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ร้านอาหารทะเล I SEA U 

ร้อยตรีหญิง กรองแกว้  ทองนาค 1 

นางสาวอภิญญา  สงวนสิน 2 

นางสาวปาลิดา  คงทน 3 

-------------------------------------------------------- 

  บทสรุปผู้บริหาร  

 ด้วยรูปแบบการดาํเนินชีวิตของสังคมเมืองท่ีมีรสนิยมในการรับประทานอาหารนอกบา้นและ

ท่องเท่ียวในวนัหยดุท่ีไม่ไกลจากชุมชนเมืองมากนกั ทาํให้ธุรกิจร้านอาหาร ท่ีมีบรรยากาศผอ่นคลาย เร่ิมมี

จาํนวนท่ีสูงข้ึน "ศูนยว์ิจยักสิกรไทย" คาดการณ์ว่าร้านอาหารทัว่ไป ในปี 2558ธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุม

ถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ไป น่าจะมีมูลค่าตลาดอยูใ่นกรอบ375,000 - 385,000 ลา้นบาท เติบโต

อยู่ในกรอบร้อยละ 4.0 - 6.8 จากในปี 2557 ทาํให้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตอ้งมีการปรับกล

ยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งในดา้นความสนใจในเร่ืองสุขภาพ บรรยากาศ ท่ีผอ่นคลาย 

และการประหยดัค่าใชจ่้าย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 

 อาหารทะเล หรือ อาหารซีฟู้ ด เป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น หมึก หอยกุง้ ปลา 

ฯลฯ อีกทั้งอาหารเหล่าน้ีก็มาพร้อมคุณประโยชน์ท่ีมากมาย ซ่ึงหลกัๆท่ีทุกคนมกัจะไดย้ินบ่อยๆนั่นก็คือ 

ไอโอดีน แต่อาจะไม่ค่อยทราบว่าอาหารทะเลเหล่าน้ีมีสารอาหารมากกว่าท่ีเราคิด เร่ิมจาก กุง้ คุณค่าทาง

โภชนาการของกุง้อยูท่ี่โปรตีน แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรต ช่วยทาํใหร่้างกายแขง็แรงสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า 

ยิ่งถา้เป็นกุง้ตวัเล็กท่ีกินทั้งเปลือกจะไดแ้คลเซียมท่ีช่วยให้กระดูกแข็งแรง, ปู-หอย มีไอโอดีนสูงมาก มา

พร้อมกับแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กและวิตามินอีกมากมาย และปลาหมึก ให้โปรตีน ไอโอดีน 

คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ กาํมะถนั แต่จะมีโคเลสเตอรอลค่อนขา้งสูง 

 จากการท่ีตลาดของอุตสาหกรรมอาหารยงัคงมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้มีพื้นท่ีให้ผูล้งทุนรายใหม่

สามารถเขา้มาดาํเนินกิจการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนไดร้วมทั้งความช่ืน

ชอบในการรับประทานอาหารทะเลของผูบ้ริหาร จึงเกิดกิจการร้านอาหารทะเล I SEA U ข้ึนมา 

 

  

 

 คาํสําคญั  แผนธุรกิจ, ร้านอาหารทะเล 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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1. บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 I SEA U กาํเนิดข้ึนในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จากความสนใจท่ีจะทาํธุรกิจประเภท“ร้านอาหาร

ทะเล” ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นรสชาติของอาหารทะเลท่ีมีความอร่อยสด ใหม่ และมีการ

จาํลองบรรยากาศชายทะเล ท่ีมีหาดทรายขาวละเอียดดัง่แกว้ และนํ้ าท่ีใสราวกบักระจก และยงัมีซุม้น่ารักๆ

เอาไวใ้หลู้กคา้ถ่ายรูปเล่นอีกดว้ย เรารับรองว่าถา้หากลูกคา้มาพร้อมกบัครอบครัวคนรัก หรือเพื่อนฝงู จะทาํ

ใหมี้ดชันีความสุขพุง่ข้ึนมากกวา่ปกติแน่นอน 

 I SEA U ตั้งอยูบ่นถนนเกษตร-นวมินทร์ ใกลก้บั แยกนวมินทร์  มีการบริการอาหารทะเลแบบเป็นชุด

เซ็ต คือ Set S = ชุดรวมทะเลเผาเลก็ (199) ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา และขา้วผดัปู (จานเลก็) , Set 

M = ชุดรวมทะเลกลาง (399) ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา  ขา้วผดัปู (จานกลาง) และ ปลาหมึกไข่น่ึง

มะนาว และ Set L = ชุดรวมทะเลใหญ่ (599) ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา  ขา้วผดัปู (จานใหญ่)  

ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว และ ปูมา้น่ึง  

 1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านอาหารทะเล I SEA U  

 1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านอาหารทะเล I SEA U  

 1.4  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจร้านอาหารทะเล  

I SEA U 

 

 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนผลิต 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการ           

ทาํธุรกิจร้านอาหารทะเล  

I SEA U 
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 1.5  ขอบเขตของการศึกษา  

  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาธุรกิจร้านอาหารทะเล I SEA U 

  2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

1.6  นิยามศัพท์  

  1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์                 

ด้านการผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้                       

ในการดาํเนินงานหรือไม่ 

  2. ร้านอาหารทะเล I SEA U หมายถึง กิจการท่ีจะดาํเนินงาน ตั้ งอยู่ท่ีถนนเกษตร-นวมินทร์              

ใกลก้บัแยกนวมินทร์   

  3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ

องคก์าร โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)  

  4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตาํแหน่ง                         

ทางการตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  

  5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร  

  6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

  7. การวิ เคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กําไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน                 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน  

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้ 

 2.1  จุดแข็ง (Strengths) 

   1. เป็นร้านอาหารทะเลท่ีจาํลองบรรยากาศทะเลมีท่ีตั้ งอยู่กลางเมืองเหมาะกับชีวิต                     

คนเมืองท่ีมีเวลาเร่งด่วน  

   2.  มีการตกแต่งร้านให้ดูโดดเด่นสะดุดตากวา้งขวางและบรรยากาศสบายๆ ประดุจ                  

เหมือนอยูบ่นเกาะส่วนตวั  

   3. มีเงินระดมทุนเร่ิมแรกและเงินทุนหมุนเวียนสูง  

   4.  เป็นร้านอาหารท่ีมีโซนหลากหลายและบริเวณรอบนอกสามารถรองรับลูกค้า                          

ในวนัหยดุพกัผอ่นไดอ้ยา่งเพียงพอมีบริเวณท่ีจอดรถกวา้งขวาง  

   5.  พนักงานแต่ละตาํแหน่งและหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพและมีใจรักในการบริการ              

และมีการฝึกอบรม และพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นงานนั้นๆ  

   6.  สะอาด สะดวก สบาย ราคายอ่มเยา มีคุณภาพ 100% การันตีความสดใหม่ 
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   7.  มีมาตรฐานในทุกระดบังานบริการโดยเฉพาะสูตรของอาหารท่ีมีการปรับปรุงและ                   

พฒันามาแลว้มาลองทานก่ีคร้ังรสชาติของอาหารจะถูกใจไม่เปล่ียน  

   8.  ความสดของวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหารท่ีเราสั่งของสดใหม่สะอาดทุกวัน                 

ลูกคา้สามารถเลือกอาหารสดๆเป็นๆ จากตูเ้พื่อปรุงเป็นอาหารได ้ 

   9.  มีตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบปรุงอาหารท่ีตํ่าเพราะสั่งตรงจากสะพานปลามหาชัย              

โดยทางสะพานปลาจะจดัขนาดตามท่ีมาตรฐานของร้านตอ้งการและนาํมาส่งให้ทางร้าน

ทุกวนั  

   10.  มี Chef ปรุงอาหารท่ีชาํนาญดา้นการปรุงอาหารและมีประสบการณ์สูงในการปรุง

อาหารใหแ้ก่ทางร้าน  

   11.  มีความหลากหลายของเมนูอาหารใหเ้ลือกรับประทาน  

   12.  มีความหลากหลายช่องทางการสั่ งอาหารและช่องทางทางการจัดจําหน่าย                  

อยา่งเตม็รูปแบบโดยการเร่งการทาํตลาดแบบเตม็กาํลงั  

  2.2  จุดอ่อน (Weakness) 

   1.  การลงทุนเร่ิมแรกสูงทางร้านตอ้งแบกรับตน้ทุนในเร่ิมแรกและตอ้งใช้ระยะเวลา             

ในการคืนทุน  

   2. ของสดไม่สามารถจดัเก็บได ้จดัเก็บไดแ้ต่วตัถุดิบมีชีวิตการสั่งวตัถุดิบในแต่ละวนั                

ตอ้งใชก้ารคาดการณ์ (วตัดุดิบเน่าเสียง่าย) เน่ืองจากวตัถุดิบเป็นของสด  

   3.  ตน้ทุนในการลองผดิลองถูกในการพฒันาสูตรอาหารใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีตอ้งการ  

   4.  เจ้าของขาดความเข้าใจและขาดประสบการณ์ในการทําร้านอาหารเพราะเป็น   

ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่  

   5. การใช้แรงงานเป็นหลักการควบคุมต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมจะต้องทําเป็น                 

กระบวนการเร่ิมตั้งแต่การสอบราคาสินคา้ วิธีการจดัซ้ือ การตรวจรับสินคา้                         ท่ี

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ    การจดัเก็บอยา่งถูกวิธี การเบิกใชก้ารควบคุม                     ให้

มีการท้ิงเศษอาหารโดยไม่จาํเป็น การป้องกันการร่ัวไหล และการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน           

ในขั้นตอนใดกไ็ด ้ 

  2.3  โอกาส (Opportunities) 

   1.  การเปิดตวัทางการตลาดทุกช่องทางจะทาํให้สามารถมีพื้นท่ีส่วนแบ่งทางการตลาด                

ท่ีมากข้ึน 

   2.  สังคมในปัจจุบนันิยมออกมารับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน เช่น เล้ียงฉลอง             

ในโอกาสงานต่างๆ 

   3.  ดา้นบรรยากาศและรสชาติของอาหาร และการบริการท่ีดี และมีมาตรฐานสูงสามารถ

เป็นท่ีน่าจดจาํและดึงดูดใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปได ้
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   4.  ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ติดทะเลจึงทําให้ร้านอาหารทะเลมีวัตถุดิบ                        

ท่ีใหม่ สด และราคายอ่มเยา สามารถคดัสรรคุณภาพอาหารทะเลไดม้าก 

   5.  ดว้ยชีวิตคนเมืองท่ีมีเวลาน้อยและตอ้งแข่งขนักนัเวลา เราจึงเป็นทางเลือกทางดา้น             

การรับประทานอาหารทะเลอร่อยและมีบรรยากาศดีๆ เป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

   6. แนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการขยายตัวของประชากรทําให้ผู ้บริโภค                      

มีกาํลังซ้ือและความต้องการด้านการรับประทานอาหารทะเลมากข้ึนและทาํให้ธุรกิจ

ร้านอาหารทะเล ในเมืองมีโอกาสขยายตวัสูงข้ึน 

   7.  รัฐบาลส่งเสริมนักลงทุนรายย่อยมากข้ึน ทาํให้มีโอกาสในการขยายกิจการการ

ส่งเสริมธุรกิจดา้น (SME)  

   8.  จ า ก ก า ร ท่ี  Technology มี ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ก้า ว ห น้า ม า ก ข้ึ น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บใ ห้                        

การสั่งอาหารไดส้ะดวก ง่าย หรือการจ่ายชาํระเงินมีความรวดเร็วมากข้ึนและมีโอกาส

พฒันา Menu ใหม่ๆไดต้ลอด  

   9.  อาหารเป็นปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวิต กิจการร้านอาหารจึงมีโอกาสสร้างรายไดม้ากข้ึน              

ในทุกๆ วนั  

   10.  สถานการณ์ปัจจุบัน ค่านิยมของผู ้บริโภคหันมาให้ความสนใจ ในการเลือก

รับประทานอาหารจากทะเลมากข้ึน เน่ืองจากรสชาติอร่อย มีสารอาหารท่ีจาํเป็น และมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงอาหารทะเลเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและโภชนาการสูง อนัจะนาํมาซ่ึง

สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภค  

  2.4  อุปสรรค (Threats) 

   1.  มีคู่แข่งทางการตลาดสูงเน่ืองจากมีร้านอาหารเป็นจาํนวนมาก 

   2.  เศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่แน่นอนในเมืองไทยทาํใหค้นไทยไม่กลา้ใชเ้งิน 

   3.  แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว มีการพยากรณ์ว่าอาจจะเกิดภาวะเงินฝืดทําให้                

อาํนาจทางการซ้ือของผูซ้ื้อลดลง 

   4.  ยอดขายผนัแปรไม่แน่นอน แต่ละช่วงเวลาข้ึนอยู่กับฤดูกาล คาดเดายาก อิทธิพล             

ของปัจจยัภายนอก เช่น สงัคม การเมือง ค่านิยมของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได ้ 

