ่ งจากประมาณการความต้องการทางการใช้เงินในธุ รกิจแล้ว ทุนจดทะเบียนนี้ เพียงพอ
ในการน าไปใช้ห มุ น เวีย นในธุ ร กิ จ โดยไม่ จ าเป็ นต้องมี ก ารกู้ยืม จากแหล่ ง เงิ นกู้อื่ น รายได้
ประมาณ 32 ล้านบาทต่ อปี ระยะเวลาคื นทุ น (Payback Period: PB) ภายใน 1.2 ปี อัตรา
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ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (Return On Assets: ROA) อยูท่ ี่ 29.32% อัตราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity: ROE) อยู่ที่ 44.48% มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value :
NPV) ในปี ที่ 5 อยู่ที่ 29,592,785 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return :
IRR) อยูท่ ี่ 99.33% มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยของโครงการ
ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่าเป็ นโครงการที่สามารถลงทุนได้ เพราะอัตราผลตอบแทนภายใน
ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าเงินลงทุน และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ นบวก นั่นคือ โครงการนี้
ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุน
บริ ษทั ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ก็บตะวัน จากัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
คุ ณภาพดี เพื่อช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ตให้กบั เกษตรกร โดยมี แรงบันดาลใจจากการประกอบ
เกษตรกรรมที่เคยทา พบว่า ต้นทุนการผลิตสู ง แต่ผลผลิตที่ได้ไม่คุม้ ค่า ดินสู ญเสี ยธาตุอาหารที่
จาเป็ นต่อพืช ประกอบกับ ได้มองเห็นโอกาสในการทาธุ รกิจเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่งปัจจุบนั แนวโน้ม
ความต้องการปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อใช้ในการผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ติ บโตอย่างรวดเร็ วตามการ
เติบโตของความต้องการบริ โภคสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ท่ามกลางกระแสการหันมาบริ โภคสิ นค้า
เกษตรที่มีการผลิตอิงธรรมชาติ หรื อสิ นค้าอาหารที่ปลอดจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั อีก
ทั้งภาครัฐยังส่ งเสริ มให้เอกชนผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นเชิงพาณิ ชย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตสิ นค้า
เกษตร และส่ งเสริ มนโยบายการขยายการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องไทยให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งใน
อนาคตจะส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นประเทศผูน้ าในการส่ งออกปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยใ์ นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ปั จจุ บนั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโ ครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยเ์ พื่ อความ
ปลอดภัยของสิ นค้าเกษตรและอาหาร โดยการสารวจในเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรมีความต้องการ
ใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ 543,807 ตัน หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.6 ของความต้อ งการใช้ปุ๋ยทั้ง หมดของ
เกษตรกร
โอกาสทางธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดกลยุทธ์ความเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนและการสร้างความแตกต่าง โดยจะทา
การลดต้นทุนโดยการ เชื่อมโยงกับเกษตรกรในพื้นที่ ที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบสาคัญของบริ ษทั ได้แก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มโคนม ซึ่ งมีเป็ นจานวนมากในพื้นที่จงั หวัดสระบุรี ลดต้นทุนในเรื่ องของค่า
ขนส่ ง และราคาที่ ส ามารถต่ อ รองได้ และก าหนดกลยุ ท ธ์ ว างแผนการผลิ ต มี ก ารจัด ท า
