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ค าน า 

   

  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่

ของสภาเกษตรกรจั งหวัด ส่ง เสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มขอ งอง ค์กรเกษตรกร           

กลุ่มเกษตรกร   ยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความ

เขม้แข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด สภาเกษตรกรแห่งชาติ เล็งเห็น

ความส าคัญต่อการเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรภายในประเทศสามารถยืนได้ด้วย

ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ และลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

จึงมีนโยบายโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยให้

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการ

ผลผลิตด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการ

พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิ ตของเกษตรกร ให้ดีขึ้ นท้ังในด้านเศรษฐกิ จ         

สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่องได้ด าเนนิการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่

ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ังนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก 

เพราะถือ เป็นจุด เร่ิมต้นของ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ือ งทุกสาขาท้ังในภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านั้ นถือเป็น

ข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกร

แห่งชาตไิด้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป

ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นสว่นใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกร

แห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนินการอีกคร้ัง      

โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนา

เกษตรกรให้ มีคว าม รู้เท่า ทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถ จัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น  น าไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนา

ความร่วมมือในดา้นการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เร่ืองหลักให้

บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนินการเร่ืองนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  6 เร่ือง ได้แก่ การลดตน้ทุน

และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริม
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การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนนิการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล  ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนินการอ ยู่

 อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาตเิห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้ง

มีการด าเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้น

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความ

เข้มแข็งในระดับนั้นได้ จ าเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มี

ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับ

ต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความ

เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่

ในพ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้น

บริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
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บรบิทต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 ประวัติความเป็นมาของต าบล 

  มีผู้ เฒ่าผู้แก่เล่าว่าหมู่บ้านหนองกลาวงด่านก่อตัง้มาประมาณ 100 ปี มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 

และชาวบ้านจากบ้านเลอืก อ าเภอโพธาราม อพยพมาตัง้ถิ่นฐาน อยู่ในบริเวณบ้านหนองกลางด่านแห่ง

นี้ หลังจากนั้นชาวบ้านได้ถากถางป่าเพ่ือท าการเกษตรท ามาหาเลีย้งชีพ  ส่วนใหญ่ท าการปลูกอ้อย เพ่ือ

น ามาเค่ียวเป็นน้ าตาล ผู้เฒ่าคนหนึ่งเล่าว่า เท่าท่ีจ าได้ผู้ใหญ่บ้านหนองกลางด่านคนแรก คือ นายชู ใน

การปลูกอ้อยผู้ ท่ีริเร่ิมได้ ปลูกอ้อยคือคนจีนคนหนึ่งท่ีอพยพมาอยู่ท่ีน่ี  แต่ไม่มีใครจ าชื่อได้หลังจากนัน้ก็

มีชาวบ้านปลูกมากขึ้น จนมีนายทุนมาริเร่ิมสร้างโรงงานหีบอ้อยแปรรูปเป็นน้ าตาลขายอย่างกว้างขวาง

จนถึงทุกวันนี้ 
 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต  

สภาพท่ัวไป ต าบลกรับใหญ่ เป็นต าบลหนึ่งท่ีอยู่เหนอืสุดของอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มี

พ้ืนท่ี 46 ตารางกิโล เมตร หรือ 28,431 ไร่ อยู่ในเขต เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 781 ไร่ เขต

องค์การบริหารส่วนต าบลกรับใหญ่ 27,650 ไร่ มีอาณาเขตตดิตอ่กับต าบลตา่ง ๆ ดังนี้ คือ 

ทิศเหนอื  ตดิตอ่กับ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต้   ตดิตอ่กับ เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 

ทิศตะวันออก  ตดิตอ่กับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก  ตดิตอ่กับ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของต าบลกรับใหญ่  เป็นท่ีราบเรียบ มีความลาดชันไม่เกิน 1%  ท าให้การ

แบ่งท่ีดินเพ่ือใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่น ท่ีอยู่อาศัยจะอยู่บริเวณท่ีดอน การปลูกพืชไร่จะอยู่บริเวณท่ี

ราบและการท านาจะอยู่บริเวณท่ีลุม่ 
 

 การปกครอง/ประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด/ครัวเรือนเกษตรกร 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

จ านวน 

ครัวเรือ

น 

จ านวน 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

รางพลับ 

อ้ออีเขียว 

หนองโรง 

ห้วยเจริญผล 

หนองกลางด่าน 

หนองเสอื 

หนองฟัก 

หนองประทุน 

576 

786 

348 

565 

708 

850 

215 

512 

644 

861 

387 

581 

740 

955 

210 

527 

1,220 

1,647 

735 

1,146 

1,448 

1,805 

425 

1,039 

269 

331 

133 

187 

277 

308 

74 

182 

114 

123 

90 

120 

123 

190 

44 

112 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq4u6iv6vXAhWKpI8KHab6BbQQjRwIBw&url=http://banpong.ratchaburi.doae.go.th/soon1.htm&psig=AOvVaw1-URi9jPySHYW80Cg0tUvS&ust=1510110799982954
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9 

10 

11 

ห้วยกระบอก 

หนองกลางด่าน 

หนองประทุน 

778 

336 

430 

783 

374 

467 

1,561 

710 

897 

667 

133 

123 

124 

95 

103 

รวม 6,104 6,529 12,633 2,684 1,238 
 

 ปริมาณน้ าฝน 

 ระบบการส่งน้ าจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นผู้ดูแลจัดการ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้ดูแลให้การส่ง

น้ าได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และจะมีการบ ารุงรักษาคลองในช่วงท่ีหยุดส่งน้ าปีละ 2 คร้ัง 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในช่วงปี 255 – 59  อยู่ระหว่างเดอืนพฤษภาคม – กันยายน ฝนจะท้ิงช่วง

เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีปริมาณน้ าฝนน้อย ปริมาณน้ าฝนท่ีน้อยท่ีสุดช่วงเดือนธันวาคม - 

มกราคม ปริมาณน้ าฝนจะไม่มีปัญหาในด้านการเกษตร เพราะส่วนใหญ่พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับน้ าจาก

ชลประทาน 

- ปริมาณฝนสูงสุด 318 มม. 

- ปริมาณฝนต่ าสุด 18 มม. 

- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี  79  มม. 