   5.  มีร้านอาหารทางเลือกสูงข้ึน เช่น ร้านอาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ ร้านอาหาร               

มงัสวิรัติ ฯลฯ  
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3. การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

 3.1  การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)  

  จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแลว้ทาํให้สามารถจาํแนกกลุ่มเป้าหมายหลกั

กลุ่มเป้าหมายของร้าน “I SEA U” เป็นกลุ่มลูกค้า ในวัย รุ่นและวัยทํางาน รายได้ตั้ งแต่ 15,001–                       

30,000 บาทต่อเดือนท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นชอบทานอาหารนอกบ้าน และ                   

ช่ืนชอบในรสชาติของอาหารทะเลพร้อมทั้งชอบบรรยากาศเสมือนไดไ้ปเท่ียวท่ีทะเลจริงๆ 

 3.2 การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)  

  ทางธุรกิจร้านอาหาร “I SEA U” ไดมี้การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑโ์ดยการวางรูปแบบผลิตภณัฑ์

จากจุดตําแหน่งท่ีคุณภาพสูง ราคาตํ่ าโดยรายการอาหารของร้าน I SEA U จะเป็นอาหารทะเลแบบ                    

จดัเป็น Set ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือSet S = ชุดรวมทะเลเผาเล็ก ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา และ               

ขา้วผดัปู(จานเล็ก), Set M = ชุดรวมทะเลกลาง ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา ขา้วผดัปู (จานกลาง) 

และ ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว, Set L = ชุดรวมทะเลใหญ่ ประกอบด้วย ต้มยาํกุ ้ง รวมทะเลเผา ขา้วผดัปู                  

(จานใหญ่) ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว และ ปูมา้น่ึง ซ่ึงเมนูอาหารท่ีทางร้านจดัข้ึนคุม้ราคา ใหม่ สด อร่อย                  

คดัพิเศษ รับประกนั 100%มีการกาํหนดและสร้างรูปแบบร้านท่ีโดดเด่น สะดุดตาและแตกต่างจากคู่แข่ง

อยา่งชดัเจนทั้งน้ีทางธุรกิจมีการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑด์งัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

บรรยากาศเสมือนจริง 

 

 

 

                         ราคา (ตํ่า)                                                                                                                   ราคา (สูง) 

 

 

 

 

 

บรรยากาศไม่เสมือนจริง 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์
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 ด้านผลติภัณฑ์ 

  ร้านอาหารของเรามีการจาํลองบรรยากาศชายทะเล มีหาดทรายขาวละเอียดดัง่แกว้ และนํ้ าท่ีใส              

ราวกบักระจก และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การรับประทานอาหารและพกัผ่อนไปในตวัมีการบริการ                 

ท่ีดี น่าประทบัใจ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพื่อสะดวกในการให้บริการลูกคา้และลดตน้ทุน               

ดา้นการจา้งแรงงาน ส่วนรายการอาหารของร้าน I SEA U เน้นท่ีคุณภาพความใหม่ สด ส่งตรงจากทะเล            

ทุกๆวันรับรองคุณภาพ 100%รายการอาหารของร้าน I SEA U จะเป็นอาหารทะเลแบบจัดเป็น                               

Set ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 

   1.Set S = ชุดรวมทะเลเผาเล็ก ประกอบด้วย ต้มยาํกุ้ง  รวมทะเลเผา และข้าวผัดปู                 

(จานเลก็) 

   2.Set M = ชุดรวมทะเลกลาง ประกอบดว้ย ตม้ยาํกุง้ รวมทะเลเผา ขา้วผดัปู (จานกลาง) และ 

ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว  

   3.Set L = ชุดรวมทะเลใหญ่ ประกอบด้วย ตม้ยาํกุ้ง รวมทะเลเผา ขา้วผดัปู (จานใหญ่) 

ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว และ ปูมา้น่ึง  

 ด้านราคา (Price) 

  ดา้นราคาของร้าน I SEA U ใชก้ลยุทธ์การตั้งราคาแบบสุดคุม้ (Super Value Strategy) สืบเน่ือง

จากการท่ีทางร้านสามารถจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบได้ในราคาท่ีตํ่ากว่าทอ้งตลาด ทางร้านจึงจัดอาหารเป็น                 

Set โดยกาํหนดราคา ดงัน้ี   

  1. Set S  = ชุดรวมทะเลเลก็ ราคา 199 บาท/Set 

  2. Set M  = ชุดรวมทะเลกลาง ราคา 399 บาท/Set 

  3.  Set L  = ชุดรวมทะเลใหญ่ ราคา 599 บาท/Set 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy)  

  กลยุทธ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายร้านอาหารI SEA Uเลือกใชช่้องทางตรงคือทางร้านจะบริการ

ลูกค้าโดยบริการรูปแบบร้านอาหารประเภท Stand alone ผูบ้ริโภครับบริการจากทางร้านได้โดยตรง                   

ร้านตั้งอยู่ ถนนเกษตร-นวมินทร์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 22 แขวงจรเขบ้วัเขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10900              

และมีท่ีจอดรถในบริเวณดา้นหลงัของร้านวตัถุประสงคท่ี์เลือกทาํเลท่ีตั้งดงักล่าวเพราะเป็นแหล่งศูนยร์วม

ของกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นทาํเลทองในการทาํธุรกิจร้านอาหารทาํให้การแข่งขนัของร้านอาหารประเภทน้ี 

เป็นท่ีน่าสนใจและสามารถน่าจะทาํกาํไรไดก้าตกแต่งร้านเนน้สไตลช์ายทะเล มีหาดทรายและ นํ้ าทะเล ตน้

มะพร้าว และของประดบัตกแต่งแบบอยูบ่นเกาะจริงๆเลือกใชโ้ทนสีฟ้าขาวเพื่อสร้างบรรยากาศริมชายทะเล 

ไดน้ัง่ทานอาหารทะเลไปพร้อมกบับรรยากาศทะเลจริงๆไม่ตอ้งเดินทางไปไกลถึงต่างจงัหวดั 

  เม่ือกิจการดําเนินงานจนเติบโตได้ในระยะท่ีสมควรกิจการจะทาํการขยายสาขาจากเดิม               

ท่ีมีเพียง 1 สาขาขยายสาขาไปยงัสาขาท่ี 2 ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายประเภทเดียวกนั 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  

 ธุรกิจมีการใชก้ลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาดดงัต่อไปน้ีคือ 

  1.  จดัทาํป้ายช่ือและตราสญัลกัษณ์ของทางร้านเป็นกล่องไฟใหส้ะดุดตาเห็นเด่นชดั 

  2.  มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์เช่น Facebook, WEBSITE ของทางร้าน 

  3.  การจัดทําแผ่นพับใบปลิวเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าว่าร้าน I SEA U มีเมนูแนะนํา และ

โปรโมชัน่ 

  4.  การจดัทาํป้ายโฆษณาในท่ีสาธารณะเพื่อติดในมุมต่างๆท่ีอยู่ในซอยใกลเ้คียงเพื่อเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในบริเวณใกลเ้คียง 

  5. จดัทาํนามบตัร ของร้าน I SEA U 

  6.  ลูกคา้ท่ีมาจดัเล้ียงวนัเกิด ใหส่้วนลด 5 % พร้อม เคก้วนัเกิด 1 ปอนด ์ฟรี 

  7.  ให้ส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายการให้ส่วนลดสําหรับผู ้ท่ีแชร์ Facebook page เพื่อ                    

เป็นการเพิ่มฐานลูกคา้เก่าท่ีร่วมกด like และสร้างฐานลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มากด like แชร์ page  

 เ ง่ือนไขโปรโมชั่น : กดแชร์หน้า page แล้วพิมพ์หน้าท่ีลูกค้ากดแชร์มาเป็นส่วนลดสําหรับ

รับประทานอาหารได ้10% 

 จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้นบริษัทใช้งบประมาณสําหรับการส่งเสริมการตลาดในปีท่ี 1                  

เท่ากบั100,000 บาท 

4. การวเิคราะห์แผนการผลติ 

 ขั้นตอนในการจัดซ้ือ 

 ทางร้านไดก้าํหนดขั้นตอนการจดัซ้ือสินคา้และวตัถุดิบต่างๆ ไวด้งัน้ี 

  1.  การสํารวจความต้องการใช้ 

   พ่อครัวจะเป็นผูต้รวจสอบยอดการใชว้ตัถุดิบประจาํวนัและยอดวตัถุดิบคงเหลือ จากนั้นจด

รายการท่ีตอ้งการซ้ือ พร้อมปริมาณการสั่งซ้ือ ในส่วนของวตัถุดิบจะใชข้อ้มูลปริมาณการขาย ในแต่ละวนั

และส่วนปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งเสียไประหวา่งการเตรียมและปรุงอาหารประกอบในการพิจารณาจดัซ้ือสินคา้ 

  2.  การจัดทาํใบส่ังซ้ือสินค้า 

   พอ่ครัวจะเป็นผูท้าํการจดรายการสินคา้ อาหาร ของสด ของแหง้ท่ีจะซ้ือลงในกระดาษ  โดย

จะเขียนแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ และแยกตามสถานท่ีท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้ เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซ้ือ  และ

ตรวจสอบสินคา้วา่ไดค้รบตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 

  3.  การส่ังซ้ือสินค้า 

   การสั่งซ้ือมีทั้งแบบท่ีไปซ้ือเองท่ีตลาดและสําหรับสินคา้บางประเภท อาจจะโทรสั่งซ้ือ             

ให้ทางร้านมาจดัส่งท่ีร้าน ทั้งน้ี พิจารณาตามความเหมาะสม สําหรับระยะเวลาในการสั่งซ้ือ และส่งมอบ     
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ทางร้านกําหนดเวลา ในการส่งของถึงท่ีร้านในช่วง 09.00-10.00 น.ในแต่ละวันเพื่อความสดใหม่                      

ของอาหารทะเลและผกัเป็นส่ิงสาํคญั  

  4.  การตรวจรับสินค้า 

   การตรวจรับสินคา้เป็นการตรวจสอบว่าวตัถุดิบท่ีรับเขา้มามีคุณภาพและปริมาณตรงตาม            

ท่ีสั่งไวห้รือไม่ การตรวจรับจะตอ้งทาํให้ครบถว้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและเร่ืองของราคา พนักงาน               

ท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจรับสินคา้จะตอ้งดาํเนินการตามวิธีการตรวจรับสินคา้ ดงัน้ี 

  การตรวจรับในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับใบสั่งซ้ือสินค้ากับใบเสร็จว่าตรงกันหรือไม่ 

นอกจากน้ีจะดูรายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบ  

  การตรวจรับในเชิงคุณภาพ โดยการใชค้วามรู้สึกจากการมองเห็น การสัมผสั การดมกล่ินและ                     

ชิมรสชาติ 

  การตรวจรับในเร่ืองของราคา ตรวจสอบราคาสินคา้แต่ละรายการท่ีจะรับและท่ีจ่ายไปในการ

ชาํระเงินเม่ือพนกังานตรวจรับสินคา้เรียบร้อยแลว้วา่ตรงกบัราคาท่ีลงในใบเสร็จหรือไม่ 

  5.  การคัดแยกวัตถุดิบ เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีทาการตรวจสอบวตัถุดิบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ว่า

วตัถุดิบท่ีรับเขา้มานั้น ไม่มีในเร่ืองของความเสียหายต่อวตัถุดิบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นพ่อครัวจะทาํการคดัแยก

วตัถุดิบ แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล ซอส หรือ ผกัและของสดต่างๆควรจะคดัแยกไว ้ให้เป็น

หมวดหมู่ ควรเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะนาํวตัถุดิบต่างๆ มาจดัเตรียมในขั้นต่อไป 

  6.  การชําระเงิน 

   การจดัซ้ือสินคา้ของทางร้านจะมีทั้งการจดัซ้ือแบบทั้งเงินเช่ือและเงินสด เพื่อให้การจดัซ้ือ

ของทางร้านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  

ขั้นตอนในการผลติ 

 การผลติอาหารทะเลมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.  ต้มยาํกุ้ง 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   กุง้ขนาดกลางมะนาว, ข่า, ตะไคร้, ใบมะกรูด, ผกัชี, นํ้ าปลา, พริกข้ีหนู , เห็ดฟาง,นํ้ าเปล่า

   วธีิทาํ 

    1. ล้างทาํความสะอาดกุ้ง แกะเปลือกออกเหลือแต่หาง พกัไว ้(ถ้าไม่มีนํ้ าซุปไก่ 

สามารถเอาหวักุง้ และเปลือกท่ีแกะ ไปตม้ทาํเป็น นํ้าซุป จะทาํใหต้ม้ยาํมีรสกลมกล่อมข้ึน) 

    2. ตั้งนํ้ าซุป (หรือนํ้ าเปล่า) ในหมอ้ขนาดกลาง ใส่ตะไคร้ลงไปตม้ พอนํ้ าซุปเร่ิมเดือด 