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วัตถุดิบคงเหลือให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละเดือน ลดปั ญหาสิ นค้าค้างนาน ในด้านของการ
สร้างความแตกต่างนั้น บริ ษทั จะเน้นความแตกต่างในด้านคุณภาพของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพ
เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการคัดสรรวัตถุดิบ และมีปริ มาณธาตุอาหารรองครบถ้วน ตามความต้องการ
ของพืช และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยการผสมสารนาโนชี วภาพลงไปในกระบวนการผลิต ซึ่ งปุ๋ ย
อินทรี ยน์ าโนปัจจุบนั ยังไม่มีจาหน่าย จะมีจาหน่ายเพียงฮอร์โมน และแคบซู ลนาโน เท่านั้น และ
สร้างความแตกต่างในด้านการทาตลาด สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เกษตรกร สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั
ตัวแทนจาหน่ าย ซึ่ งได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทัว่ ไป มีการจัดทาแปลงสาธิ ต
การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ เปิ ดโอกาสให้สหกรณ์นาสมาชิกเข้ามาเยีย่ มชม และให้ความรู ้ ทางด้านวิชาการ
มีหน่วยให้คาปรึ กษาเรื่ องคุณภาพดิน โรคพืช เป็ นต้น
3. การประเมินสถานการณ์
แนวโน้มการขยายตัวของเกษตรอินทรี ยม์ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่ วงระยะเวลา 10 ปี มี
การขยายตัวของพื้นที่การเพาะปลูกพืชอินทรี ย ์ จาก 10,000 ไร่ ในปี 2541 เพิ่มขึ้นเป็ น 140,000
ไร่ ในปี 2549 และลดลงในช่ วงปี 2551 เนื่ องจากมีนโยบายจานาข้าว เกษตรกรต้องการเพิ่ม
ผลผลิ ต จึ ง หัน ไปใช้ส ารเคมี ม ากขึ้ น และเพิ่ ม ขึ้ น ในลัก ษณะก้า วกระโดดในปี 2552 และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากกระแสความนิยมในสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งประกอบกับปั ญหาต้นทุนการผลิตสู งขึ้น เกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น
และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการเกษตรอินทรี ย ์ ทั้งนโยบายการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และนโยบาย 5
ประสาน สื บสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
ตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่สาคัญคือ ตลาดในสหภาพยุโรป อเมริ กาเหนื อ คิดเป็ นร้อยละ
97 ของตลาดโลกทั้งหมด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
การเติบโตในปี 2553 มีมูลค่า 100,000 ล้านดอลล่าร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดย
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขยายตัวคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เน้นสิ นค้าที่ดีต่อสุ ขภาพ ด้านช่องทางการ
จัด จ าหน่ า ยที่ เ ข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคได้ง่ า ยขึ้ น มี มาตรฐานสิ น ค้า อิ น ทรี ย เ์ ป็ นที่ ย อมรั บ กระแสการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผูค้ นหันมาใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น และการมีมาตรการด้านสุ ขอนามัยที่
เข้มงวดของประเทศผูน้ าเข้า
จากการอัตราแนวโน้มการเจริ ญเติบโต และความต้องการของสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้เกิดการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
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ส่ งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิ่มขึ้นตามปริ มาณความต้องการบริ โภคสิ นค้า
เกษตรอินทรี ยด์ ว้ ย
โอกาสและเป้ าหมาย
บริ ษทั มี วิสัยทัศน์ ในด้านของการลดต้นทุ น เพิ่มผลผลิ ต และสร้ างความยัง่ ยืนให้แก่
เกษตรกรอย่างแท้จริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. เป็ นผูน้ ้ าในการผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นเขต
ภาคกลาง 2. ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างน้อยร้อยละ 30 และ 3. โดยมีอตั รากาไร
สุ ทธิไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยอิ น ทรี ยข์ องบริ ษทั เก็บ ตะวัน จ ากัด ได้รั บการรั บรองมาตรฐานจากกรมส่ ง เสริ ม