- ปริมาณน้ าระเหยรวม เฉลี่ยตลอดปี 135.2 มม. 

- อุณหภูมิน้ าเฉลี่ยตลอดปี 28.8oC 

- ปริมาณแสงแดด เฉลี่ยตลอดปี 5.8 ชั่วโมง/วัน 

- ความเร็วลม เฉลี่ยตลอดปี 1 เมตร/วินาที 
 

 ลักษณะภูมิอากาศและอุณหภูมิ 

ต าบลกรับใหญ่ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีลมมรสุมพัดผ่านในช่วงเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม มักจะท าให้พืชผลเสียหายได้ 
 

อุณหภูมิ 

อุณหภูมิสูงสุด ในปี 2548  อยู่ระหว่างเดอืนเมษายน  ประมาณ 39.5oC  เฉลี่ยสูงสุดตลอด

ปี 36.5oC  

อุณหภูมิต่ าสุด  ในปี 2548  อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม ประมาณ 15oC  เฉลี่ยอุณหภู มิ      

ต่ าสุดตลอดปี 23.5oC 

 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.4oC  เปรียบเทียบอุณหภูมิ 4 ปี 
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ความช้ืนสัมพัทธ์ 

 ความชืน้สัมพัทธ์สูงสุด อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณ 78%  ความชื้น

สัมพัทธ์ต่ าสุดระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ประมาณ 65%  ความชืน้ 45 สัมพัทธ์ตลอดปีเฉลี่ย 

71.5% 

อุณหภูมิเฉลี่ย  10 ปี เฉลี่ย 28.2 oC  

อุณหภูมิเฉล่ีย  10  ปี 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

บทที่ 2 

หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 

 Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้น

ธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากย่ิงขึน้ เหตุท่ีต้องเน้นค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนนา่จะ

คุ้นเคยกับการท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมต้น

ธุรกิจท่ีดี ควรมี Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนัน้ๆ และท าให้เรารู้และ

เข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แตใ่นทางปฎิบัตแิล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบ

โจทย์ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือ

ส า เ ร็ จ รู ป  (template) โด ย  Alex Osterwalder เพ่ื อ ม า เติ ม เต็ ม ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง โม เด ล ธุ ร กิ จ                    

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากขึ้น ช่วยให้

ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ขึน้ เป็นการตอบโจทย์ส าคัญของการท าธุรกิจ นั่นคือ 

ท าอ ย่าง ไรให้ มี  “ก าไร”  Business Model Canvas จึงเปรียบเส มือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการ

ด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักการตลาด 4 P คือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจัยตา่งๆ

เช่น ความตอ้งการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถ

เปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 
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2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ  ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ใน

ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเม่ือซื้อตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ

ปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท า

ให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไร

ให้สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลาย

วิธี เช่น การโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขาย

ตรงโดยการน าเสนอของพนักงาน 

 

 

 

 

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบ

โจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 

C ตั ว ท่ี  1 มาจากค าว่ า Consumer Wants and 

Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค การผลิต 

สินค้าในปัจจุบันต้องค านงึถึงความต้องการของลูกค้า

เป็นหลัก และนักการตลาดต้อ งรู้ก่อนว่าลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตั ว ท่ี  2 มาจาก ค าว่ า  Consumer’s Cost to 

satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้งราคาของ

ผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของ

ผู้ผลิต 
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                C ตั ว ท่ี  3 ม าจากค าว่ า Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว ามสะด วกในการซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็น

ส าคัญ โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

                C ตัวท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการ

ของลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของ

อินเทอร์เน็ต นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วย

เช่นกัน 

 พฤติกรรมผู้ บริโภค หรือ  Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนั้นการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมต่างๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ใน

การพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิต

จีนท่ีกล่าวไว้ข้างต้นครับ  การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไป

ด้วยดังนี้ 

 

 

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่ มเป้าหมายใน เร่ืองต่ างๆไม่ว่ าจะเป็นประชากรศาสต ร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุ

ข้อมูลของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่ นคุณต้อ งทราบถึงสิ่ ง ท่ีผู้บ ริโภคต้องการซื้อ  เช่น  อ งค์ประกอบผลิตภัณฑ์ หีบห่อ 

คุณสมบัติตัวสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าตอ้งตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ีคุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่ าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 
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ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต ์ซื้อท่ีตลาดขาย

สินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า 

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ  หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณ

สามารถก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคตอ้งการซื้อ.... 

เราควรศกึษาถึงผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือตอบสนองตาม

ความตอ้งการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้าสังคม และ 

การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อของเรา

เพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค านึงถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสนิค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็นสินค้าท่ี

ขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็นช่วง

เทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ตอ้งดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 

 

 

6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความตอ้งการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ีมีผล

ครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

 - ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพ่อแม่ให้ท าการซื้อ 

 - ผู้ ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีส่วนในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

 - ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ท่ีมีอ านาจตัดสนิใจซื้อหรือไม่ซือ้ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาต ิ พ่อและแม่ 

 - ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทที่ 3 

แผนธุรกิจของกลุ่ม 
 

ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีต าบลก รับใหญ่  ซึ่ งเดิมนั้นพ้ืนท่ีต าบลกรับใหญ่มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยมาอย่าง

ยาวนาน จึงมีความช านาญในการปลูกอ้อยมาก ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม ท าให้ผลผลิต

อ้อยในเขตพ้ืนท่ีต าบลกรับใหญ่นัน้ได้ผลผลิตท่ีดมีีคุณภาพสูง แต่อย่างไรก็ตามอ้อยโรงงานเป็นสินค้าท่ี

มีราคาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความตอ้งการของตลาดโลก เกษตรกรไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดราคาได้ 

เกษตรกรจึงได้หาทางออกโดยการเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการปลูกอ้อยเพ่ือส่งเข้าโรงงานมาปลูกอ้อยค้ันน้ า 

ซึ่งได้ผลออกมาดีมาก เนื่องจากจุดแข็งข้างตน้ท่ีกล่าวไปแล้ว คือเกษตรกรมีความช านาญ พ้ืนท่ีมีความ

เหมาะสม จึงเหมาะแก่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ จากนั้นจึงมีผู้ปลูกอ้อยค้ันน้ าเพ่ิมมากขึ้น จนเป็น
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แหล่งปลูกอ้อยค้ันน้ าท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยค้ัน