ใส่กุง้และเห็ดฟาง ตม้ต่อไปอีกสักพกัจนกุง้เกือบสุก จึงปิดไฟ ยกหมอ้ลง (อย่าให้กุง้สุกมาก เน้ือจะแข็ง

กระดา้ง ไม่อร่อย) 
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    3. ปรุงรสดว้ยพริก, นํ้ ามะนาวและ นํ้าปลา จากนั้นจึงฉีกใบมะกรูดใส่ลงไป คลุกใหท้ัว่ 

ชิมรสใหพ้อดี (ถา้ตอ้งการทาํเป็นตม้ยาํนํ้ าขน้ กใ็ส่นํ้ าพริกเผาลงไปดว้ย) 

    4. ตกัตม้ยาํใส่ถว้ย โรยหนา้ดว้ยผกัชี เสิร์ฟทนัที 

 2. กุ้งหอยเผา 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   กุง้ขนาดกลาง, หอยแครง, หอยแมลงภู่ 

   วธีิทาํ 

    1. ลา้งทาํความสะอาดกุง้ หอยแครงและหอยแมลงภู่ 

    2. ตั้งเตาถ่านไฟอ่อนๆ นาํกุง้ หอยแครงและหอยแมลงภู่ลงไปยา่ง 

    3.จดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 

 3. ข้าวผดั 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   ขา้วเปล่า, เน้ือปูแกะ, กระเทียมแตงกวา, ไข่ไก่, หอมใหญ่, ตน้หอม, แครอท 

   วธีิทาํ 

    1. ใส่นํ้ ามนัลงในกระทะและนําไปตั้งบนไฟร้อนปานกลาง ใส่กระเทียมลงไปผดั              

จนเหลืองหอม จึงตอกไข่ใส่ลงไป ใชต้ะหลิวเข่ียใหไ้ข่แดงแตก 

    2. รอจนไข่เกือบสุก เร่งไฟแรงข้ึนแล้วจึงใส่ข้าวสวยหัวหอมใหญ่ เน้ือปูและ            

ตน้หอมซอย ลงไปผดัอยา่งรวดเร็ว 
    3. ปรุงรสดว้ย ซอสปรุงรสและนํ้าตาล ผดัใหส่้วนผสมทุกอยา่งเขา้กนั จึงปิดไฟ 

    4. ตกัใส่จาน เหยาะพริกไทยโรยหน้านิดหน่อย เสิร์ฟทนัทีขณะร้อนพร้อมแตงกวา 

และตน้หอม 

 4.  ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   ปลาหมึกไข่, พริกข้ีหนูสบั, กระเทียมสบั, นํ้ ามะนาว, นํ้ าปลา, นํ้ าตาลทราย 

    วธีิทาํ 

    1. จดัเตรียมส่วนผสมและวตัถุดิบ พร้อมกบัหัน่ปลาหมึกไข่ 

    2. เตรียมนํ้ ายาํสําหรับราดปลาหมึก โดยตาํกระเทียมให้ละเอียด ใส่เกลือลงไปดว้ย

เลก็นอ้ยจากนั้นใส่พริกลงไป โขลกรวมกนัจนละเอียดดี ใส่นํ้ าตาลลงไปคลุกใหเ้ขา้กนั 

    3. นาํปลาหมึกไข่ท่ีจดัเตรียมมาน่ึง  

    4. นาํนํ้ ายาํท่ีเตรียมไวส้าํหรับราดปลาหมึกมาราดปลาหมึก 

    5. จดัตกแต่งดว้ยหมอ้ไฟ พร้อมเสิร์ฟ 
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 5.  ปูน่ึง 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   ปูมา้, นํ้ ามนัหอย, ข้ึนฉ่าย 

    วธีิทาํ 

    1. นาํปูมาลา้งนํ้าใหส้ะอาด จดัเรียงใส่จานทรงลึกพกัไว ้

    2. นํ้ าตาลทราย นํ้ ามนัหอย พริกไทยป่น ผสมในถว้ยคนใหล้ะลายเขา้กนั สับกระเทียม

ใหล้ะเอียด นาํไปราดบนตวัปู แลว้นาํใส่ลงัถึงจะน่ึงดว้ยไฟแรง 

    3.ระหว่างนั้นลา้งตน้หอมและข้ึนฉ่ายให้สะอาด หั่นเป็นท่อนๆยาวประมาณ 2 ซม.

นาํไปโรยหนา้ตวัปูท่ีสุก 

    4. จดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 

 6.  นํา้จิม้ 

  ส่วนผสม/วตัถุดิบ 

   พริกข้ีหนูสบั, นํ้ าปลา, นํ้ าตาลทราย, นํ้ ามะนาว, กระเทียมสบั 

   วธีิทาํ 

    1. จดัเตรียมวตัถุดิบ/เคร่ืองปรุง 

    2. ใส่พริกข้ีหนูทั้งหมดลงในเคร่ืองป่ัน ตามดว้ยกระเทียม รากผกัชี เกลือ นํ้ าตาลทราย 

และนํ้ามะนาว ป่ันใหเ้ขา้กนัพอหยาบ 

    3. ใส่นํ้ าตม้สุกลงไป คนผสมใหเ้ขา้กนั ชิมรสตามชอบ ตกัใส่ถว้ย พร้อมเสิร์ฟ 

กระบวนการในการให้บริการลูกค้า 

 1. การต้อนรับลูกค้า 

 -  พนักงานต้อนรับเปิดประตู พร้อมกล่าว “สวัสดี (ครับ / ค่ะ) I SEA U ยินดีต้อนรับ                   

(ครับ / ค่ะ)” 

  -  พนักงานตอ้นรับนาํ ลูกคา้ไปยงัโต๊ะตามท่ีลูกคา้ร้องขอ หรือเลือกโต๊ะท่ีเหมาะกบัจาํนวน

ลูกคา้หากมีเดก็เลก็มาดว้ย ใหจ้ดัเกา้อ้ีสาํ หรับเดก็เสริม 

 2.  การรับคาํ ส่ังอาหาร 

  -  พนกังานนาํ รายการอาหารมามอบให้กบัลูกคา้ พร้อมแนะนาํ รายการอาหารพิเศษสาํหรับ

ลูกคา้ใหม่อาจตอ้งการคาํ แนะนํา สํา หรับลูกคา้เก่าให้พนักงานออกมายืนรออยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียง และ

เตรียมพร้อม เม่ือลูกคา้เรียกสามารถเชา้รับคาํ สัง่ไดท้นัที 

  -  สอบถามลูกคา้ถึงเคร่ืองด่ืม เพื่อนาํ มาบริการก่อน หากลูกคา้ไม่ตอ้งการใหรั้บคาํสั่งรายการ

อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมตามปกติ 
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  -  จดรายการอาหารลงในใบรับรายการอาหารซ่ึง 1 ชุดจะมีทั้งหมด 3 แผน่ แยกระหวา่งอาหาร

กบัเคร่ืองด่ืม 

  -  ทบทวนรายการอาหารทั้งหมดท่ีลูกคา้สั่งหลงัจากจบการสั่งอาหารทุกคร้ังเพื่อยืนยนัความ

ถูกตอ้ง 

  -  พนกังานส่งรายการอาหารตน้ฉบบัใหก้บัแคชเชียร์ สาํเนาใบท่ี 1 ส่งไปยงัหอ้งครัวสาํเนาใบ

ท่ี 2 เกบ็ไวท่ี้โตะ๊พกัอาหาร ในส่วนของพนกังานเสิร์ฟ 

 3.  การปรุงอาหาร 

  -  ผูช่้วยพ่อครัว เตรียมส่วนประกอบท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละรายการอาหารท่ีไดรั้บส่งใหก้บัแม่ครัว

พร้อมแนบสาํเนาใบรายการอาหารไวท่ี้ถาด 

  -  พนกังานเสิร์ฟนํ้าจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมตามสาํเนาใบรายการอาหาร 

  -  พอ่ครัวปรุงอาหารตามรายการ 

  -  ผูช่้วยพ่อครัวครัวนําอาหารท่ีปรุงเสร็จมาวางยงัโต๊ะพกัอาหารพร้อมสําเนาใบรายการ                

อาหาร 

 4.  การเสิร์ฟอาหาร 

  -  พนักงานเดินอาหารนาํ อาหารจากโต๊ะพกัอาหารและจุดพกัเคร่ืองด่ืมส่งให้กบัพนักงาน

เสิร์ฟเพื่อทาํ การเสิร์ฟอาหารใหลู้กคา้ 

  -  เลือกบริเวณท่ีวางเพื่อให้รบกวนลูกคา้น้อยท่ีสุด โดยพนักงานจะตอ้งส่งเสียงเตือนลูกคา้

ก่อนทุกคนคร้ังเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  -  วางอาหารบนโตะ๊ พร้อมแจง้ช่ืออาหารใหลู้กคา้ทราบ 

  -  นําใบรายการอาหาร (สําเนาใบท่ี 2) ท่ีมาพร้อมถาดอาหารส่งให้กับแคชเชียร์เพื่อ                

ตรวจสอบวา่รายการอาหารท่ีลูกคา้สัง่ไดมี้การบริการแลว้ 

 5.  การเกบ็เงิน 

  -  พนักงานเก็บเงินตรวจสอบใบรายการอาหารตน้ฉบบักบัสํา เนาใบรายการอาหารท่ีส่งให้

ลูกคา้แลว้ วา่ตรงกนัหรือไม่ ทาํการรวมรายการเพื่อเกบ็เงินจากลูกคา้ 

  -  พิมพร์ายการอาหารพร้อมราคา เพื่อเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ 

  -  พนกังานเกบ็เงินส่งใบเรียกเกบ็เงินใหก้บัพนกังานเสิร์ฟ 

  -  พนกังานเสิร์ฟนาํ ใบเรียกเกบ็เงินใหลู้กคา้ตรวจสอบพร้อมรับเงินหรือบตัรเครดิต 

  -  พนกังานเสิร์ฟส่งเงินหรือบตัรเครดิตใหก้บัพนกังานเกบ็เงิน 

  -  พนักงานเสิร์ฟส่งเงินทอนหรือสําเนาสลิปบัตรเครดิตคืนให้กับลูกค้า พร้อมกล่าว                          

“ ขอบคุณ (ค่ะ/ครับ)” 
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 6.  การเกบ็โต๊ะหลงัจากลูกค้าใช้บริการ 

  -  พนักงานเสิร์ฟและพนักงานเดินอาหารรับผิดชอบร่วมกนัในการเก็บจานชามและทาํความ

สะอาดบนโตะ๊ 

  -  นาํจานชามท่ีใชแ้ลว้ไปวางยงัโตะ๊พกั 

  -  ผูช่้วยพอ่ครัวนาํ จานชามท่ีใชแ้ลว้จากโตะ๊พกัไปส่งยงัส่วนทาํ ความสะอาด 

5. การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาลงัคน 

 โครงสร้างองค์การ(ผงัองค์กร) 

  ลกัษณะโครงสร้างองคก์รของ I SEA U เป็นการออกแบบองคก์รตามหน้าท่ี(Functional) เป็น

หลกั และเป็นรูปแบบองค์กรแบบแบนราบ(Flat Organization) ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและความ

ยดืหยุน่ในการบริหารจดัการและแสดงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงความสะดวกรวดเร็ว

ในการส่ือสารภายในองคก์ร ดงัน้ี 

 

6. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 บริษทัใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 3,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 11,552,400.00 บาท                                ปี

ท่ี  2 เ ท่ ากับ  12,707,640.00 บาท ปี ท่ี  3 เ ท่ ากับ  14,613,786.00 บาท ปี ท่ี  4 เ ท่ ากับ  17,536,543.20 บาท                  

แ ล ะ  ปี ท่ี  5 เ ท่ า กับ  21,920,679.00 บ า ท  มี กํา ไ ร สุ ท ธิ ใ น ปี ท่ี  1 เ ท่ า กับ  2,457,824.11 บ า ท  ปี ท่ี  2                             

เท่ากบั 2,821,534.19 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 3,479,889.71 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 4,532,914.79 บาท และ                         ปี

ท่ี 5 เท่ากับ 6,154,936.55 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 0.04 เดือน มีมูลค่าปัจจุบัน               

สุทธิ  (Net Present Value; NPV) เ ท่ากับ  14,482,650.06 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                         

(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั 109.12 %  

ผู้จัดการร้าน

พ่อครัว/แม่

ครัว

ผู้ช่วยพ่อครัว

/แม่ครัว

พนักงานเสิร์ฟ

อาหาร

พนักงานล้างจาน

และทาํความ

สะอาด

พนักงานเกบ็เงนิ พนักงานต้อนรับ

ผงัองคก์รของร้านอาหารทะเล I SEA U 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 



14 
 

7. สรุปผลการศึกษา  

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์   

ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปว่า ธุรกิจร้านอาหารทะเล I SEA U ภายใตเ้ง่ือนไข               

ท่ีบริษทักาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  

8. บรรณานุกรม  

 สาํนกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน เครือเจริญโภคภณัฑ.์ (20 ตุลาคม 2557).  “เศรษฐกิจไทย”             

ปี 58 แนวโน้มขยายตัวดีขึน้. เขา้ถึงไดจ้าก:     

http://www.cpthailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E

0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%99/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/2850/-58-.aspx      

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22  มกราคม 2558). 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ประเทศไทย. เขา้ถึงไดจ้าก:   

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Thailand/Thailand_EAP_Update-

Oct2014_TH.pdf (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22 มกราคม 2558). 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์. อตัราดอกเบีย้. เขา้ถึงไดจ้าก:    

http://www.ghbank.co.th/th/content.php?id=1 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 กมุภาพนัธ์ 2558). 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน. (3 พฤษภาคม 2551). เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gabliel&month=05-2008&date=03&group=1&gblog=2 

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22  มกราคม 2558). 