วิชาการเกษตร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ จึงมัน่ ใจได้วา่ ปุ๋ ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั มีคุณภาพ
เหมาะกับความต้องการของพืชอย่างแท้จริ ง
สาหรั บสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั ประกอบด้วย ปุ๋ ยอิ นทรี ยข์ นาด บรรจุ 50 กิ โลกรั ม /
กระสอบ โดยบริ ษทั มีนโยบายในการบริ การส่ งฟรี เมื่อซื้อปุ๋ ยตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป พร้อมทั้งบริ การ
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับโรคพืช โดยปุ๋ ยของบริ ษทั จะมีคุณสมบัติในการป้ องกันความชื้น สามารถ
ผสมกับปุ๋ ยเคมีได้ดี และละลายน้ าได้เร็ว พืชดูดซึมไปใช้ได้ทนั ที
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ก็บตะวัน เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยเ์ จ้าแรก ที่ผลิตโดยใช้สารสกัดจากเปลือกยูคาลิปตัส
และใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ปุ๋ ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั ซึ่ งจะแตกต่างกับปุ๋ ย
อิ นทรี ยย์ ี่ห้ออื่ น ๆ เพราะจะค่ อย ๆ ปล่ อยธาตุ อาหารออกมาตามความต้องการของพืช และ
สามารถดู ดซึ ม ได้เร็ ว เนื่ องจากมี อ นุ ภาคขนาดเล็ก พืช สามารถนาไปใช้ได้ทัน ส่ งผลให้พื ช
เจริ ญเติบโต และงอกงามเร็วขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักที่เกษตรกรไทย ไม่นิยมใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ นื่องจากใช้
แล้วเห็นผลช้า พืชไม่งามทันใจเกษตรกร และปุ๋ ยอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่เมื่อโดนความชื้ นแล้ว จะจับ
ตัวเป็ นก้อน เป็ นปั ญหาตอนที่หว่านปุ๋ ย ทาให้ใช้เครื่ องหว่านไม่ได้ เสี ยเวลา บริ ษทั ได้ตระหนัก
ถึงปั ญหาเหล่านี้ จึงได้ใช้สารสกัดจากเปลือกยูคาลิปตัส เข้ามาช่วยในเรื่ องการป้ องกันความชื้ น
แต่ไม่ส่งผลเมื่อปุ๋ ยถูกหว่านลงไปอยูใ่ นน้ า หรื อถูกน้ า และใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาช่วย จะทา

5

ให้ปุ๋ยมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้พืชงามเร็ ว เขียวเร็ ว และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้
อย่างแท้จริ ง

รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
ขั้นตอนกระบวนการผลิต
1. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ
บริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมวัตถุดิบโดยจัดซื้ อจาก Supplier เมื่อซื้ อมาแล้ว วัตถุดิบบาง
ชนิดต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการหมัก เพื่อให้เกิดย่อยสลาย จึงจะสามารถมาผลิตขึ้นรู ปเป็ นปุ๋ ย
อินทรี ยอ์ ดั เม็ดได้
2. คลุกเคล้าวัตถุดิบ
เมื่อวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้ ถูกผ่านกระบวนการขั้นตอนการหมักและย่อยสลายแล้ว จึงนา
วัตถุดิบมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. บดละเอียด
นาวัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนที่สองแล้ว มาผ่านกระบวนการบดละเอียด ซึ่ งในขั้นตอนนี้
จะต้องบดวัตถุดิบทุกชนิดให้ละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน
4. เข้าสู่ จานปั้น

6

นาวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการบดละเอียด เข้าสู่ จานปั้นเพื่อขึ้นรู ปเป็ นเมล็ดปุ๋ ย ซึ่ งขั้น
ตอนนี้ จะใช้น้ าหมักปุ๋ ยปลา ซึ่ งจะผสมเม็ดแคบซู ลนาโนชี วภาพลงไปฉี ดพ่นด้วย จะทาให้การ
ขึ้นรู ปทาได้ง่ายขึ้น และทาให้สารนาโนชีวภาพ เข้าไปผสมกับเมล็ดปุ๋ ย จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดูดซึม และทาให้โมเลกุลของปุ๋ ยเล็กลงพืชสามารถดูดซึมได้ง่าย
5. เข้าเครื่ องอบ
เมื่อปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ่านขั้นตอนเข้าสู่ จานปั้ นแล้ว ปุ๋ ยที่ข้ ึนรู ปได้มาตรฐานจะปล่อยไปสู่
สายพานเพื่อนาไปสู่ ข้ นั ตอนของกระบวนการอบให้แห้ง ซึ่ งจะผ่านตะแกรงร่ อนปุ๋ ยเพื่อคัดเม็ด