น้ าท่ีท ามาอยู่เดิมนั้น เป็นเพียงแค่เพ่ือการรวบรวมผลผลิต จัดจ าหน่ายเป็นพันธ์ุอ้อยส าหรับผู้ต้องการ

ปลูกและเป็นล าอ้อยส าหรับผู้ต้องการน าไปแปรรูปเป็นน้ าอ้อย และเม่ือปี 2559 กลุ่มกรับใหญ่แปรรูป

อ้อยได้ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีในการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร จึง

พบว่าทางกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพท่ีจะด าเนินงานแปรรูปเป็นน้ าอ้อยสดบรรจุขวด ซึ่งจะเพ่ิมมูลค่าของ

ผลผลิตได้ และสามารถน าไปตอ่ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมาก 

 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม  

ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

1 นายวิชิต พันธ์เพียร ประธานวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2 นายปอ ดีบุตร 
รองประธาน 

วิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

3 นางสายันต ์ สาเนยีม 
กรรมการ 

วิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

4 นายบุญส่ง แพ่งผล 
กรรมการ 

วิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

5 นางฉันทนา ค าดี 
เลขานุการ 

วิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

6 นางสาวทิพสุวรรณ แดงบาง 
เหรัญญิก 

วิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

7 นางสาวชุติมา พันธ์เพียร สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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8 นายดาว เรือนคง สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

9 นายบุญ แก้วสน สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

10 นางชวนพิศ พันธ์เพียร สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

11 นางสาวสาคร ด้วยค า สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

12 นางสาวเดอืนนภา ตา่ยแพ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

13 นางสาวบุญศรี เอี่ยมโยธา สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

14 นางวิไล แก้วสะอาด สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

15 นายเกรียงไกร ก๊งไฉ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

16 นางสาวทัศนีย์ แก้วสะอาด สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

17 นายสมศักดิ์ ด าเครือ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

18 นางสาวกาญจนา รวยร่ืน สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

19 นางสาวด้วง หอมจันทร์ดี สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

20 นายวง ก๊งไฉ่ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

21 นางยุพิน กัลปะ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

22 นางพร นันท์ดี สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

23 นายป่ัน คนใหญ่ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

24 นางลั่นทม ค าท า สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

25 นางสุรินทร์ เหมณี สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

26 นางสาวฝอยทอง โสภา สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

27 นางสอน อ่อนม่ัน สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

28 นางสาวทองใบ นันท์ดี สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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29 นางสมพร สาเนยีม สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

30 นางเสงี่ยม อินโสภา สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

31 นางสาวเตอืน ก๊งไฉ่ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

32 นางสาวนภิาพรรณ  ชาดา สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

33 นางสาวแสวง รอดเทภัย สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

34 นางสาวแสง ก๊งไฉ่ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

35 นางสาววันเพ็ญ นวลเนาว์ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

36 นายฉอย ฉิมพาลี สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

37 นางสุทิน พันธ์เพียร สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

38 นางจันทร์ บุญชัยยะ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

39 นางบุญชอบ ปรีเปรม สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

40 นางแวว เท่ียงแท้ สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

41 นางสุภา ไกรวิจิตร สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

42 นางบุษบา อ่อนม่ัน สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

43 นางสาวชบา อ่อนม่ัน สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

44 นางประคอง แก้วรอด สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

45 นางสุพัตรา เสอืกลิ่น สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

46 นางทองใหม่ เนยีมหอม สมาชิกวิสาหกิจชุมนกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 ท่ีต้ังกิจการ เลขท่ี 28  หมู่ท่ี 5  ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   
 

กระบวนการผลิตและการด าเนินงาน  

อ้อยค้ันน้ า เป็นพืชท่ีได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอ ย่างมาก  เนื่องจากอุตสาหกรรม

น้ าอ้อยพร้อมดื่ม มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการปลูกท่ัวทุกภาคของประเทศ  และน้ าอ้อย
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พาสเจอไรส์เพ่ือจ าหนา่ยตา่งประเทศ การผลิตอ้อยค้ันน้ าต้องอาศัยการจัดการด้านพันธ์ุ  การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวและการขนสง่ เพ่ือให้ได้อ้อยค้ันน้ า พร้อมดื่มท่ีมีคุณภาพ 

 
  

กระบวนการปลูกอ้อยคั้นน้ า 

  1.แหล่งปลูก  

  1.1 สภาพพ้ืนท่ี  

   - พ้ืนท่ีดอนหรือท่ีลุม่ ไม่มีน้ าท่วมขัง  

   - ความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร  

   - ความลาดเอียงไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์  

   - ห่างไกลเหล่ามลพิษ  

   - การคมนาคมสะดวก สามารถน าผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว  

  1.2 ลักษณะดิน  

   - ดินร่วน ดินร่วนเหนยีว ดินร่วนปนทราย หรืดินเหนยีว  

  - คว ามอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีอินทรียวัตถุไม่ต่ ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้มากกว่า 

80 ส่วนในลา้นสว่น  

 - การระบายน้ าและถ่ายเทอากาศดี  

 - ระดับหนา้ดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร  

  - ค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง ระหว่าง 5.5 – 7.0 

   1.3 สภาพภูมิอากาศ  

   - อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโต 30 – 35 องศาเซลเซียส  

   - ปริมาณน้ าฝนกระจายสม่ าเสมอ 1,000 – 1,200 มิลลเิมตรตอ่ปี  

   - มีแสงแดดจัด  

  1.4 แหล่งน้ า  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6ZvC_q3XAhUHN48KHelMBugQjRwIBw&url=http://www.doa.go.th/ardc/suphan/sp50_GAP.htm&psig=AOvVaw3aIBo_8jDMse32aJiAjmiQ&ust=1510196447219861
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   - มีแหล่งน้ าธรรมชาตหิรือน้ าชลประทาน ส าหรับใช้ตลอดฤดูปลูก  