เจควิ ปูม้าน่ึง Delivery. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก:  

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A

7%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B6%

E0%B9%88%E0%B8%87-Delivery/321809094584919?sk=timeline (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 30 มกราคม 2558). 

 Seafood Aroy Delivery. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก:  

https://www.facebook.com/seafood.aroydelivery/timeline  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 30 มกราคม 2558). 

 เฮียยุทธ ปูทะเลน่ีง Delivery. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก:    

https://www.facebook.com/heeryutcrabdelivery?fref=ts (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 30 มกราคม 2558). 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ พฒัน์ พิสิษฐเกษม. (2557) . เอกสาร

ประกอบการสอน เร่ืองการจดัทาํแผนธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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http://www.cpthailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%99/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/2850/-58-.aspx
https://www.facebook.com/seafood.aroydelivery/timeline
https://www.facebook.com/heeryutcrabdelivery?fref=nf
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แผนธุรกจิ Childnery 

อยัรินทร์ รัชตะไชยยงค์1 ยาใจ เจริญสุข2 กลัยรัตน ์ทิมทอง3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทสรุปผู้บริหาร  

 ปัจจุบนัสงัคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม ครอบครัวท่ี

มีขนาดเลก็ลงซ่ึงหลายครอบครัวจะมีเพียง พ่อ แม่ และลูก ประกอบกบัการหยา่ร้างก็เพิ่มสูงข้ึน พ่อแม่เล้ียง

ลูกเพียงลาํพงัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก สมาชิกในครอบครัวไม่มีผูใ้หญ่ท่ีจะเล้ียงดูบุตรหลานให้ ทาํให้สภาพ

ครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กก่อนวยัเรียน บางครอบครัวตอ้งจา้งพี่เล้ียงเด็กมาดูแล ซ่ึงไม่

สามารถไวใ้จให้อยู่ตามลาํพงัได ้ดงัท่ีปรากฏในข่าว เร่ืองพี่เล้ียงทาํร้ายเด็ก อีกทั้งพี่เล้ียงก็ยงัไม่มีความรู้

ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไดต้ามวยั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลใหเ้ดก็ในวยัน้ีเสียโอกาส

ในการพฒันาศกัยภาพ ไม่มีความพร้อมในการเขา้สู่สงัคม วยัเด็กขาดคุณภาพทั้งดา้นสติปัญญา อารมณ์ และ

ดา้นจิตใจ ประกอบกบัผูป้กครองต่างไม่มีเวลาเล้ียงดูบุตรหลานเอง เน่ืองจากมีภาระหน้าท่ีการงานท่ีตอ้ง

รับผดิชอบ ตอ้งหารายไดเ้พื่อมาเล้ียงดูครอบครัว 

 

บทนํา 

 “Childnery” กาํเนิดข้ึนในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ดว้ยเงินลงทุน 1,000,000 บาท โดยเกิดจากการ

รวมตวัของหุน้ส่วน 3 คน จากจุดเร่ิมตน้ของปัญหาทางสังคม ซ่ึงพ่อแม่เล้ียงลูกเพียงลาํพงัเพิ่มข้ึนในสังคม

เมืองดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ คุณ อยัรินทร์ รัชตะไชยยงค ์จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะเปิดเนอสเซอร่ีข้ึนมา เพื่อรองรับ

ปัญหาดงักล่าว และดาํเนินธุรกิจภายใตช่ื้อ “Childnery” 

 Childnery เช่ือมัน่ในหลกัการท่ีว่าพฒันาการในวยัเด็กเลก็มีผลต่อการพฒันาสมองของเด็กมากท่ีสุด 

และช่วงเวลา 4 ขวบปีแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองท่ีผูป้กครองไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป Childnery จึง

ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาสมองดา้นซ้าย ควบคู่ไปกบัสมองดา้นขวา (สมองซีกซ้ายใช้

ตรรกะพิจารณารายละเอียด ขอ้มูลความจริง คาํและภาษา เลขและวิทยาศาสตร์ รับรู้วางแผน ทาํตามแบบ 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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แผน สมองซีกขวาใชค้วามรู้สึกพิจารณาภาพรวม จินตนาการ สัญลกัษณ์ และรูปภาพ ปรัชญา และศาสนา 

ช่ืนชมวางเป้าหมาย กลา้เปล่ียนแปลง เร่ิมการกระตุน้สมองด้านซ้ายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วย

กิจกรรมต่างๆ 

 ในปีแรกท่ีก่อตั้ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,000,000 บาท ต่อมากิจการ

ไดมี้การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี คือ จะเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มจาํนวนเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลในปีท่ี 3 เป็น 50% 

ต่อปีเป็นอย่างน้อย ยอดขายในปีท่ี 1 เท่ากบั 2,280,000 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 2,280,000 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 

3,372,000 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 3,372,000 บาท ปีท่ี 5 เท่ากบั 3,372,000 บาท 

 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 23%  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

328,812.35 บาท มีระยะเวลาในการลงทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี 2 เดือน โดยมีนโยบายปันผลใน

การลงทุนเท่ากบั 20% ของผลกาํไรในปีท่ี 3 

 ปัจจุบนั ประเทศไทยมีเด็กวยั 0-5 ปี จาํนวนทั้งส้ิน 4,557,091 คน (ขอ้มูล ณ เดือนธันวาคม 2556 

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เด็กอายุ 0-1 ปี (จาํนวน 1,481,714 คน) ยงัอยู่กับพ่อแม่และ

ครอบครัว ส่วนเด็กอาย ุ2-5 ขวบจาํนวน 3,075,377 คน บางส่วนเขา้สู่ระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานรับ

เล้ียงเด็กเอกชน (1,488 แห่ง : มิถุนายน 2557) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (19,820 แห่ง : 2556) และโรงเรียนอนุบาล 

(32,590 แห่ง) แต่ก็มีบางส่วนท่ียงัไม่มีโอกาสไดรั้บการเตรียมความพร้อม คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของ

เด็กทั้งหมด ผลการศึกษาวิจยัหลายช้ินพบว่า เด็กวยัน้ีกาํลงัประสบปัญหาท่ีบัน่ทอนสุขภาวะอย่างมากจาก

การเล้ียงดูและดูแลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงดูโดยพ่อแม่ท่ีไม่พร้อม ทางออกหน่ึงคือการใชเ้นอส

เซอร่ีท่ีดูแลแทนพ่อแม่รายไดน้อ้ยท่ีตอ้งทาํงานตลอดเวลา  ซ่ึงปัญหาการขาดคุณภาพของเนอสเซอร่ีเป็น 1 

ใน 6 ปัญหาสุขภาวะเด็กท่ีโครงการอนาคตไทย ภายใตก้ารสนบัสนุนของกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ใหค้วามสาํคญัและควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

 Childnery จึงจดัเป็นทางเลือกแห่งหน่ึงในบรรดาเนอสเซอร่ีหลายๆ แห่ง ท่ีมีจุดเด่นเหนือกว่าสถาน

รับเล้ียงเด็กทัว่ๆ ไป จึงมีความคุม้ค่าเพราะผูป้กครองพร้อมท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายในราคาท่ีสูงกว่า เพื่อแลกกบั

การพฒันาบุตรหลาน และยงัเป็นสถานท่ีท่ีไวว้างใจได ้ทั้งความปลอดภยั ความสะอาด โดย Childnery จะมี

บริการกลอ้ง CCTV ผูป้กครองสามารถใช้อุปกรณ์ส่ือสารและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อดูกิจกรรมของ 

Childnery ไดต้ลอดเวลาทาํการ อีกทั้งยงัมีสายรัดขอ้มือเดก็เลก็โดยใชร้ะบบ RFID เพื่อความปลอดภยัอีกทาง

หน่ึง โดยสวมสายรัดท่ีขอ้มือเด็ก เคร่ืองรับสัญญาณในสายรัดขอ้มือจะส่งเสียงและสั่นสะเทือนถา้เด็กออก

จากระยะทางท่ีกาํหนดในฟังกช์ัน่การใชง้าน 
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วตัถุประสงค์  

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจเนอสเซอร่ี “ Childnery “ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาแผนธุรกิจน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดข้องการทาํธุรกิจเนอสเซอร่ี “ Childnery “ 

  

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัการการวิเคราะห์แผนต่างๆ เพื่อความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ

เนอสเซอร่ี " Childnery " 

2. ขอบเขตดา้นวลา ใชร้ะยะเวลาในการเตรียมแผนการดาํเนินงานตั้งแต่ 23 เดือนพฤศจิกายน2557 ถึง 

30 เดือนธนัวาคม 2557 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง ผลรวมหรือผลสรุปของกระบวนการคิดและพิจารณาตลอดจนการตดัสินใจของ

ผูป้ระกอบการ ท่ีไดมี้การบรรยายขั้นตอนของการการก่อตั้งกิจการไปจนรายละเอียดของการ

ดาํเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
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2. เนอสเซอร่ี หมายถึง หอ้งเล้ียงเดก็ แต่เรานาํมาใชก้บัสถานท่ีรับเล้ียงดูเดก็เลก็ก่อนวยัอนุบาล ซ่ึงเรา

สามารถเรียกวา่เป็น “ สถานรับเล้ียงเดก็ “ โดยส่วนใหญ่จะรับเล้ียงดูเดก็เลก็อายแุรกเกิดถึง 3 ขวบ 

แต่บางแห่งอาจรับเฉพาะในระดบั 2 – 3 ขวบ คือระดบั “ เตรียมอนุบาล “  

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพองคก์ารโดยการสาํรวจจากสภาพการณ์

ภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์แผนการตลาด หมายถึง การกาํหนดกาํหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความ

พยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้

ล่วงหนา้ 

5. การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง  การระบุถึงโครงสร้างขององคก์ร 

6. การวิเคราะห์แผนการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์เงินลงทุน โดยสรุปออกมาเป็นงบการเงิน 

 

ผลการวเิคราะห์ 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 โดยการใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ คือ SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  

• มีบุคลากรท่ีมีรู้ความสามารถในการบริหารไดเ้ป็นอยา่งดี 

• บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและมีความรู้เชียวชาญดา้นการดูแลเดก็เป็น

อยา่งดี 

• มีการจดัทาํแผนการพฒันาการศึกษาเดก็อ่อน 

• ใหค้วามสาํคญัตวัเดก็เป็นหลกัในการเรียนสอน 

• เดก็สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมของเนอสเซอร่ีจึงทาํใหเ้กิดทกัษะทาง

ปัญญาเสมือนหน่ึงเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

2. วเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 

• บุคลากรเขา้ออกบ่อยเน่ืองเป็นสถาบนัเปิดใหม่ ระบบจูงใจไม่ดีพอ 

• ความหลากหลายของศกัยภาพเดก็จะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติัการสอน 
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• การประชาสมัพนัธ์อาจไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากเปิดใหม่อาจทาํใหผู้ป้กครองไม่มัน่ใจในการ

เลือกบริการ 

3. วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

• Childnery มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญักบั

สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

• เน่ืองจากพอ่แม่หรือผูป้กครอง ตอ้งทาํงานทั้งคู่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการเนอสเซอร่ี

มากข้ึน 

• ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอาศยัอยูห่นาแน่น 

4. วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

• ขาดความร่วมจากผูป้กครอง ในเร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรมของเนอสเซอร่ี 

• การทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการควบคุม เขม้งวด จะส่งผลทางดา้นอารมณ์ทาํใหเ้ดก็

เกิดความเบ่ือหน่าย 

 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

 การกาํหนดกาํหนดทิศทางและแนวทางทางการตลาดมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 

  เน่ืองจากกิจการไดท้าํการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยจาํแนกตามเกณฑใ์นการแบ่ง

ส่วนตลาด คือ ตามลกัษณะประชากรศาสตาร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด สามารสนองตอบความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดดี้ท่ีสุด โดยมีการ

แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองดงัน้ี 

  กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรอาย ุ6 เดือน ถึง 4 ปี รายได ้40,001 – 50,000 

บาท/เดือน/ครอบครัว และมีสถานภาพสมรส ซ่ึงใหค้วามสาํคญัทางพฒันาการทางปัญญาและทางอารมณ์ 

  กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรอาย ุ6 เดือน ถึง 4 ปี รายไดม้ากกวา่ 50,001 

บาท/เดือน/ครอบครัว และมีสถานภาพหยา่ ซ่ึงใหค้วามสาํคญัทางพฒันาการทางปัญญาและทางอารมณ์ 
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2. การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning) 

 

  จาํนวนเดก็ต่อ   

  บุคคลากรเหมาะสม   

      

       

      

     

     

 

 

 
 

     

ไม่เนน้ความปลอดภยัดว้ย

นวตักรรมขั้นสูง 

        
เนน้ความปลอดภยัดว้ย

นวตักรรมขั้นสูง 
 

 
 

    

       

 

 

 
 

     

       

       

      

  จาํนวนเดก็ต่อ   

  บุคคลากรไม่เหมาะสม   

 

 จากภาพขา้งตน้ แสดงผลไดว้า่ Childnery วางตาํแหน่งทางการตลาด โดยเนน้ความแตกต่างในดา้น

การดูแลพื้นฐานอยา่งใกลชิ้ด และเนน้ความปลอดภยัดว้ยนวตักรรมขั้นสูง มุ่งเนน้คุณภาพการบริการโดยมี

ปริมาณเดก็นอ้ยต่อครูผูดู้แล 1 คน ถูกตอ้งตามกฎกระทรวง อีกทั้งผูป้กครองสามารถเขา้ตรวจสอบได้

ตลอดเวลาทาํการ ผา่นกลอ้ง CCTV 

3. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

  เพื่อเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

วางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนัและเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลือกเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด ดงัน้ี 
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3.1 ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

  บริการท่ีเสนอใหก้บัลูกคา้มีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ความแตกต่างเป็นส่ิงท่ีลูกคา้  

                           สมัผสัไดจ้ริง 

• Childnery จะมุ่งเนน้ใหค้รูสอนและดูแลเดก็อยา่งใกลชิ้ด ใหค้วามอบอุ่นคุน้เคยเสมือนอยูท่ี่

บา้นตนเอง  

• ดา้นคุณภาพ Childnery มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเดก็  ทาํให้

ช่วยลดความกงัวลใจของผูป้กครองในเร่ืองต่างๆ ได ้ มีการส่งเสริมพฒันาการเดก็ใหมี้

พฒันาการตามวยัสามารถกา้วสู่สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และทาง Childnery มีระบบรักษา

ความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยดีว้ยสายรัดขอ้มือเดก็โดยใชร้ะบบ RFID 

• บรรยากาศโดยรอบของ Childnery เป็นไปตามมาตรฐานและกฏเกณฑใ์นการของจดัตั้ง

เนอสเซอร่ี โดยขนาดของพื้นท่ีจะสอดคลอ้งกบัจาํนวนของเดก็ ไม่แออดั Childnery มุ่งมัน่

ใหเ้กิดความสะดวกสบายและมีพื้นท่ีกวา้งขวาง ปลอดโปร่ง ซ่ึงจะนาํไปสู่พฒันาการท่ีดี

ของเดก็ รวมถึงการสร้างความปลอดภยัใหก้บัเดก็ดว้ย 

3.2 ด้านราคา (Price) 

  Childnery มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสบกบัการบริการ คุณภาพ และกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็น

การจดัครูตามสดัส่วนตามท่ีกระทรวงกาํหนด คือ ครู 1 คน ต่อเดก็ 5 คน เพื่อท่ีจะ ไดดู้แลเดก็แต่ละคนให้

ทัว่ถึง 

 ราคาค่าบริการ 

1. แบบรายเดือน เดก็อาย ุ6 เดือน – 2 ปี   ราคา 9,000บาท/เดือน 

2. แบบรายเดือน เดก็อาย ุ2 ปี – 4 ปี  ราคา 6,000บาท/เดือน 

3. แบบแพค็เกต็ เดก็อาย ุ6 เดือน – 2 ปี  ราคา 50,000 บาท/6 เดือน 

4. แบบแพค็เกต็ เดก็อาย ุ2 ปี – 4 ปี   ราคา 33,000 บาท/6 เดือน 

3.3 ด้านสถานทีจั่ดจําหน่าย (Place) 

  รูปแบบช่องทางการจดัหน่ายของ Childnery จะมีดว้ยกนั 1 ช่องทาง คือ พาเดก็มาสมคัร

ดว้ยตนเองท่ีสาํนกังาน Childnery ซ่ึงตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 99 ซอยลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220 สาํนกังานเปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.30 ยกเวน้วนัอาทิตย ์และ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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3.4 ด้านส่งเสริมการขายและส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  มีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกคา้ถึงลกัษณะบริการของ Childnery  เช่น การโฆษณา

ในส่ือต่างๆ และการทาํกิจกรรมท่ีทาํใหค้นมาซ้ือบริการของเรา โดย Childnery จะทาํโฆษณาผา่นส่ือ เพื่อทาํ

ให ้Childnery เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง มี 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

• ทางอนิเตอร์เน็ต 

  การทาํโฆษณาโดยผา่นส่ือทางอินเตอร์เน็ต คือการทาํใหก้ลุ่มผูป้กครองสนใจเขา้มาเยีย่ม

ชมเวบไซต ์ซ่ึงสามารถเขา้มาดูขอ้มูลต่างๆ อาทิเช่น การบริการ สถานท่ี โปรโมชัน่ เป็นตน้ และเม่ือมีการ

จองผา่นเวบไซต ์ทาง Childnery กจ็ะติดต่อกลบัไปเพื่อใหร้ายละเอียดการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 

• ป้ายโฆษณา 

  การทาํป้ายโฆษณาติดดา้นหนา้ร้ัว Childnery เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นไปมาพบ

เห็น ถือเป็นการโฆษณาส่ือแบบ below the line 

• แผ่นพบั (ใบปลวิ) 

  การจดัทาํแผน่พบั (ใบปลิว) จาํนวน 10,000 ใบ ไดมี้การแจกจ่ายประชาสมัพนัธ์ เป็นเวลา 

10 วนั ในละแวกกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ ท่ีคอนโดลุมพินี ลาดปลาเคา้1 และ คอนโดลุมพินีลาดปลาเคา้ 2 ซ่ึง

จะอยูใ่กลก้บั Childnery เป็นอยา่งมาก อีกทั้งหมู่บา้นใกลเ้คียง อาทิเช่น หมู่บา้นอารียา หมู่บา้นกลางเมือง 

เป็นตน้ รวมทั้ง โรงเรียนในละแวกใกลเ้คียง  

4. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

  การเลือกใชส่ื้อของ Childnery จะเนน้การใชส่ื้อแบบ below the line โดยเนน้ท่ีเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดง่้าย และราคาไม่สูง โดยทาํป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่หนา้ Childnery และ มี

การจดัทาํแผน่พบั (ใบปลิว) แจกจ่ายประชาสมัพนัธ์ ในละแวกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยงัมีการใชส่ื้อแบบ 

above the line เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยจดัทาํ website คือ 

www.childnery.co.th  

จดักิจกรรม “ กาํแพงสวยดว้ยมือเรา“ ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มในชุมชนสวยงามน่ามอง 

 

 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 



23 

 

 การวเิคราะห์ด้านการดาํเนินงาน 

 ทีต่ั้งสถานประกอบการในการบริการ 

 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ซ.ลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  พื้นท่ี 150 ตารางวา ซ่ึง

แบ่งสดัส่วนออกเป็น 2 ชั้น คือชั้นท่ี 1 เป็นพื้นท่ีใชส้อยของเนอสเซอร่ี ประกอบดว้ย หอ้งขนาดเดก็อาย ุ6 

เดือน – 2 ปี หอ้งขนาดเดก็อายเุกิน 2 ปี – 4 ปี หอ้งรับแขก และหอ้งอาหาร ชั้นท่ี 2 เป็นพื้นท่ีสาํหรับ

สาํนกังาน และเหตุท่ีเลือกท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังาน และเนอสเซอร่ีเน่ืองจากเป็นบา้นของเจา้ของธุรกิจเอง จึง

เป็นการลดค่าใชจ่้ายในส่วนค่าเช่าสาํนกังานลงไปได ้และใกลแ้หล่งชุมชนซ่ึงมีคนอาศยัอยูห่นาแน่นมาก 

โดยไดท้าํการดดัแปลงและปรับปรุงใหเ้ป็นเนอสเซอร่ี 

 

 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รับบุตรหลานจากผูป้กครองท่ีจุดรับ-ส่ง 

พยาบาล คดัแยกเดก็ป่วย 

เดก็อาย ุ6 เดือน – 2 ปีครู

ประจาํหอ้งจะรับเดก็เขา้

หอ้ง 

 

เดก็อาย ุ2 ปี – 4 ปี 

A.รับประทานอาหารเชา้ 

B.เล่นท่ีสนามเดก็เล่น 

เดก็ท่ีป่วยเป็น

โรคติดต่อจะแจง้ให้

ผูป้กครองมารับกลบั 

เคารพธงชาติ ทาํกิจกรรมยามเชา้ 

เขา้หอ้งประจาํ  เร่ิมรับบริการตาม

โปรแกรมแต่ละวยั 

ครูเวรประจาํวนั ส่งเดก็ใหผู้ป้กครอง ณ จุดรับ-ส่ง 
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 โครงสร้างและแผนบริหารของกจิการ (Organization Chart) 

 เน่ืองจาก Childnery เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ใหม่ โดยเป็นธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ และจาํกดัการ

รับเดก็ใน 2 ปีแรก เพยีง 30 คน คน (รับเดก็สูงสุด 45 คนในปีท่ี 3) จึงมีจาํนวนบุคลากร ดงัน้ี 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรใน Childnery ประกอบดว้ยบุคลากร 9 คน ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร Childnery   1  ตาํแหน่ง 

2. ครู  - ครูอาวโุส  1  ตาํแหน่ง 

- ครูพฒันาศกัยภาพ 5  ตาํแหน่ง 

3. พยาบาล    1  ตาํแหน่ง 

4. แม่บา้น    1  ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ 

ครูอาวโุส  

1 อตัรา 

ครูพฒันาศกัยภาพ  

5 อตัรา 

พยาบาล 

1 อตัรา 

แมบ้่าน 

1 อตัรา 

ครูพฒันาศกัยภาพ  

(เพิ่ม 3 อตัราในปีท่ี 3) 
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 การวเิคราะห์ด้านการเงนิ 

 “ Childnery “ ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 2,280,000 บาทปีท่ี 2

เท่ากับ 2,280,000 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 3,372,000 บาท ปีท่ี 4 เท่ากับ 3,372,000 บาท และปีท่ีปีท่ี 5 เท่ากับ

3,372,000 บาท มีกาํไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 3,787 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 35,787 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 435,549 บาท

ปีท่ี 4 เท่ากบั 435,549 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 435,549 บาท 

 มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 23.24%  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

28,812.35 และมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี 2 เดือน โดยมีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลในการลงทุนเท่ากบั 20% ของผลกาํไรสุทธิ 

 

 สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการดาํเนินงาน และการ

วิเคราะห์ดา้นการเงิน สรุปไดว้า่ ธุรกิจเนอสเซอร่ี “ Childnery “ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึนมีความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 บรรณานุกรม 

www.nurserykiddy.com 

www.dbd4business.com 

www.tint.or.th 
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แผนธุรกจิ ร้าน F2000 SOUND 

สุนีย ์ อติธรรมรักษ¹์ สมนึก  ทิศหลา้² นสัรา รักษาชนษ³์ 
------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
ร้าน F2000 sound เป็นร้านท่ีให้บริการเก่ียวกบัสินคา้ประเภทเคร่ืองเสียงรถยนต์และติดตั้งฟิล์ม

กรองแสง จากจุดเร่ิมตน้เกิดจากมีความชอบทางดา้นเคร่ืองเสียงรถยนต ์ จึงเปิดดาํเนินการในลกัษณะร้านคา้

ปลีกเป็นกิจการเจา้ของคนเดียวรับติดตั้งเคร่ืองเสียง    โดยเร่ิมจากอาคารพาณิชยช์ั้นคร่ึง 2 คูหา ในซอย

ลาดพร้าว 101 มีผูร่้วมดาํเนินการเร่ิมแรกซ่ึงร่วมกนัทาํกิจการร้าน F2000 sound รวม 3 คน ภายใตช่ื้อ “F2000 

SOUND” 

จากขอ้มูลของ “กรมขนส่งทางบก” พบว่าเม่ือปี  2557 จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2557  มีจาํนวนถึง  8,476,590  คนัในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

ทาํให้รถยนตมี์ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เพื่อใชใ้นการเดินทางและใชใ้นการประกอบอาชีพต่างๆ ทาํให้

เกิดความสะดวกสบายในชีวิต อีกทั้งยงัเป็นการบ่งบอกถึงฐานะของเจา้ของรถยนตว์่าอยูช่นชั้นระดบัใดทาง