ปุ๋ ยที่ได้สัดส่ วน ส่ วนปุ๋ ยที่มีขนาดเล็กเกินไปจะถูกปล่อยออกเพื่อย้อนกลับนาไปสู่ ข้ นั ตอนของ
การบดละเอียดและนามาเข้าสู่ กระบวนการปั้ นเม็ดอีกครั้ง ซึ่ งก่อนที่จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนของการคัด
แยกเมล็ดเมล็ด จะต้องนาสารโดโลไมท์ มาเคลือบเม็ดปุ๋ ยก่อน เพื่อป้องกันความร้อน จากการอบ
ไม่ทาให้คุณสมบัติของสารนาโนหายไปเมื่อถูกความร้อน เมื่อปุ๋ ยที่ได้ขนาดจะนาเข้าสู่ สายพาน
ผ่านเครื่ องอบทาให้ปุ๋ยแห้ง และเข้าสู่ กระบวนการต่อไป
6. คัดแยกขนาดและบรรจุ
เมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการอบแห้งแล้ว ปุ๋ ยจะถูกลาเลียงเข้าสู่ เครื่ องคัดแยกและ
บรรจุ ซึ่ งขั้นตอนจะทาการคัดแยกเม็ดปุ๋ ยอีกครั้ง ซึ่ งเม็ดปุ๋ ยที่ได้ขนาดจะถูกบรรจุลงในกระสอบ
ขนาด 50 กิโลกรัม ส่ วนเม็ดปุ๋ ยที่ไม่ได้ขนาดจะนาไปบดละเอียดและเข้าสู่ ข้ นั ตอนการปั้ นเม็ด
ใหม่อีกครั้ง
7. การจัดเก็บ
เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตได้สินค้าปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ล้ว ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ้ งั หมดถูกนาไปเก็บใน
โกดังเพื่อเตรี ยมส่ งลูกค้าต่อไป
8. การขนส่ ง
บริ ษ ัท มี บริ ก ารจัด ส่ ง สิ น ค้า ให้ก ับลู ก ค้า โดยจะมี ก าหนดอัต ราค่ า ขนส่ ง ไว้ โดย
กาหนดสัดส่ วนตามปริ มาณที่ลูกค้าสั่ง
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ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product & Process Innovation) และปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ
ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีนาโนชี วภาพ ผสานสารสกัดจาก
เปลือกยูคาลิปตัส ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า เปลือกยูคาลิปตัสมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันโรคและ
แมลง แต่ ตอ้ งทาการย่อยสลายก่ อนที่ จะนามาผลิ ตเป็ นปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ และช่ วยเพิ่มธาตุอาหารที่
จาเป็ นแก่พืช อีกทั้งยังช่ วยปองกันแมลงศัตรู พืช นอกจากจะช่ วยให้พืชดูดซึ มธาตุอาหารได้เร็ ว
ขึ้นยังช่ วยป้ องกันแมลงศัตรู พืช และเชื้ อราต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้อย่างแท้จริ ง
นวัตกรรมที่บริ ษทั ได้นามาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยอินทรี ยค์ ือ นาสารสกัดเปลือกยู
คาลิปตัส และสารนาโนชี วภาพเข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งยังไม่บริ ษทั ใดในตลาดได้ผลิตปุ๋ ย
อินทรี ยน์ าโนชีวภาพมาก่อน โดยปุ๋ ยของบริ ษทั จะช่วยในการแก้ปัญหา ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ กิดความชื้น
ได้ง่ายเมื่อผสมกับปุ๋ ยเคมี และทาให้อานุภาคของปุ๋ ยเล็กลง ทาให้พืชสามารถดูดซึ มไปใช้ได้เร็ ว
ขึ้น เห็นผลเร็ วทันใจเกษตรกร ซึ่ งเมื่อเทียบกับปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นท้องตลาดปั จจุบนั จะมีปัญหาใน
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เรื่ องของความชื้ น และพืชงามช้า ซึ่ งบริ ษทั ได้ทราบถึงปั ญหาและได้พฒ
ั นาปุ๋ ยอินทรี ยน์ าโน
ชีวภาพผสมสารสกัดเปลือกยูคาลิปตัส เพื่อใช้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กบั เกษตรกร
ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ด้ านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product)
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ก็บตะวัน เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ โดย
กระบวนการผลิตผสาน นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนชีวภาพช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพให้พืชสามารถ
ดูดซึมธาตุอาหารได้เร็วขึ้น เห็นผลเร็วกว่าปุ๋ ยอินทรี ยป์ กติทวั่ ไป
ด้ านการบริการ (Service)
บริ ษทั มีบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาพืช โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งในด้านคุ ณภาพดิ น