   - ตอ้งเป็นน้ าสะอาดปราศจากสารอินทรีย์และสารอนนิทรีย์ท่ีมีพิษปนเป้ือน  

  1.5 วางแผนการผลิต  

 - อ้อยค้ันน้ าเป็นพืชบริโภคสด  สามารถปลูกได้ตลอดปี จ าเป็นต้องวางแผน

การผลิต เพ่ือรักษาคุณภาพของน้ าอ้อย  

 - ควรตดิตอ่ตลาดรับซื้อไว้ลว่งหนา้  

  - ผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 2.พันธุ์  

  2.1 การเลอืกพันธ์ุ  

 - ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามท่ีตลาดต้องการ คือ น้ าอ้อยมีสีเหลอืงอมเขียว 

กลิ่นหอม ความหวาน 13 – 17 องศาบริกซ์  

  2.2 พันธ์ุท่ีนิยมปลูก มี 2 พันธ์ุ  

   - สุพรรณบุรี 50 ใบสีเขียวเข้ม ล ามีขนาดใหญ่สีเขียวอมเหลอืง ปล้องยาวเป็น

รูปทรงกระบอก แตกกอ 5-6 ล าตอ่กอ ไว้ตอได้ 3-4 คร้ัง ทนทานตอ่โรคล าตน้เนา่แดง อายุเก็บเกี่ยว

ประมาณ 8 เดือน ผลผลิตน้ าอ้อย 4,600-5,200 ลิตร ต่อไร่ ความหวาน 15-17 องศาบริกซ์ 

เหมาะส าหรับปลูกท้ังในสภาพท่ีดอนและท่ีลุม่  

  - สิ งค โป ร์  เป็ น พั น ธ์ุ ท่ี เก ษ ต รก ร  อ า เภ อ ล าด บั ว ห ล ว ง  จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา นิยมปลูกในอดีต ใบสีเขียวอ่อน ล ามีขนาดใหญ่สีเหลืองเข้ม ปล้องสั้นเป็นรูปมัด

ข้าวต้มหรือป่องกลาง แตกกอ 3-4 ล าต่อกอไว้ตอไม่ได้ อ่อนแอต่อโรคล าตน้เน่าแดง  อายุเก็บเกี่ยว
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ประมาณ  8 เดือน ผลผลิตน้ าอ้อย 2,100-2,800 ลิตรต่อไร่ ความหวาน 13-15 องศาบริกซ์ 

เหมาะส าหรับปลูกในสภาพท่ีลุ่ม 

 
 

 3. การปลูก  

  3.1 การเตรียมดิน  

   - ในสภาพท่ีลุ่ม ต้องขุดเป็นร่องหรือยกร่อง โดยมีสันร่องกว้าง 5-6 เมตร 

ความยาวร่องตามขนาดพ้ืนท่ี และมีคู น้ ารอบแปลงลึกประมาณ 1 เมตร ในสภาพท่ีดอนเป็นการปลูก 

ในพ้ืนท่ีราบ จึงควรมีการปรับระดับพ้ืนท่ีให้มีความลาด เอียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์  

   - ถ้าดิน มีอินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ตามท่ีระบุในข้อ  1.2 ก่อน

เตรียมดิน ควรหว่านปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย คอกท่ีย่อยสลายดีแล้วอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

แล้วพรวนกลบ  

   - ไถด้วยผาลสาม 1 คร้ัง ลึก 30-50 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวน

ด้วยผาล 7 1-2 คร้ัง แล้วคราดเก็บเศษ ซาก ราก เหง้า หัว และไหล ของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง  

  - ในสภาพท่ีลุ่ม ให้ท าร่องปลูกตามแนวขวางบนสันร่อง ระยะห่างระหว่างร่อง 

0.75-1.0 เมตร ในสภาพท่ีดอน ระยะระหว่างร่อง 1.25-1.5 เมตร 

 3.2 การเตรียมท่อนพันธ์ุ  

  จ าเป็นต้องเตรียมท่อนพันธ์ุ ส าหรับใช้ในแปลงพันธ์ุและแปลงปลูก โดยมีขั้นตอนดังนี้  

   - ใช้ท่อนพันธ์ุอายุ 6-8 เดอืน จากแหล่งและแปลงท่ีไม่มีโรคล าต้นเน่าแดง

ระบาด หรือจัดท าแปลงพันธ์ุไว้ใช้เอง  เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต โดยเตรียมแปลงพันธ์ุ 1 ไร่ ส าหรับแปลง

ปลูก 10 ไร่  

   - ใช้มีดตัดล าอ้อยชิดโคน  และตัดยอดอ้อยต่ ากว่าโคนใบสุดท้ายท่ีคลี่แล้ว

ประมาณ 20 เซนติเมตร ลอกกาบใบ ตัดอ้อยเป็นท่อน จ านวน 3 ตาตอ่ท่อน แล้วน าไปปลูกทันทีไม่

ควรท้ิงไว้เกิน 7 วัน  



21 

  

   - ตรวจแปลงพันธ์ุอย่างสม่ าเสมอ  ถ้าพบการระบาดของโรคล าต้นเน่าแดง 

ตอ้งขุดกออ้อยออก เผาท าลายนอก แปลงปลูกทันที 

 
 3.3 วิธีปลูก  

  - แปลงปลูกเป็นแถวเดี่ยวท้ังในแปลงพันธ์ุและแปลงปลูก  

  - วางท่อนพันธ์ุในร่อง ให้มีระยะระหว่างท่อน 50 เซนติเมตร  

   - กลบดินให้สม่ าเสมอ  หนา 3-5 เซนติเมตร ส าหรับพันธ์ุสุพรรณบุรี 50 

และหนา 1-2 เซนติเมตรส าหรับพันธ์ุ สิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 4. การดูแลรักษา  

  4.1 การใส่ปุ๋ย  

   - ให้เคมีหลังปลูก หรือหลังแตง่ตออ้อย 2 คร้ัง ดินร่วน ดินร่วนเหนยีว หรือดิน

เหนยีว ให้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 คร้ังแรกเม่ืออายุ 1 เดอืน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ คร้ังท่ีสอง เม่ืออายุ 3 

เดอืน อัตรา 40 กิโลกรัมตอ่ไร่ ดินร่วนปนทราย ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 คร้ังแรก

พร้อมปลูก อัตรา 30 กิโลกรัมตอ่ไร่ คร้ังท่ีสองเม่ืออายุ 3 เดอืน อัตรา 50 กิโลกรัมตอ่ไร่  

