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แผนธุรกจิ บริษทั ปังปลาทู จํากดั  

กาญจนา  หลิมยา่นกวย1 วรัญญา พราหมณ์นอ้ย2 วฒิุพร วีระเศรษฐศิ์ริ3 

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

บทสรุปผู้บริหาร  

บริษทัปังปลาทู   เกิดจากจุดเร่ิมตน้ท่ีสนใจในด้านการทาํอาหารและเห็นถึงความนิยมในการ

รับประทานเบอร์เกอร์  และยอดขายโดยทัว่ไปท่ีค่อนขา้งสูงในธุรกิจอาหารฟาสฟู้ ด  แต่เบอร์เกอร์ก็ยงัคงถูก

จดัใหเ้ป็นอาหารสาํเร็จรูป ประเภทอาหารขยะ (Junk Food) จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาเบอร์เกอร์ใหก้ลายเป็น

อาหารสุขภาพ  ซ่ึงเนน้การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ  มีความสดใหม่  หาไดใ้นทอ้งถ่ิน  และมีกระบวนการผลิต

ท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการซ่ึงถือว่าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด จึงคาดว่าจะไดรั้บความสนใจ

เป็นอยา่งดี ในระยะเร่ิมตน้จะทาํการจาํหน่ายผา่นรถเคล่ือนท่ี เพราะเรามีแนวความคิดท่ีว่าหากตลาดบริเวณ

นั้นไม่ดีพอ เรากส็ามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยร้านไปสู่ตลาดใหม่ได ้

บริษทัปังปลาทู  จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2.00 ลา้นบาท ดาํเนิน

ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเบอร์เกอร์ปลาทูเพื่อสุขภาพพร้อมทานจาํหน่ายอยูใ่นเขตท่องเท่ียวสาํคญัๆของ อ.

หวัหิน จ. ประจวบคีรีขนัธ์ บริษทับริหารงานโดย คุณวุฒิพร วีรเศรษฐศิริ ซ่ึงเป็นทายาทคนท่ี 3ของตระกลู วี

ระเศรษฐ์ศิริ ซ่ึงตระกูลประกอบธุรกิจ แพปลาวีระเศรษฐ์ศิริ และ ห้องเยน็วีระเศรษฐ์ศิริ ซ่ึงเป็นแพปลาเจา้

ใหญ่ 1ใน5ของ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดภูเขา และทะเล ทาํให้ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น หาดหัวหิน ,นํ้ าตกป่าละอู,เพลินวาน

,ตลาดสามพนันาม,ตลาดนํ้าหวัหิน ฯลฯ ทาํใหส้ามารถรับนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

 บริษทัจึงแตกไลน์ออกมาจากธุรกิจเดิมของครอบครัว ในนามบริษทั ปังปลาทู ผลิตและจดัจาํหน่าย

เบอร์เกอร์ปลาทูเพื่อสุขภาพพร้อมทานโดยบริษทัมีวตัถุดิบท่ีเป็นปลาทูสดเขา้ร้านไดทุ้กวนัโดยจดัส่งมาจาก

แพปลาของธุรกิจครอบครัวแลว้นาํมาผา่นกระบวนการ น่ึง อบ เป็นพื้นฐานลดการใชน้ํ้ ามนัเพื่อรักษาสุขภาพ

ผูบ้ริโภคแลว้นาํมาคลุกเคลา้ดว้ยเคร่ืองปรุงท่ีคดัสรรมาอยา่งดี ปราศจากผงชูรส และสารกนับูดหลงัจากนั้น

สามารถนาํมาประกบทาํไส้เบอร์เกอร์พร้อมผกัสดปลอดสารพิษและซอสสูตรเฉพาะของร้านพร้อมขนมปัง

ธัญพืช เพื่อเพิ่มกากใยในระบบโดยเบอร์เกอร์จดัจาํหน่ายในราคาช้ินละ 45บาท สถานท่ีจดัจาํหน่ายใน

ช่วงแรกจะมีการจดัจาํหน่ายเป็น 2 ช่องทาง ดงัน้ี ช่องทางแรก เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นรถโมบายขายอาหาร

เคล่ือน 2 คนั โดยรถขายอาหารเคล่ือนท่ีจะขบัไปจอดขาย ณ สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ชายหาดหัวหิน ตลาด

โตรุ่้งหัวหิน ตลาดฉัตรไชย และฟาร์มแกะหัวหินโดยเร่ิมขายจุดแรกในช่วง 10.00 -14.00 น.และจุดท่ีสอง 

15.00 – 20.00 น. ช่องทางท่ีสองเป็นร้านซ่ึงมีหน้าร้านประจาํ เช่นท่ี เวเนเซียหัวหิน , ตลาดสามพนันาม, 

ตลาดนํ้าหวัหินเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 

1,2,3 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้จดัการยคุใหม ่มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 
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สัญลกัษณ์และคาํขวญั 

 ใชช่ื้อสินคา้วา่ “ปังปลาทู” ซ่ึงคาํวา่ “ปัง” มาจากขนมปังเบอร์เกอร์ ส่วน “ปลาทู” เป็นวตัถุดิบหลกัท่ี

ใชใ้นการผลิต และเพื่อใหง่้ายต่อการพดูถึง และจดจาํช่ือสินคา้ 

                 

คาํขวญั หรือ Slogan คือ “Love at first bite” 

บทนํา 

 ธุรกิจอาหารฟาสตฟ์ู้ ด  ถือเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ  มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ

ปริมณฑล และต่างจังหวดัจาการศึกษาตลาดฟาสต์ฟู้ ดปี 2557 ส่วนแบ่งการตลาดท่ีใหญ่และมีความ