และโรคพืช และมีการจัดทาแปลงสาธิ ต การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้สหกรณ์นา
คณะกรรมการและเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนกระบวนการผลิตในโรงงานได้อีกด้วย

1) การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Force Model)
อานาจการต่ อรองจากผู้บริโภค (Bargaining power of customers)
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั คือ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านจาหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์
และเกษตรกรทัว่ ไป ซึ่งอานาจในการต่อรองในส่ วนของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีอานาจในการ
ต่อรองค่อนข้างมาก แต่บริ ษทั ได้มีการจัดทาโปรโมชัน่ ในการส่ งเสริ มไว้แล้ว เช่น ในเรื่ องของ
การให้ของรางวัล ส่ วนลด การซื้ อเชื่ อ โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องของการต่อรอง และ
เป็ นการสร้ างแรงจู งใจในการซื้ อให้กบั ผูป้ ระกอบการดังกล่ าว ในส่ วนของตัวเกษตรกรเอง
อานาจในการต่อรองยังไม่สูงมากนัก แต่ยงั ขาดความเข้าใจเกี่ยวคุณสมบัติของปุ๋ ยอินทรี ย ์ บริ ษทั
ต้องทาการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ เ กษตรกรมี ความเข้าใจ โดยการจัดทาแปลงสาธิ ตเพื่อ ให้เห็ น
ประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ย และมีเกษตรกรตัวอย่างที่เป็ นอาสาสมัครในการใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั
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และมีผลเป็ นอย่างไร แสดงให้เกษตรกร หรื อผูป้ ระกอบการให้เห็นคุณภาพของปุ๋ ยอินทรี ย ์ จะทา
ให้ผปู ้ ระกอบการและเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั
2) อานาจในการต่ อรองของซับพลายเออร์ (The Bargaining power of suppliers)
ในกระบวนการผลิ ตปุ๋ ยอิ น ทรี ยข์ องบริ ษทั วัตถุ ดิ บที่ บริ ษ ทั ใช้ส่ว นใหญ่ ม ากจาก
ภายในประเทศ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ฟาร์มโคนม โรงงานผลิตมันเส้น และโรงเลื่อย ซึ่ งบริ ษทั
ได้ทาสัญญาซื้ อขายกันเป็ นประจา ซึ่ งวัตถุดิบต่าง ๆ สามารถหาได้ง่าย และสามารถหาทดแทน
กันได้ง่าย และบริ ษทั ได้มีการจัดทาสต๊อกวัตถุดิบไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของปุ๋ ยอินทรี ย ์
ดังนั้น ปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงไม่เกิดขึ้น อานาจในการต่อรองกับ ซับพลายเออร์ จึงมี
สู งและ ซับพลายเออร์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั คือ เกษตรกร ซึ่ งถือว่าเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรอีก
ทางหนึ่งด้วย
3) การคุกคามของผู้ประกอบการใหม่ (Threat of new entrants)
ในปั จจุบนั ความนิ ยมในสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ีมากขึ้น ความต้องการในการใช้ปุ๋ย
อินทรี ยก์ ม็ ีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เองกัน
มากขึ้น จากโอกาสที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ส่ งผลให้เกิดผูป้ ระกอบรายใหม่เกิดขึ้นหลายราย บริ ษทั
ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั ให้มีความแตกต่างจากปุ๋ ยของคู่แข่ง โดยปุ๋ ยของบริ ษทั
ได้มีการวิจยั ให้เหมาะกับสภาพดินของแต่ละภูมิภาค และตามความต้องการของพืชแต่ละชนิ ด
และสามารถแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรที่ยงั ลังเลที่จะมาใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ให้หนั มาใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ อง
บริ ษทั และจัดทาการส่ งเสริ มการขายให้แตกต่างจากบริ ษทั อื่น ๆ โดยเน้นส่ วนราชการทางด้าน
การเกษตร และใช้นโยบายของรัฐบาลเป็ นหลักในการเปิ ดตลาดให้กบั สิ นค้าของบริ ษทั
4) การคุกคามของสิ นค้ าทดแทน (Threat of substitutes)
คู่แข่งสาคัญของปุ๋ ยอินทรี ย ์ ก็คือ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อทดแทนปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ อีกทั้งในปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรหมักปุ๋ ยคอกใช้เอง ใน