   - ในอ้อยปลูก ให้ปุ๋ยแบบโรยเป็นแถวข้างกออ้อยแล้วพรวนกลบ  

   - ในอ้อยตอ ให้ฝังกลบปุ๋ยห่างจากกออ้อย 10-15 เซนติเมตร  
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  4.2 การให้น้ า  

   - ให้น้ าทันทีหลังปลูกเพ่ือให้อ้อยงอกสม่ าเสมอ  หลังจากนั้นให้น้ าทุก  2-3 

สัปดาห์ ในสภาพท่ีลุ่ม ให้น้ าโดยการตักน้ าสาดหรือใช้เคร่ืองสูบน้ าวางลงในเรือขนาดเล็ก สูบน้ าจาก

ร่องในสภาพท่ีดอน ให้น้ าประมาณคร่ึงร่องโดยไม่ต้องระบายน้ าออก  

   - งดให้น้ า 2 สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยว  ถ้าในช่วงท่ีเก็บเกี่ยวมีฝนตกหนัก  ต้อง

ระบายน้ าออกจากร่องทันทีให้เหลอื ไม่เกินคร่ึงร่อง 

 
 

 5. สุขลักษณะและความสะอาด  

  5.1 ควรเก็บวัชพืชและเศษพืช โดยเฉพาะท่ีเป็นโรค เผาท าลายนอกแปลงปลูก  

  5.2 อุปกรณ์ได้แก่ มีด จอบ เคร่ืองพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  หลังใช้งานแล้วต้อง

ท าความสะอาด หากเกิดช ารุด ควร ท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

  5.3 เก็บสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ไว้ในท่ีปลอดภัยและปิดกุญแจโรงเก็บ  
  

 6. ศัตรูของอ้อยคั้นน้ าและการป้องกันก าจัด  

  6.1 โรคท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด  

   - โรคล าตน้เนา่แดง  
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- สาเหต ุ เชือ้รา  

  - ลักษณะอาการ ยอดเหลอืงล าตน้มีรอยแผลสีน้ าตาลแดง ผิวปล้องเห่ียว เนื้อ

ในล าเน่าสีแดง  ท าให้ อ้อยตายท้ังกอ สปอร์ปลิวไปตามแรงลมและน้ า ระบาดรุนแรงในเขตปลูกอ้อน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ ราษฎร์ธานแีละพัทลุง ท าให้อ้อยสูญเสียผลผลิต 50-100 เปอร์เซ็นต์  

- ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน  

- การป้องกันก าจัด  

 - ปลูกพันธ์ุทนทานตอ่โรค คือ สุพรรณบุรี 50  

  - ไม่ใช้ตน้พันธ์ุจากแหล่งและแปลงท่ีมีโรคระบาด 

 
 

 6.2 แมลงศัตรูท่ีส าคัญและป้องกันก าจัด  

  - ปัญหาจากแมลงศัตรูอ้อยค้ันน้ ามีนอ้ยมาก  พบการท าลายของหนอนกอลาย

จุดเล็กในบางพ้ืนท่ี แตค่วาม เสียหายไม่รุนแรง จึงไม่จ าเป็นตอ้งใช้สารป้องกันก าจัด  

 
  6.3 ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด  

   - หน ู 

   ลักษณ ะและการท าลาย  หนู เป็นสัตว์ ฟันแทะท่ีกั ดกิ นอ้ อยทุกระยะการ

เจริญเติบโต โดยเฉพาะอ ย่างย่ิงช่วงอ้อย อายุ 6-8 เดือน หนูพุก ใหญ่และหนูพุกเล็กจะท าความ

เสียหายรุนแรงมากกว่าหนูบ้านท้องขาวโดยกัดแทะโคนตน้และตาอ้อย ตน้ อ้อยจะหักล้มและถูกหนู

ชนิดอื่นเข้าท าลายซ้ า ท าให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง  

   ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง ท่ีไม่มีพืชอาหารชนิดอื่น  

   การป้องกันก าจัด  

http://www.doa.go.th/ardc/suphan/dss_01rrd.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpu6Uga7XAhVJMY8KHakJBUkQjRwIBw&url=http://oldweb.ocsb.go.th/udon/ToWeb/490601_Thawath.htm&psig=AOvVaw2Q0N3HugLpjZ1gWapnuEAm&ust=1510197209578821
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   - ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอาศัยของหนู  

   - ใช้กรงดักหรือกับดับ  

   - เม่ือส ารวจพบร่องรอย รูหนู ประชากรหนูและความเสียหายของอ้อยรุนแรง 

ให้ใช้วิธีป้องกันก าจัดแบบ ผสมผสานคือ ใช้กรงดักหรือกับดัก ร่วมกับการใช้เหย่ือพิษ  

 6.4 วัชพืชท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด  

  6.4.1 ชนิดวัชพืช  

  วัชพืชฤดูเดียว  เป็นวัชพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมากขยายพันธ์ุ

ด้วยเมล็ด  

  - ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว และหญ้าตนีนกเป็นตน้  

  - ประเภทใบกว้าง เช่น ผักบุ้งยาง ผักโขม สาบแร้งสาบกา กะเม็ง ผักเบ้ียหิน 

ผักเบ้ียใหญ่ น้ านมราชสีห์ ไมยราบหนาม และผักเป็ดไทย เป็นตน้  

  - ประเภทกก ได้แก่กกทราย  

  วัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชท่ีส่วนมากขยายพันธ์ุด้วย ตน้ ราก เหง้า หัวและไหล ได้

ดีกว่าการขยายพันธ์ุดว้ยเมล็ด  

  - ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตนีตดิ หญ้าชันกาด หญ้าแพรก และหญ้าคา เป็นตน้  

  - ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปราบ และสาบเสอื  

  - ประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู  

  6.4.2 การป้องกันก าจัด  

  อ้อยปลูก  

  - แปลงท่ีมีวัชพืชข้ามปีปริมาณมาก  ควรพ่นสารก าจักวัชพืช ก่อนเตรียมดิน 

7-10 วัน  

  - ไถดิน 1 คร้ัง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1-2 คร้ัง แล้วคราดเก็บเศษซาก 

ราก เหง้า หัวและไหลของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง  

   - ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน หรือเคร่ืองจักรกล 1-2 คร้ัง ในช่วงอ้อยอายุ 1-3 