สังคม  ซ่ึงโดยปกติยอดจาํหน่ายรถยนต์จะสูงข้ึนเม่ือภาวะเศรษฐกิจเติบโต ในแต่ละปีจะมีการนาํเสนอ

รถยนตรุ่์นใหม่ออกสู่ตลาดมากมาย หลากหลายรุ่นใหลู้กคา้ไดเ้ลือกใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

เช่นบุคคลท่ีชอบการท่องเท่ียว  การผจญภยั การใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายแบบพอเพียง หรือชอบความหรูหรา เป็น

ตน้ 

รถยนตเ์ป็นส่ิงแสดงฐานะ คนไทยค่อนขา้งให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี รถยนตมี์หลายประเภท การ

เลือกรถเพื่อเขา้สังคมนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรถใหม่เสมอไป ขอให้ดูดี และประกอบกบัภายในรถยนตมี์ส่ิง

อาํนวยความบนัเทิงเช่น เคร่ืองเสียงรถยนตท่ี์ไพเราะ สามารถดูหนงัฟังเพลงทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายมีความสุข

และติดฟิล์มกรองแสงท่ีมีคุณภาพเพื่อลดความร้อนขณะอยู่ในรถยนต์  ซ่ึงจะทาํให้การอยู่ในรถยนต์เป็น

เวลานานไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายหรือหงุดหงิดเน่ืองจากการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปริมาณรถยนต์

มากทาํให้การจราจรติดขดัเกือบทุกเส้นทาง  ผูบ้ริโภคจึงมีความตอ้งการในเร่ืองเคร่ืองเสียงรถยนตใ์นการ

สร้างความสุขขณะอยู่ในรถยนต์ในระหว่างเดินทาง  สําหรับคนบางคนการมีรถยนต์จะเป็นเหมือนบา้น

เคล่ือนท่ีเพราะบางคนแทบจะเรียกว่าชีวิตคือการเดินทางหรือชีวิติส่วนใหญ่แทบจะอยู่บนรถมากกว่าบา้น

ดว้ยซํ้า 

คาํสําคญั : แผนธุรกิจ, ร้าน F2000 SOUND  

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 
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ในปัจจุบนั ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัสูงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และมีผูใ้ห้บริการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ทาง

เราจึงมีการบริการท่ีแตกต่าง มุ่งเนน้การทาํงานใหมี้คุณภาพส่งมอบงานให้ลูกคา้ตรงต่อเวลาและขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายเพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีช่องทางในการเลือกซ้ือและมีความสะดวกในการติดต่อซ้ือขายกบัทาง

ร้านมากข้ึน  โดยเปิดใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ตเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิง่ข้ึน  และเป็นช่องทาง

ในการคน้หาขอ้มูลสาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการทราบรายละเอียดต่างๆ รวมถึงราคาของอุปกรณ์เพื่อเป็นขอ้มูลใน

การตดัสินใจ อีกทั้งยงัสามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้

อีกทางหน่ึง 

ความเจริญกา้วหนา้เป็นส่ิงท่ีทุกคนคน้หาและไดม้าเน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

ตอ้งการหาส่ิงใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความตอ้งการเสมอ ๆ  โดย ทฤษฎี ของ Maslow ไดก้ล่าวว่ามนุษยเ์รา

มีสญัชาตญาณโดยธรรมชาติท่ีจะคน้หาส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ และจะพฒันาไปเร่ือยๆ ซ่ึงรถยนตก์ถื็อเป็นหน่ึงใน

ปัจจยัห้าในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของมนุษยแ์ละมนุษยมี์ความตอ้งการใหต้นเองมีความสะดวกสบายและ

ภาวะทางสังคมซ่ึงมีแลว้ไดรั้บการยอมรับในวงสังคม   ดงันั้นเราจึงเห็นว่าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ

รถยนตมี์อยู่มากมายหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตและบริการในรูปแบบต่างๆ ความตอ้งการของสินคา้ในกลุ่ม

ประดบัยนตน์ั้นมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะการเติบโตข้ึนของอุตสาหกรรมรถยนต ์ท่ีมีความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ เป็นผลมาจากการท่ีค่ายรถยนตต่์าง ๆ จดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุน้

ยอดขายมากข้ึน 

ร้าน  F2000soundจะทาํงานตาม Order ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อความประทบัใจและคุม้ค่าเงินท่ีท่านเสีย

ไปและทางร้าน F2000sound เพิ่มสถานท่ีรองรับลูกคา้อีก 1 สาขาโดยใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้งฟิลม์กรอง

แสงในหอ้งปลอดฝุ่ น ซ่ึงหอ้งติดฟิลม์ดงักล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดบัความเป็นมาตรฐานใหร้้านเป็น

อยา่งมาก    อีกทั้งลูกคา้มีสถานท่ีสามารถนัง่รอการส่งมอบอยา่งเพียงพอมีความเป็นกนัเองเพราะบรรยากาศ

ของร้านท่ีติดตั้งฟิลม์กรองแสงนั้นเป็นสถานท่ีท่ีลูกคา้มีความสุขกบัการรอเปรียบเสมือนอยูท่ี่บา้นของตวัเอง

มีการออกแบบและตกแต่งโครงสร้างร้านติดตั้งฟิลม์ในรูปแบบสไตลรี์สอร์ท-วิจเทจเพื่อสร้างความแตกต่าง

จากธุรกิจเดียวกนั  โดยมีบริการทั้ง Free Wifi และเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟอยา่งครบครันเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจลูกคา้สูงสุดและส่ิงท่ีร้านไดรั้บคือลูกคา้มีบอกต่อเพื่อนฝงูญาติมิตรใหก้บัทางร้านอีกทางหน่ึง  

ร้านF2000 SOUND  กิจการจะขอกูเ้งินจากธนาคาร จาํนวน 2ลา้นบาท เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

ให้กบักิจการ โดยใช้ท่ีดินส่วนตวัของเจา้ของกิจการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และมีเงินทุนของเจา้ของ

กิจการ 5 แสนบาทรวมเป็นทุนในการดาํเนินงาน 2.5 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขาย

ปีแรกได ้8 ลา้นบาท และมีผลกาํไรสุทธิประมาณการเท่ากบั 0.60ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย 

ร้อยละ 25 อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย ร้อยละ 8 และมีมูลค่ากระแสเงินสดปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เม่ือคิดจาก

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ร้อยละ 10 เท่ากบั 4.62 ลา้นบาท  และมี IRR ของโครงการเท่ากบั ร้อยละ 63.61 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 
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จากขอ้มูลของ “กรมขนส่งทางบก” พบว่าเม่ือปี  2557 จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมณวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2557  จาํนวนถึง  8,476,590  คนัในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทาํ

ให้รถยนตมี์ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เพื่อใชใ้นการเดินทางและใชใ้นการประกอบอาชีพต่างๆ การใช้

รถยนตส์ามารถช่วยลดเวลาในการเดินทาง ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายในชีวิต อีกทั้งยงัเป็นการบ่งบอกถึง

ฐานะของเจา้ของรถยนตว์า่อยูช่นชั้นระดบัใดทางสงัคม  ซ่ึงโดยปกติยอดจาํหน่ายรถยนตจ์ะสูงข้ึนเม่ือภาวะ

เศรษฐกิจเติบโต ในแต่ละปีจะมีการนาํเสนอรถยนตรุ่์นใหม่ออกสู่ตลาดมากมาย หลากหลายรุ่นใหลู้กคา้ได้

เลือกให้ตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่นบุคคลท่ีชอบการท่องเท่ียว  การผจญภยั การใชชี้วิตท่ี

เรียบง่ายแบบพอเพียง หรือชอบความหรูหรา มีนวตักรรมเป็นตน้  สถิติการขายรถยนตเ์ดือนพฤศจิกายน 

2557 ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2557ปริมาณการขายรวม   400,000  คันรถยนต์นั่ง   

184,000 คนัรถเพื่อการพาณิชย ์  216,000 คนัรถกระบะ 1 ตนั(รวมรถกระบะดดัแปลง)    199,000 คนัและ

รถกระบะ 1 ตนั(ไม่รวมรถกระบะดดัแปลง)    176,000 คนั  

รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากในปัจจุบนั เพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการเดินทางใหก้บัมนุษย ์ทั้งเร่ืองส่วนตวัและการทาํธุรกิจ การงาน การมีรถยนตจุ์ดประสงคห์ลกั

นอกจากการมีไวเ้ดินทางเพื่อไปทาํงานหรือทาํภารกิจส่วนตวัแลว้การท่องเท่ียวกเ็ป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็น

ท่ีนิยมเพื่อการพกัผอ่น การใชร้ถยนตเ์พื่อการเดินทางไปทาํงานดูจะเป็นจุดประสงคส์าํหรับคนส่วนใหญ่จะ

รถยนตส์ักคนัเพื่อแลกกบัความสะดวกสบาย ซ่ึงสําหรับบางคนการมีรถยนตจ์ะเป็นเหมือนบา้นเคล่ือนท่ี

เพราะบางคนแทบจะเรียกวา่ชีวิตคือการเดินทางหรือชีวิตส่วนใหญ่แทบจะอยูบ่นรถมากกวา่บา้นดว้ยซํ้าไป  

เร่ืองจริงท่ีแฝงอยูก่บัส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ไดว้า่ยคุน้ีสมยัน้ีใครกฟั็ง วิทย ุในรถทั้ง แม ้"เคร่ืองเสียง" จะเป็นส่ิงท่ีให้

ความบนัเทิง เพื่อแกเ้หงาสาํหรับใครท่ีสันโดดในการขบัรถ ทั้งยงัใหก้ารรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 

ในขณะขบัรถ 

ร้านF2000 sound เป็นร้านท่ีให้บริการเก่ียวกบัสินคา้ประเภทเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละรับติดตั้งฟิลม์

กรองแสง เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ท่ี 862 ซ.ลาดพร้าว 101ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ จากจุดเร่ิมตน้เกิดจากมีความชอบทางดา้นรถยนตแ์ละเคร่ืองเสียงรถยนต์มีโอกาสไดไ้ปฝึกฝน

ประสบการณ์กบัญาติท่ีเปิดร้านเคร่ืองเสียงรถยนตป์ระมาณ 8 ปี จึงเห็นว่าธุรกิจเก่ียวกบัรถยนตเ์ป็นธุรกิจท่ี

น่าสนใจและคาดการณ์วา่อุตสาหกรรมเก่ียวกบัรถยนตมี์ความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เม่ือมีจงัหวะและโอกาสท่ี

เอ้ืออาํนวยในการเปิดธุรกิจเพราะมีประสบการณ์และมีความชาํนาญดา้นเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละการติดฟิลม์

กรองแสง  จึงเปิดดาํเนินการในลกัษณะร้านคา้ปลีกรับติดตั้งเคร่ืองเสียง    โดยเร่ิมจากอาคารพาณิชยช์ั้นคร่ึง 

2 คูหา ในซอยลาดพร้าว 101  

ร้าน  F2000soundจะทาํงานตาม Order ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อความประทบัใจและคุม้ค่าเงินท่ีท่านเสีย

ไปและทางร้าน F2000sound เพิ่มสถานท่ีรองรับลูกคา้อีก 1 สาขาโดยใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้งฟิลม์กรอง

แสงในหอ้งปลอดฝุ่ น ซ่ึงหอ้งติดฟิลม์ดงักล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดบัความเป็นมาตรฐานใหร้้านเป็น
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อยา่งมาก    อีกทั้งลูกคา้มีสถานท่ีสามารถนัง่รอการส่งมอบอยา่งเพียงพอมีความเป็นกนัเองเพราะบรรยากาศ

ของร้านท่ีติดตั้งฟิลม์กรองแสงนั้นเป็นสถานท่ีท่ีลูกคา้มีความสุขกบัการรอเปรียบเสมือนอยูท่ี่บา้นของตวัเอง

โดยมีบริการทั้ง Free Wifi และเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟอย่างครบครันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกคา้สูงสุด

และส่ิงท่ีร้านไดรั้บคือลูกคา้มีบอกต่อเพื่อนฝงูญาติมิตรใหก้บัทางร้านอีกทางหน่ึง  

 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการใหม่  กิจการจะจา้งพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะ

มีประสบการณ์ในงานดา้นน้ีอยู่แลว้เขา้มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ค่าใชจ่้ายในการอบรมไม่สูงมาก นอกจากน้ี จะอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัทางผูข้ายปัจจยัการผลิต(supplier) 

เพื่อให้ไดรั้บโปรโมชัน่พิเศษจากทางผูข้ายเพื่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ

เช่ือมัน่ในฝีมือการติดตั้งทางร้าน F2000 sound  ไดมี้โอกาสร่วมในการแข่งขนัและไดรั้บรางวลัเคร่ืองเสียง

รถยนตต่์าง ๆ มากมาย เป็นการการันตีในฝีมือและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ F2000 sound ไดรั้บรางวลั

ต่างๆ มากมาย 

 ดา้นการบริการ จะมุ่งเน้นคุณภาพการบริการท่ีมีความเป็นมาตรฐาน และนาํเทคโนโลยี รวมถึง

เทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการบริการ โดยคาดว่าใน 1 วนัจะสามารถให้บริการลูกคา้ในส่วนของการ

ติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนตไ์ดป้ระเภทละ 4 คนั รวม 8 คนัเพราะกิจการมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัทาํให้งานท่ีติดตั้งจากทางร้านมีการติดตั้งท่ีไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพรวม

F2000SOUND มีห้องสําหรับตดัไมท่ี้ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นดว้ยเคร่ืองดูดฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนจาก การตดั 

การขดัและการเจียร โดยการตดันั้นเราจะใชเ้คร่ือง Table Saw กบั Jig Saw และใชเ้คร่ือง Router แบบสไตล์

ญ่ีปุ่นซ่ึงจะไดง้านท่ีออกมาเนียบและสวยงามดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มีทั้งการเดินสายไฟการติดตั้งลาํโพง 

การแดมป้ิง การSetting การจูนเสียง ทั้งหมดน้ีเราจะทาํตามทฤษฎีและการทดลอง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจรับติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละฟิลม์กรองแสง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจรับติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละ

ฟิลม์กรองแสง 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจรับติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนต์

และฟิลม์กรองแสง 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2558 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้น

การดาํเนินงานหรือไม่ 

2. เคร่ืองเสียงรถยนต ์หมายถึง  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ชนิดหน่ึง ท่ีทาํหนา้ท่ี

ขยายสัญญาณเสียง หรือเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง กระจายเสียง เป็นตน้ 

ในภายหลงัยงันิยมเรียกรวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสญัญาณภาพดว้ยประกอบหรือใส่ไวใ้นรถยนต ์

3. ฟิล์มกรองแสง หมายถึง วสัดุท่ีถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อใช้ในการควบคุมพลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตย ์ผลิตจากพลาสติกชนิดหน่ึงซ่ึงทาํจากแผน่โพลีเอสเตอร์ต่างๆ ( PVDG, Tedlar Foils 

Metallized Film, Acetate, PET, Polyolefins and Polycarbonates ) 

โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการเคลือบชั้นฟิลม์ ต่างๆกนัเช่น สี , โลหะ , กาว , สารกยัรอยขีดข่วน , สาร

ดูดซบัรังสี UV ( UV absorber ) ซ่ึงแผน่โพลีเอสเตอร์เป็นวสัดุท่ีเหมาะต่อการผลิตฟิลม์เน่ืองจาก

มี ความเหนียว ทนทาน ยืดหยุน่สูง ดูดซบัความช้ืนนอ้ย และสามารถทนอุณหภูมิไดท้ั้งสูงและ

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจรับติดตั้งเคร่ืองเสียง

รถยนตแ์ละฟิลม์กรองแสง 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

 

การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาํเนินงาน 

 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


32 
 

ตํ่า จนทาํให้สามารถลดแสงและความร้อนได้ แต่ยงัคงความโปร่งใส(Trawsparency) ทาํให้

สามารถมองเห็นภายนอกได ้

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

5. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

6. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

7. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

8. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยSWOT analysisมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจวา่มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอยา่งไรวิเคราะห์จุด

แขง็จุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการทาํธุรกิจวิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

จุดแข็งของกจิการ(Strengths)  
 1. ผูป้ระกอบการมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน และมีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจเคร่ืองเสียงรถยนต์

และการติดตั้งฟิลม์กรองแสงมาเป็นเวลานาน 

 2. กิจการเป็นเจา้ของคนเดียวเป็นผลใหมี้ความยดืหยุน่ในการบริหารงานสูง 

 3. กิจการมีนโยบายในการบริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกคา้ โดยใชก้ารสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของลูกคา้ก่อนการใหบ้ริการ รวมถึงเจา้ของกิจการทาํการควบคุมการติดตั้งของช้ินงานดว้ยตวัเองในทุก ๆ 

ขั้นตอนเพื่อใหผ้ลงานท่ีพอใจของลูกคา้ 

 4. กิจการมีการสร้างภาพลกัษณ์ของกิจการอยา่งต่อเน่ือง ผา่นส่ือทางการตลาด เช่น การลงผลงาน

การติดตั้งในนิตยสารเคร่ืองเสียงรถยนต ์มีการฝากโฆษณาร้านใน web ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง

รถยนต ์เช่นใน คลบัรถยนตโ์ตโยตา้ฮอนดา้นิสสนัฟอร์ดมาสดา้ และเบนซ์ เป็นตน้ 

 5. กิจการมีพนกังานท่ีมีความสามารถ ชาํนาญงาน มีประสบการณ์ในการทาํงานในโชวรู์มมาก่อน 

ทาํใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 6. มีช่องทางการจาํหน่ายหลายสาขา โดยมีหนา้ร้าน ทาํใหลู้กคา้สามารถเลือกลูกคา้ดว้ยตนเอง และ

เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายทางเวบ็ไซดเ์พือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

 7. มีการติดต่อส่ือสารดว้ยไมตรีกบัลูกคา้หลายแนวทางทั้งจากพนกังานขาย ทางจดหมาย

อีเลก็ทรอนิกส์ (E – Mail) Twitter Facebook และ IG และ Line 

 8. พนกังานไดรั้บการอบรมจากบริษทัคู่คา้ (Suppliers) อยา่งสมํ่าเสมอ 
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 9. กิจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัฐานขอ้มูลลูกคา้ ทาํใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลดา้น

ต่างๆท่ีสาํคญัของลูกคา้ และสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการพยากรณ์ความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

 10.มีการสาํรวจสินคา้คงคลงัอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะสินคา้ประเภทเคร่ืองเสียงรถยนตมี์การ

ปรับเปล่ียนราคาเร็วๆ  

 11. สถานท่ีใหบ้ริการสามารถรองรับลูกคา้ไดเ้พยีงพอ 

 12. เปิดใหบ้ริการทุกวนั 

 13. มีทาํเลท่ีตั้งในบริเวณท่ีประชากรหนาแน่น 

 14. กิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของหลาย ๆ บริษทั 

 15. มีพนัธมิตรร่วมกบัร้านเคร่ืองเสียงรถยนตต่์าง ๆ 

 16. มีฐานลูกคา้เดิม 

จุดอ่อนของกจิการ(Weakness) 

 1. การใหบ้ริการลูกคา้ในลกัษณะของการบริการเฉพาะรายนั้น ใชเ้วลาในการใหบ้ริการค่อนขา้งมาก 

เป็นผลใหกิ้จการเสียโอกาสในการท่ีจะรับลูกคา้ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

 2. กิจการขาดกระแสเงินสดหมุนเวียน เน่ืองจากตอ้งนาํเงินทุนส่วนหน่ึงไปเป็นค่าซ้ือสินคา้เพื่อขาย 

และรักษาระดบัสินคา้คงคลงั และอีกส่วนหน่ึงนาํไปสนบัสนุนการใหเ้ครดิตการชาํระเงินกบัลูกคา้ท่ีเป็นโชว์

รูมรถยนต ์เป็นผลใหไ้ม่สามารถนาํเงินมาลงทุนขยายกิจการเพิ่มได ้

3. ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นไม่สามารถจบัจ่ายน้ีไดร้วมไปถึงรถยนตแ์ต่ละรุ่นจะมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลบ่อยๆรวมถึงการท่ีสินคา้เคร่ืองเสียงติดรถยนตเ์ป็นสินคา้เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลง

ค่อนขา้งไวจึงส่งผลกระทบต่อนโยบายและตน้ทุนในการรักษาระดบัสินคา้คงคลงัของกิจการ 

4. เม่ือมีสินคา้รุ่นใหม่ๆ ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ส่งผลใหใ้หสิ้นคา้คงเหลือในกิจการมีมากข้ึน 

โอกาสของกจิการ(Opportunities) 

 1. จากแนวโน้มปริมาณรถยนต์ท่ีจดทะเบียนเพิ่มข้ึนทุกปีเพราะปัจจุบนัรถยนต์เป็นส่ิงจาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวนัไปแลว้ถึงผูผ้ลิตรถยนตห์ลายรายจะหันมาใชอุ้ปกรณ์ติดตั้งภายในรถในรูปแบบของ OEM 

(Orgiginal Equipment Manufacturing) กนัมากข้ึน รวมถึงการใชสิ้นคา้คุณภาพปานกลางติดตั้งรถยนต์รุ่น

ใหม่ ๆ ท่ีออกจาํหน่ายเป็นผลใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่พอใจกบัสินคา้ท่ีติดมากบัรถยนตเ์ขา้มาใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 

 2. ช่วงท่ีมีการเปิดการคา้เสรี AEC  โอกาสท่ีเขา้ไปทาํธุรกิจเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละ

การติดตั้งฟิลม์กรองแสงเช่น ทาํอุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละลูกคา้จากต่างประเทศอาจเขา้ใชบ้ริการติดตั้งท่ีร้าน

เพื่อเพิ่มยอดขายใหต้ามเป้าหมายระยะยาว 

3. คนไทยใชชี้วิตในรถยนตส่์วนตวักวา่ 2 ชัว่โมงในการเดินทางไป-กลบับา้นและท่ีทาํงานส่งผลให้

ตอ้งอยูใ่นรถเป็นระยะเวลานานทาํใหเ้กิดความเครียดจึงตอ้งการผอ่นคลายความเครียดดว้ยการหาส่ิงบนัเทิง

ในระหวา่งเดินทาง ส่งผลใหกิ้จการมีโอกาสขายสินคา้ไดม้ากข้ึน 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 



34 
 

4. เม่ือมีสินคา้รุ่นใหม่ๆ ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ส่งผลใหลู้กคา้มีความตอ้งการมากข้ึนทาํใหส้ามารถ

ขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย 

อุปสรรคของกจิการ (Threats) 

 เกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกล

ยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดจ้ริงซ่ึงอุปสรรคท่ีสาํคญัของ

โครงการร้านเคร่ืองเสียงรถยนต ์มีดงัน้ี 

             1. หากมีการอา้งวา่เป็นผูช้าํนาญการเฉพาะทางและมีประสบการณ์ท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่ส่ิงเหล่าน้ีอาจ

ทาํใหเ้กิดขอ้เปรียบเทียบและสามารถสร้างความลงัเลใหก้บัลูกคา้ท่ีคิดจะใชบ้ริการ 

             2. คู่แข่งขนัเกิดข้ึนเป็นอยา่งมากเพราะตอ้งการทาํธุรกิจของตนเองทาํใหลู้กคา้มีทางเลือกมากข้ึน  

และเน่ืองจากปัจจุปันการหาขอ้มูลทาง internet สามารถทาํไดง่้ายข้ึน 

             3.รัฐบาลสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชส้าธารณูปโภคสาธารณะเช่น รถไฟฟ้า รถประจาํทางฟรี 

 4.ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหผู้บ้ริโภคไม่มีกาํลงัซ้ือ 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบั ปานกลางข้ึนไป หรือมี

รายได ้ ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน เป็นกลุ่มคนในวยัทาํงาน ชอบความบนัเทิง เป็นบุคคลท่ีทนัสมยั สนใจใน

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ช่ืนชอบในเสียงเพลงและความเร้าใจ  มีฐานะทางสมัคมในระดบัปานกลางข้ีนไป มีความ

มัน่ใจในตวัเองสูง โดยพิจารณาเลือกสินคา้ตามความชอบของตวัเอง และชอบการออกแบบท่ีไม่ซํ้ าใคร  หลกั

ภูมิศาสตร์เขตบางกะปิ ลาดพร้าว เกษตร-นวมินทร์ เลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมยั และรามคาํแหง 

กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) เป็นกลุ่มวยัพึ่งเร่ิมทาํงาน และเร่ิมมีความสนใจใน

เทคโนโลยเีคร่ืองเสียง และความบนัเทิง คนกลุ่มน้ีจะเขา้มาเป็นลูกคา้ในอนาคต โดยการเพิ่มขนาดเคร่ือง

เสียง หรือมีการดดัแปลงเพิ่มเติมในอนาคตส่วนฟิลม์กรองแสง กลุ่มเป้าหมายรอง จะเป็นสาํนกังาน อาคาร ท่ี

จะตอ้งมีการติดฟิลม์กรองแสงนอกสถานท่ี  หลกัภูมิศาศาสตร์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

 

การวางตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

 “F2000 SOUND” ใชค้วามแตกต่างดา้นคุณภาพการบริการและผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน พร้อมทั้ง

อุปกรณ์เคร่ืองมือการบริการท่ีทนัสมยัเพื่อลดระยะเวลาการทาํงานใหส้ั้นลง อีกทั้งยงัมีการสร้าง

สภาพแวดลอ้มของร้านใหส้วยงามดว้ยการจดัแต่งร้านเป็นแนวรีสอร์ทก่ึงวินเทจ  เปรียบเสมือนลูกคา้ได้