ส่ วนของบริ ษทั เองก็ตอ้ งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหนือกว่าสิ นค้าทดแทน ทั้งในด้าน
ของคุณภาพและราคา ซึ่ งวัตถุประสงค์หลักในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ คือ ลดต้นทุนให้กบั เกษตรกร
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และให้เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพสู ง เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสู ง และเป็ น
พิษต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ต้องทาให้สินค้าของบริ ษทั เป็ นทั้งสิ นค้าหลัก และสิ นค้าทดแทนไป
ด้วยในขณะเดียวกัน โดยให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ ป็ นหลัก และเป็ นสิ นค้าทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมีได้อีกด้วย
5) การแข่ งขันท่ ามกลางคู่แข่ งทีม่ อี ยู่ (Rivalry among existing competitors)
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นท้องตลาดมีเพิม่ มากขึ้น แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการภายในประเทศ ยังมีการนาเข้าปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่ปริ มาณวัตถุดิบ
ในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยภ์ ายในประเทศมีอยู่อย่างเพียงพอ ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ยังมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่สูง ปัจจุบนั ยังมีผปู ้ ระกอบการน้อยราย การ
เข้าสู่ ตลาดในช่วงแรก ๆ ถือว่าเป็ นการสร้างการจดจาให้กบั ลูกค้า โอกาสที่บริ ษทั จะครองส่ วน
แบ่งทางการตลาดได้สูง ก็มีมากขึ้นอีกด้วย
6) ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย (Steak holder)
ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นการดาเนินธุ รกิจในรู ปแบบของบริ ษทั จากัด ซึ่ งมี
ผูถ้ ือหุ ้นอาจเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผูถ้ ือหุ ้น พนักงานก็มีส่วนสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จ
หากมี ปัญหาเกิ ดขึ้ น ก็จะทาให้ธุร กิ จหยุดชะงัก ได้ ในส่ วนนี้ บริ ษ ทั ได้มีนโยบายในเรื่ อ งการ
บริ หารจัดการไว้แล้ว โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ เป็ นผูม้ ี อานาจในการตัดสิ นใจ การดาเนิ นงาน
จะต้องผ่านมติที่ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งสร้างขวัญและกาลังให้กบั พนักงาน เพื่อ
ทาให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วย
ตลาดเป้ าหมายของบริ ษทั ได้แก่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีการศึกษา และใช้ Social Media
ในชี วิตประจาวัน เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ จะเป็ นเกษตรกรที่มีแนวความคิดใหม่ สนใจ
เกษตรอินทรี ย ์ มีความรู ้ และมีกาลังซื้ อ กลุ่มเป้ าหมายรอง ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร และร้าน
จาหน่ายเคมีการเกษตร และเกษตรกรทัว่ ไป
การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ เนื่องจากปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่หนั มาทา
การเกษตรเป็ นอาชีพเสริ มมากขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเน้นการทาเกษตรแบบอินทรี ย ์ จึงเป็ นโอกาส
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ของบริ ษทั ในการที่จะสร้างความแตกต่างทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ และการสร้างกลุ่มเป้ าหมาย
ที่แตกต่าง จากการทาธุ รกิจปุ๋ ยแบบเดิม ๆ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนที่มีความรู ้ และมีกาลังซื้ อ
และเข้าใจในความเป็ นวัตกรรม จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่บริ ษทั ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ก็บตะวัน จะสร้างความ
เจริ ญเติบโต ของบริ ษทั ได้ดว้ ยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ต่อป