เดอืนหลังปลูก (ก่อนใส่ปุ๋ย) หรือ เม่ือวัชพืชมี 4-5 ใบ หรือก่อนวัชพืชออกดอก  

  - ในกรณีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเคร่ืองจักรกลไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอควรพ่นสารก าจัดวัชพืช อ้อยตอ  

   - ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดินหลังตัดแตง่ตออ้อย  

  - ระยะอ้อยแตกกอ ควรก าจัดวัชพืชดว้ยแรงงาน หรือพ่นสารก าจัดวัชพืช 
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 7. การเก็บเกี่ยว  

  7.1 ระยะเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม  

   - เก็บเกี่ยวอ้อยท่ีอายุ ประมาณ 8 เดอืน  

   - น้ าอ้อยมีความหวาน 13-17 องศาบริกซ์  

   - ล าอ้อยมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

   - ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าหรือเย็น ขณะท่ีอากาศไม่ร้อนจัด  

  7.2 วิธีการเก็บเกี่ยว  

 - ตัดเฉพาะอ้อยท่ีมีอายุ 8 เดอืน สังเกตได้คือ พันธ์ุสุพรรณบุรี 50 จะมีล าสี

เขียวอมเหลอืง ส าหรับพันธ์ุสงิคโปร์ จะมีล าสีเหลอืงเข้ม  

 - ใช้มีดถากใบและกาบใบออกท้ังสองด้าน  อย่าให้เปลือกหรือล าเสียหาย ตัด

ล าอ้อยชิดดินแล้วตัดยอดอ้อยต่ ากว่าจุดคอใบประมาณ 25 เซนตเิมตร วางบนแคร่หรือพ้ืนท่ีสะอาด 

ห้ามวางบนพ้ืนดนิ  

  - ใช้ยอดอ้อยหรือเชือกฟางมัดโคนและปลายล าอ้อย มัดละ 10 ล า แล้วใส่

รถบรรทุกส่งให้ลูกค้าทันที หรือน าไป ไว้ในท่ีร่มเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

 
 

 8. วทิยาการหลังเก็บเกี่ยว  

  8.1 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยว  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuu3gga7XAhUHtY8KHUbWD6sQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/teeraphat2541/kar-chidya/chidya-dwy-khn&psig=AOvVaw2uzd50kWw2a3rsPhmXlucY&ust=1510197348755947
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   - ล าอ้อยท่ีตัดแล้วควรน าไปส่งขายทันที  

  - ถ้ายังไม่น าไปค้ันน้ า สามารถเก็บล าอ้อยไว้ในท่ีร่ม ท่ีมีการถ่ายเทอากาศดี 

ได้นานประมาณ 7 วัน โดยคุณภาพ น้ าอ้อย คือ สีและความหวานไม่เปลี่ยนแปลง  

  - สถานท่ีเก็บล าอ้อยต้องสะอาด  ห่างไกลจากสัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และสาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

 8.2 การขนสง่  

  - รถบรรทุกอ้อยตอ้งสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณอ้อย ไม่ควรเป็นรถท่ีใช้

บรรทุกดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเป้ือน ยกเว้น จะมี

การท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนน ามา บรรทุกอ้อยค้ันน้ า  

  - การขนอ้อยขึน้รถ ควรมีคนรับอ้อยบนรถ ห้ามโยน เพราะจะท าให้ล าอ้อยช้ า 

คุณภาพน้ าอ้อยเสีย  

  - ควรจัดส่งอ้อยในช่วงเช้าหรือเย็น  เพราะถ้าอ้อยได้รับความร้อนสูงเกินไป จะ

มีผลเสียตอ่คุณภาพน้ าอ้อย  
 

กระบวนการคั้นน้ าอ้อยบรรจุขวด   
 1. น าอ้อยมาปอกเปลอืกและท าความสะอาดก่อนน าเข้าเคร่ืองค้ัน 

 2. น าอ้อยท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้ว น ามาเข้าเคร่ืองค้ัน เพ่ือค้ันเอาแตน่้ าอ้อยท่ีพร้อมใน

การผลิตในขั้นตอนตอ่ไป 

  3. น าน้ าอ้อยท่ีได้มาเทใส่ถังผสมโดยผ่านผ้าขาวบาง  

 4. ท าการบรรจุลงขวด แล้วปิดฝาพลาสตกิทับ 

 

 กระบวนการบรหิารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานได้ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

https://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/30/p30k3.htm


27 

  

 - ประธาน มีหนา้ท่ี ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน ประสานงาน รวมท้ังชี้แจงและทาความเข้าใจกับสมาชิกถึงแผนการ

ทางาน ผลงานและความร่วมมือ  

 - ฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ี ๑) บริหารงานท่ัวไป โดยเน้นการบริหารเคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น 

จัดล าดับการให้บริการจัดระบบการผลิต  และบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์  ๒) รวบรวมข้อมูลและ

สรุปผลการทางานจากคณะกรรมการกลุ่มฯ ทุก ๆ ฝ่าย ๓) รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดทาบันทึกผล

การประชุมสมาชิกของกลุ่มฯ ท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร  

 - ฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ๑) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มฯ เช่น ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรฯ เป็นต้น ๒) จัดทาบัญชี รายรับ-

รายจ่าย ของกลุ่มฯ  อย่างชัดเจนและถูกตอ้งสมบูรณ์ ๓) จัดสรรรายได้จากการดาเนินงานของกลุ่มฯ 

ตามแนวทางการบริหารรายได้ของกลุ่ม  

 - ฝ่ายบริหารและบ ารุงรักษา มีหนา้ท่ี ๑) ควบคุมดูแลการใช้งาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา

เคร่ืองจักรฯ ของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนคิพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา มีความ

ปลอดภัย และมีจานวนครบถ้วน ๒) จัดทาบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๓) จัดทาบันทึกการใช้งานและปัญหา

ของการใช้งานเคร่ืองจักรฯ ท้ังนี้ แตล่ะฝ่ายมีจานวนผู้รับผิดชอบตามสมควร  
 

แนวทางการบริหารรายได้  

 รายได้ท่ีเกิดจากการดาเนนิงานจะตอ้งมีการจัดสรรเป็นอย่างนอ้ย ๒ ส่วน ในอัตราส่วน ดังนี้  

 - ส่วนท่ี ๑ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ของรายได้สุทธิ  

 - ส่วนท่ี ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามเงื่อนไขและแนวทางของกลุ่มท่ีได้ตกลงไว้ ไม่