พกัผอ่นอยูท่ี่บา้นตนเอง  เพือ่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นขณะนัง่รอการบริการเพื่อดึงดูดตาแก่ลูกคา้และผูพ้บเห็น

ใหส้นใจเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ถึงคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ รวมทั้ง

บุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นการติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนตแ์ละฟิลม์กรองแสง 
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              จากการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑข์อง “F2000 SOUND” ท่ีเนน้การสร้างคุณภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพ

ของการบริการ โดยจะใชเ้ร่ืองของคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัของศูนยบ์ริการ แสดง

แผนภาพตาํแหน่งของผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ดงัน้ี 

คุณภาพสินค้าดี

คุณภาพสินค้าไม่ดี

สถานที่ไม่สะดวก สถานที่สะดวก

101 คาร์

ออดิโอ

  
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกจิ และกลยุทธ์ระดับปฏบัิติการ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 กิจการมีความแขง็แกร่งทางธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีช่ือร้านท่ีเป็นท่ีรู้จกั และผูบ้ริหารมี

ความรู้ และความเช่ียวชาญในธุรกิจเป็นอยา่งดี รวมถึงอุตสาหกรรมยงัมีอตัราการเติบโตสูงเน่ืองจากตลาด

รถยนตย์งัมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง กิจการจึงเลือกใชก้ลยทุธ์การขยายตวัในแนวราบ และเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจเดิม (Concentration via horizontal integration) คือ การขยายตวัไปทาํกิจการในสาขาท่ี 2 เพื่อขยาย

ฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน 

กลยุทธ์ระดับกจิการ 

 กิจการจะใชก้ลยทุธ์มุ่งเนน้การสร้างความแตกต่างของคุณภาพในการใหบ้ริการ (Focused 

differentiation) โดยจะมุ่งเนน้ลูกคา้คือ กลุ่มลูกคา้โชวรู์ม และลูกคา้ขาจรบางส่วนในเขต บางกระปิ 

ลาดพร้าว และบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงการนาํเสนอบริการท่ีมีคุณภาพท่ีโดดเด่นกวา่คู่แข่งขนั อาทิ การ

ออกแบบติดตั้งชุดเคร่ืองเสียงใหก้บัลูกคา้เฉพาะราย 
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กลยุทธ์ระดบัปฏิบตัิการ 

ด้านการตลาด ในส่วนของการตลาดกิจการจะใชก้ารตลาดเชิงรุก ควบคู่กบันโยบายการจาํหน่าย

สินคา้ และการให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการนาํเสนอนวตักรรมใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด กบักลุ่มลูกคา้ของ

กิจการทั้ง 2 กลุ่ม คือ และกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไป และลูกคา้ในเวบ็ไซต ์ซ่ึงสาํหรับโครงการใหม่ของกิจการ 

กลุ่มลูกคา้หลกัของโครงการจะเป็นลูกคา้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการขยายตวัทางธุรกิจของ

กิจการ โดยในส่วนของลูกคา้ในเวบ็ไซตเ์พิ่มมากข้ึน กิจการจะเน้นการตลาดทางตรงเขา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ 

รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการจดัการส่งเสริมการขายร่วมกนั และดา้นลูกคา้

ทัว่ไปนั้น กิจการจะมุ่งเนน้การส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และบอกต่อ

แบบปากต่อปาก ร่วมกบัการทาํการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ใหก้บัช่ือกิจการทั้ง 2 สาขา 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กิจการจะขายสินคา้ และบริการผา่นหนา้ร้านใหม่ของกิจการ รวมถึงใหบ้ริการโดยตรงถึงบา้นลูกคา้ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สะดวกท่ีจะนาํรถมารับการบริการท่ีหนา้ร้าน โดยไม่คิดค่าบริการเพิม่เติม ซ่ึงจะใหบ้ริการ

ในช่วงท่ีกิจการไม่มีงานหนา้ร้านเท่านั้น 

การส่งเสริมการตลาด กิจการจะใชเ้คร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดแบบครบจงจร เพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ใหก้บักิจการ  

การโฆษณา  

1. กิจการจะใชก้ารวางส่ือโฆษณาเพื่อแจง้ข่าวสารการส่งเสริมการขาย และเพื่อใหลู้กคา้ระลึกถึงช่ือร้าน

ของกิจการ ผา่นการโฆษณานิตยสาร  

2. การแจกแผน่ปลิว แผน่พบัแทรกตามหมู่บา้นละแวกใกลเ้คียงร้าน 

3. การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณต่าง ๆ อาทิ หนา้ร้าน รวมถึงการใชส่ื้อเคล่ือนท่ี คือ รถยนตข์อง

เจา้ของกิจการเอง 

การประชาสัมพนัธ์ และการจัดกจิกรรมพเิศษ 

1. การซ้ือพื้นท่ีในนิตยสารเก่ียวกบัการตกแต่งเคร่ืองเสียงรถยนตเ์พื่อโปรโมทช้ินงานท่ีกิจการนาํเสนอ

ใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงบางคร้ังกไ็ดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัผูผ้ลิตสินคา้   

2. การเขา้ร่วมการแข่งขนัการออกแบบ และปรับแต่งเคร่ืองเสียงรถยนตเ์พือ่สร้างภาพลกัษณ์ความเป็น

มืออาชีพใหก้บักิจการ  

การส่งเสริมการขาย 

1. การจดัแคมเปญการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง โดยเจา้ของกิจการจะเลือกสินคา้ท่ีผูผ้ลิตมีรายการ

ส่งเสริมการขาย มาจบัคู่กบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ ใหเ้ขา้ชุดกนั และตั้งราคาท่ีไม่สูงมากนกั เพื่อมุ่งยอดขาย 
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โดยในช่วงเปิดร้านใหม่ 3 เดือนแรกจะจดัการส่งเสริมการขายโดยใชก้ารตั้งราคาแบบ เท่าราคา

ตน้ทุน (Loss leader pricing) เพื่อเรียกลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

2. กิจการมีการเสนอขายแบบเครดิตผา่นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือ รวมถึงมีการรับชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต

เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 

3. กิจการมีการรับเทิร์นชุดเคร่ืองเสียงติดรถยนตชุ์ดเก่า หรือชุดท่ีติดมากบัรถโดยใหร้าคาท่ียติุธรรมกบั

ลูกคา้  เพื่อกระตุน้การเขา้มาเปล่ียนเคร่ืองเสียงของลูกคา้ 

4. การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูน้าํลูกคา้มาใหก้บักิจการ ร้อยละ 3  ของมูลค่าขาย 

5. มีการใหบ้ริการตรวจเช็คและใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ทัว่ไป  

การตลาดทางตรง 

กิจการมีการทาํฐานขอ้มูลลูกคา้เก็บไวเ้พื่อประโยชน์ในการติดตามความพึงพอใจ และส่ือสาร

ทางการตลาดกบัลูกคา้ โดยกิจการจะทาํการส่งจดหมายตรงไปยงักลุ่มลูกคา้ชั้นดีของกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ

เพื่อสร้างสายสมัพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงมีการแจง้เตือนใหลู้กคา้ทราบถึงระยะเวลาการตรวจเช็คเคร่ืองเสียง 

 

การวเิคราะห์แผนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

1. เม่ือลูกคา้มาถึงร้าน พนกังานกล่าวคาํทกัทาย และเชิญลูกคา้ติดต่อใหบ้ริการภายในร้านท่ีมีการโชว์

สินคา้ ณ จุดจาํหน่ายสินคา้ของร้าน 

2. พนักงานขายจะสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ในการรับบริการพร้อมทั้งนาํเสนอรูปแบบการ

ใหบ้ริการของร้านรวมทั้งโปรโมชัน่ต่าง ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการจดัรายการของร้าน 

3. เม่ือลูกคา้ตกลงรับบริการ พนกังานขายจะแจง้ใหลู้กคา้นาํทรัพยสิ์นมีค่าส่วนตวัเกบ็ไวก้บัลูกคา้ 

4. พนกังานขายจะแจง้เวลาในการปฏิบติังานโดยประมาณให้ลูกคา้ทราบ และรายละเอียดการปฏิบติั

ต่างๆ รวมถึงการชาํระเงิน 

5. เม่ือลูกคา้เก็บทรัพยสิ์นมีค่าเสร็จแลว้พนักงานขายจะนาํลูกคา้ไปนั่งรอยงัห้องรับรองลูกคา้พร้อม

บริการ ชา กาแฟ นํ้าด่ืม มาบริการลูกคา้ 

6. พนกังานติดตั้งจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดาํเนินการติดตั้ง ปรับจูนเสียง ตรวจสอบ  

7. เม่ือเสร็จทุกกระบวนการแลว้ พนกังานจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีก่อนจะแจง้ให้ลูกคา้

ทราบและส่งมอบรถใหลู้กคา้ 

8. แจง้ให้ลูกคา้ทราบทนัที พร้อมสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ หากลูกคา้ยงัไม่พอใจพนักงาน

จะตอ้งรีบแกไ้ขและจดัการใหเ้รียบร้อย 

9. ลูกคา้ชาํระเงินท่ีพนกังานการเงินบญัชี พร้อมกล่าวคาํขอบคุณ 
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การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร  

ในการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รและทีมงานจะแบ่งไดด้งัน้ี เจา้ของกิจการ 1 คนจะดูแลเก่ียวกบัการ

ผลิตและการดาํเนินงาน และพนักงานจาํนวน 10 คน แบ่งเป็นพนักงานการเงินบญัชี จาํนวน 1 คน และ

พนกังานการตลาดและประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 คน หวัหนา้ช่างดา้นเคร่ืองเสียง 1 คนพนกังานแผนกเคร่ือง

เสียงรถยนตจ์าํนวน 3 คน หวัหนา้ช่างดา้นฟิลม์กรองแสงจาํนวน 1 คนพนกังานแผนกฟิลม์กรองแสงจาํนวน 

2 คน และแม่บา้นจาํนวน 1 คน 

โครงสร้างขององคก์รไดอ้อกแบบการทาํงานโดยการจดัใหง้านมีลกัษณะง่าน (Work 

Simplification) โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยขนาดเลก็ออกเป็น 3  ระดบัดงัน้ี 

 

โครงสร้างร้าน F2000 SOUND 

เจ้าของกิจการ

พนักงานการเงิน

บัญชี

พนักงานการตลาด

และประชาสัมพันธ์

หัวหน้าช่าง

ด้านฟิล์มกรองแสง

หัวหน้าช่าง

ด้านเคร่ืองเสียง

แม่บ้าน

ช่างด้าน

เทคนิค

ช่างติดตั้ง

ฟิล์มกรองแสง

ช่างด้าน

งานไม้

 
 

ด้านการจัดการ ในส่วนของการจดัการของกิจการนั้นเป็นแบบเจา้ของคนเดียว ซ่ึงโครงการน้ีเป็น

การขยายตวัไปรองรับความตอ้งการใหม่ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ีคุณสมนึก ทิศหลา้จะเป็นผูดู้แลใน

ฐานะผูจ้ดัการทัว่ไปของกิจการทั้ง 2 สาขาในช่วงแรก และภายหลงัจากท่ีกิจการดาํเนิน38ง38านไปไดด้ว้ยตวัเอง 

กจ็ะใหส้ามีซ่ึงจะเป็นผูดู้แลกิจการ สาขาเดิมนั้นรับผดิชอบการบริหารในสาขาเดิม โดยตวัคุณสมนึก ทิศหลา้

จะเขา้มาบริหารงานในสาขาใหม่เอง 

ทั้งน้ี การจดัหาทรัพยากรบุคคลของโครงการใหม่นั้น คุณสมนึกจะเน้นการจา้งช่างเทคนิคและ

อุปกรณ์ รวมถึง พนกังานบญัชีท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และเวลาในการ
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ฝึกอบรมมากนกั โดยมีการจ่ายเงินเดือน และใหส่ิ้งจูงใจท่ีเหมาะสม  อาทิ สวสัดิการดา้นประกนัสังคม คอม

มิชชนัจากการขาย 

 

วเิคราะห์แผนการเงิน 

ร้านF2000 SOUND  กิจการจะขอกูเ้งินจากธนาคาร จาํนวน 2ลา้นบาท เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีน

ใหก้บักิจการ โดยใชท่ี้ดินส่วนตวัของเจา้ของกิจการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีเงินทุนของเจา้ของ

กิจการ 5 แสนบาทรวมเป็นทุนในการดาํเนินงาน 2.5 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขาย

ปีแรกได ้8 ลา้นบาท และมีผลกาํไรสุทธิประมาณการเท่ากบั 0.60ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย 

ร้อยละ 25 อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขาย ร้อยละ 8 และมีมูลค่ากระแสเงินสดปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เม่ือคิดจาก

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ร้อยละ 10 เท่ากบั 4.62 ลา้นบาท  และมี IRR ของโครงการเท่ากบั ร้อยละ 63.61 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจ ร้าน F2000 SOUND ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีร้าน

กาํหนดข้ึนมีความเป็นไดใ้นการลงทุน 
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