เกินร้อยละ ๙๕ ของรายได้สุทธิ 

 
 

การส่งเสริมความยั่งยืนของกลุ่ม/วสิาหกิจชุมชน  

 - รับซื้อผลผลิต และ/หรือรับจ้างสีข้าวของสมาชิกในอัตราท่ีถูกกว่าราคารับซื้อ  และ/หรือ 

รับจ้างกับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่สมาชิก  

 - พัฒนาความรู้ให้สมาชิกอย่างตอ่เนื่อง เช่น การถ่ายทอดความรู้ การทัศนศกึษาดูงาน เป็นตน้  

 - คืนก าไรให้แก่สมาชิกและชุมชน  เช่น การปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น  การจัดสวัสดิการ

ให้แก่ชุมชน อาทิเช่น สมาชิกเสียชีวิต สวัสดิการข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ทุนการศกึษาแก่เด็กยากจน เป็นตน้ 
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บทที่ 4 

แผนการตลาด 
 

รูปแบบของธุรกิจ 
 ช านาญการปลูกและคุณภาพของผลผลิตอ้อยค้ันน้ าอยู่เดิมแล้ว สินค้าในส่วนของอ้อยค้ันน้ าจึง

เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในรูปแบบของการจ าหนา่ยพันธ์ุอ้อยซึ่งท าอยู่เดิม รวมถึงการจ าหน่ายล า

อ้อยเพ่ือให้ผู้มีความประสงค์ไปค้ันเป็นน้ าอ้อยจ าหนา่ย และในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปร

รูปผลผลิตทางการเกษตรก าลังเร่ิมด าเนินธุรกิจแปรรูปอ้อยค้ันน้ าเป็นน้ าอ้อยบรรจุขวดเพ่ือจ าหน่าย

เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

สินค้า ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้บริโภค ช่องทางการตลาด 

พันธ์ุอ้อย 

ค้ันน้ า 

ปลูก รับออร์เดอร์ 

/ จัดส่ง 

เกษตรกรผู้ปลูก

อ้อยค้ันน้ า 

อินเตอร์เน็ต/ท าใบปลิว/ปากต่อปาก 

ล าอ้อย ปลูก รับออเดอร์ 

/ จัดส่ง 

ผู้ค้ันน้ าอ้อย

จ าหนา่ย 

อินเตอร์เนต/ใบปลิว 

น้ าอ้อย ปลูก ค้ันเป็น

น้ าอ้อยบรรจุ

ขวด 

ประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีและชุมชนใกล้เคียง/

อินเตอร์เน็ต/ออกบูธนทิรรศการ 

 

 

 

ลักษณะเด่นของสินค้าและบรกิาร  
 สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เน้นท่ีความมีคุณภาพ 

ซึ่งสมาชิกและผลผลิตของสมาชิกท้ังหมดจะตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีทางการเกษตรหรือ GAP 

เพ่ือความม่ันใจของผู้บริโภค เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปเป็นกลุ่มท่ีรักสุขภาพ ตอ้งการรสชาตท่ีิมาจาก
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ธรรมชาตปิราศจากการปรุงแต่ง ความปลอกภัยของสินค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

กรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเนน้เป็นเร่ืองส าคัญ 

 
 

ตลาดเป้าหมาย  
 ตลาดเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แบ่งเป็น 3 

กลุ่มตามลักษณะของสินค้า คือ พันธ์ุอ้อยค้ันน้ า   >>> ผู้ปลูกอ้อยค้ันน้ า 

    ล าอ้อยค้ันน้ า   >>> ผู้ค้ันน้ าอ้อยจ าหนา่ย 

    น้ าอ้อยบรรจุขวด(ตราช้างย้ิม) >>> ผู้บริโภคน้ าอ้อยท่ัวไป 

 
 

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการเติบโต 
 ดั่งท่ีกล่าวมาข้างตน้แล้วว่าผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรมีความปลอดภัยและมีคุณภาพดีมาก จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ท้ังนี้ราคาจ าหนา่ยสินค้า

จะไม่เนน้ให้ราคาสูงมากกว่าผลิตภัณฑ์จากท่ีอื่น เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรอยากเปิดตลาดน้ าอ้อยของ

กลุ่มให้เป็นท่ีรู้จักในตลาดมากขึน้ อีกท้ังอยากให้ผู้บริโภคได้รับประทานน้ าอ้อยท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 

     

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39frWjqzXAhUJPY8KHfV1DLUQjRwIBw&url=http://welovethaiking.com/blog/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7/&psig=AOvVaw0fwo_-GxXRY1ylElpfFQF3&ust=1510132021440681
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โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) 

- เกษตรกรมีความสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอยู่เสมอ 

- พ้ืนท่ีต าบลกรับใหญ่เป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ประกอบกับ

มีแหล่งน้ าท่ีสมบูรณ์ สามารถผลิตอ้อยค้ันน้ าป้อนสูต่ลาดได้ตลาดท้ังปี 

- เกษตรกรมีความช านาญในการปลูกอ้อย จึงท าให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง 
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- ผู้น ากลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
 

    จุดอ่อน (Weakness) 

 - พ้ืนท่ีปลูกอ้อยบางส่วนมีการปลูกอ้อยเพียงชนิดเดียวมาอย่างยาวนาน ไม่มีการปรับปรุงดิน 

และมีการใช้ดินแบบผิดวิธี เช่น การเผา เป็นตน้ ท าให้ดนิมีความเสื่อมโทรม 
 

โอกาส (Opportunity)  

- นโยบายจากภาครัฐท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการ จึงท าให้ได้รับ

การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ 

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีการปลูกอ้อยมาอย่างยาวนาน

และมีชื่อเสียงด้านคุณภาพท่ีเป็นเลิศ ท าให้สนิค้าและผลผลิตมีความตอ้งการจากตลาดเป็นอย่างดี 

- ปัจจุบันกระแสบริโภคอาหารธรรมชาติก าลังมาแรง น้ าอ้อยสดสดแท้ๆท่ีแปรรูปจากวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งใดๆท้ังสิ้นจึงตรงกับความ

ตอ้งการของตลาด 

- เม่ืออ้อยค้ันน้ าของเกษตรกรประสบกับผลผลิตไม่ได้คุณภาพเพียงพอท่ีจะมาค้ันน้ าอ้อย ก็

สามารถน าผลผลิตส่งโรงงานน้ าตาลได้ จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี 
 

อุปสรรค (Threat) 

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิงเร่ิมด าเนินธุรกิจจ าหน่าย

น้ าอ้อยบรรจุขวด จึงตอ้งใช้เวลาในการท าตลาดและด าเนนิธุรกิจให้เป็นท่ียอมรับในตลาดมากขึน้ 

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การวิจัย / พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 การจ าหน่ายน้ าอ้อยบรรจุขวดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

เพ่ิงจะเร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2560 ซึ่งในระยะเร่ิมต้นนัน้ถือได้ว่าเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี ในส่วนของความ
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หลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงยังไม่มาก เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา แต่อย่างไรก็

ตามกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปอ้อยจะเนน้ผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยบรรจุขวดท่ีมีขนาดและปริมาณบริโภคให้หมดได้

ในคราวเดียว เนื่องจากจะเนน้ให้สนิค้ามีความสดใหม่อยู่เสมอ 
 

การบริการและการส่งมอบ 

อ้อยค้ันน้ าบรรจุขวดของกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิต เป็นสินค้าท่ีไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งใดๆ 

และไม่ได้ใส่สารกันบูด จึงก าหนดให้ผู้ท่ีรับสินค้าไปควรบริโภคให้หมดภายในไม่เกิน 3 วัน และตอ้งเก็บ

ไว้ในท่ีเย็นอยู่เสมอ 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 

ภาวการณ์แข่งขัน 

สินค้าหลักท้ัง 3 แบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คือ 

พันธ์ุอ้อยค้ันน้ า ล าอ้อยค้ันน้ า และน้ าอ้อยบรรจุขวด มีจ าหนา่ยท่ัวไปในหลายพ้ืนท่ี แต่อย่างไรก็ตาม

สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีชื่อเสียงจากการท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตเองท่ีมีความช่ าชองในการปลูกอ้อยค้ันน้ าให้ได้คุณภาพ ซึ่งแม้แต่ผู้ ท่ีซื้อล าอ้อยเพ่ือน าไปค้ันน้ า

จ าหน่ายเองก็ยังยอมรับและนิยมผลผลิตอ้อยของต าบลกรับใหญ่ ประกอบกับผลิตภัณฑ์อ้อยค้ันน้ า

บรรจุขวดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีราคาไม่ตา่งจากสินค้าของ

คู่แข่ง จึงท าให้ผู้บริโภคเลอืกสินค้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีมาจากแหล่งผลิตโดยเฉพาะ 
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การก าหนดราคา 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นการจ าหนา่ยน้ าอ้อยบรรจุขวดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิงจะเร่ิมด าเนนิการผลิตในปี 2560 ซึ่งในระยะเร่ิมตน้นั้นถือได้ว่าเป็นการ

เร่ิมต้นท่ีดี ในส่วนของความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงยังไม่มาก เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงพัฒนา ปัจจุบันจ าหนา่ยในขวดพลาสตกิใส ในราคา 10 บาทตอ่ขวด 
 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะน าผลิตผลมาจ าหน่าย 

ณ ท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้คณะกรรมการและ

ผู้ รับผิดชอบบริหารจัดการต่อไป โดยสินค้าทุกอย่างท่ีเป็นของกลุ่ม จะผลิตออกจากท่ีนี่ ท้ังหมด 

เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสินค้าผ่านกระบวนการท่ีถูกต้อง 
 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใช้วิธีออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้

เป็นท่ีน่าสนใจ โดยใช้รูปช้างเป็นสัญลักษณ์เป็นตราสินค้าของกลุ่ม  และมีการประชาสัมพันธ์ในการ

ออกบูธกิจกรรมตามงานต่างๆ และจัดท าเพจของกลุ่มในอินเตอร์เนตเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายให้

เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึน้ 
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- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

อ้อยค้ันน้ า 

-ปลูกอ้อยค้ันน้ า 

- แปรรูปเป็นน้ าอ้อยสด 

- แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อื่นๆ เช่น น้ าตาลปึก 

น้ าส้มสายชู 

- ล าอ้อยสด 

- น้ าอ้อยสดตราช้างย้ิม 

- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น 

น้ าตาลปึก น้ าส้มสายชู 

-สม า ชิ ก ก ลุ่ ม มี ค ว า ม

ช านาญ ในการปลูกและ

ดูแลรักษา 

- แรงงานในการแปรรูป 

- ทดลองให้ดื่มฟรี 

- บริการด้วยคุณภาพ

ของผลผลิตท่ีสดใหม่ 

- สร้างเครือข่ายจ าหนา่ย

น้ าอ้อยสด 

- ลูกค้าท่ีน าไปแปรรูปตอ่ 

- ลูกค้าท่ัวไป 

- ลูกค้าร้านอาหาร 

- ลูกค้ารักสุขภาพ 

- โรงงานไร่ไม่จน 

- พ่อค้ามารับเอง 

- ฝากขายร้านอาหาร 

- เปิดบูธจ าหนา่ย ตามงาน

ตา่งๆ 
 

- แรงงานของเกษตรกรภายในกลุ่ม 

- ค่าขนสง่ 

- ค่าบรรจุภัณฑ์ 
 

 

- ขายล าอ้อยสด 

- ขายน้ าอ้อยสดบรรจุขวด 

- ขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ าตาลปึก น้ าส้มสายชู 

Business Model Canvas ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 
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ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

บัญชีรายรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัญชีรายจ่าย 
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บัญชีเงินฝาก  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษตามฤดูกาล 

-ผักปลอดภัยสารพิษ 

-แรงงานของเกษตรกร

ภายในกลุ่ม 

-ผลิตผักที่ปลอดภัย สร้าง

ความเช่ือถือ 

-สร้างเครือข่ายผู้ซ้ือสินค้า

ปลอดภัย 

-น าผักของกลุ่มตรวจสารพิษ

เพ่ืออกใบรับรอง 

-ผู้บริโภคท่ัวไป 

-แม่ค้าตลาดศรีเมือง 

-คนรักสุขภาพ 

-จ าหนา่ยในตลาดศรีเมือง 

-จ าหนา่ยในบูธหนว่ยงาน 

 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน 
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ภาพการประชุมจัดต้ัง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

 

 

 

 

    