เคล่ือนไหวมากและมีการแข่งขนัรุนแรงไดแ้ก่  กลุ่มไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์และพิซซ่า จากมูลค่าการตลาด

รวมเชนร้านอาหารในไทย ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 90,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย 11-12% ต่อปี ซ่ึงคน

ในวงการคาดการณ์วา่ปีน้ีจะมีการเติบโตท่ีดีถึง 13% กลุ่มแฮมเบอร์เกอร์มูลค่าตลาดรวม 6,000 ลา้นบาท ปีน้ี

คาดเติบโต 13% จากปีท่ีแลว้เติบโต 9%  

แฮมเบอร์เกอร์ (hamburger) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เบอร์เกอร์ ( burger) เป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีถือว่าอยู่

ในประเภทเดียวกบัแซนดว์ิช ประกอบดว้ยเน้ือสัตวป์รุงแลว้ท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่สอดไส้อยูต่รงกลาง  อาทิ

เช่น เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือปลาทอด หรือเป็นเน้ือสัตวห์ลายประเภทผสมกนั ประกบบนล่างดว้ยขนมปังแผน่

กลม มีการสอดไส้ดว้ยผกัชนิดต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ผกักาดหอม หัวหอมใหญ่ และเคร่ืองปรุงรสอ่ืน เช่น 

มสัตาร์ดมายองเนสซอสมะเขือเทศ เป็นตน้ แฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมและแพร่หลายไปทัว่

โลก   โดยเช่ือกนัว่ามีถ่ินกาํเนิดจากประเทศเยอรมนี ตามรากศพัทค์าํว่า ฮมับูร์ก ซ่ึงเป็นช่ือเมืองในเยอรมนี 

ภายหลงัจึงมาแพร่หลายยงัประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผูอ้พยพชาวเยอรมนั 

จากการผลการวิจยัหลายๆแห่ง พบวา่ ปลานํ้าเคม็เป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูงและคุณภาพดี นอกจากนั้น

ย ัง มีไขมันชั้ นดี คือ ไขมันโอเมก้า -3 ซ่ึง เ ป็นกรดไขมันไม่ อ่ิมตัว  ประกอบด้วย ดี เอชเอ (DHA : 

Docosahexaenoic Acid) และ อีพีเอ (EPA : Eicosapentaenoic Acid)ซ่ึงไขมนัโอเมกา้-3 สามารถลดไขมนัท่ี

เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาไขมนัอุดตนัในหลอดเลือด บ่อเกิดของ

โรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด นอกจากนั้นปลานํ้ าเคม็ยงัมีวิตามิน เกลือแร่ และคาร์โบไฮเดรตอีก

ตราสินคา้ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ดว้ยและเม่ือพดูถึงปลานํ้ าเคม็ในประเทศไทยท่ีไดช่ื้อว่าเป็นอาหารคู่ครัวของคนท่ีเบ้ียนอ้ยหอยนอ้ย เพราะ

ราคาเพียงเข่งละไม่ก่ีบาท แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนคือ “ปลาทู” นัน่เอง 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์ปลาทู ซ่ึงคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีประโยชน์เตม็ไปดว้ย

คุณภาพ  ประกอบกบัวิธีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน มีความทนัสมยัเนน้ถึงรสชาติความอร่อยดว้ยและท่ีสาํคญัยงั

เป็นแฮมเบอร์เกอร์ท่ีเหมาะสาํหรับคนรักสุขภาพ ซ่ึงเรามีกรรมวิธีในการผลิตท่ีไม่ไดใ้ช่นํ้ ามนั และการทอด

เพื่อท่ีจะสามารถเปล่ียนอาหารขยะใหก้ลายเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ 

 

วตัถุประสงค์  

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายทางรสชาติ และเพื่อพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั 

เหมาะสม  และสะดวกต่อการรับประทาน  ทาํการตลาดและประชาสมัพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มคน

ในพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยเนน้ทั้งกลุ่มท่ีช่ืนชอบเบอร์เกอร์ อาหารสาํเร็จรูป  และกลุ่มคนรักสุขภาพ รวมทั้งการ

ขยายตลาดสินคา้ใหใ้หญ่มากข้ึนสามารถขยายสาขาไดอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 สาขา โดยท่ียอดขายเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อน 50% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย และเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายผา่นทางร้านสะดวกซ้ือ 7-11 โดยเนน้จุดความ

อร่อย สะอาด  และเพื่อสุขภาพคงเดิม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.สามารถสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีนิยมในทอ้งถ่ิน  และแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

2สามารถผลิตเบอร์เกอร์ท่ีมีคุณประโยชนต์ามหลกัโภชนาการทางอาหาร 

3.สามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  4.สามารถขยายสาขาเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5.สามารถพฒันา และออกแบบผลิตภณัฑใ์หง่้ายต่อการรับประทาน 

6.สามารถพฒันาผลิตภณัฑ ์ และออกแบบใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

１.ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 

ธุรกิจเบอร์เกอร์ในปัจจุบนั ถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงมากเลยท่ีเดียวเพราะธุรกิจเบอร์

เกอร์นั้นมีบริษทัยกัษใ์หญ่ท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ และบริษทัยกัษใ์หญ่ยงัมี

สาขาจาํนวนมาก เช่น MC Donald , Burger King , KFC เป็นตน้ แต่หากเรามีเอกลกัษณ์ และผลิตภณัฑท่ี์มี

คุณภาพ อีกทั้งยงัสามารถาเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งง่าย กส็ามารถเพิ่งโอกาสท่ีจะแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด

ไดจ้าํนวนหน่ึง 
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２.ข้อจํากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential Entry) 

เน่ืองจากธุรกิจจาํหน่ายเบอร์เกอร์นั้นสามารถทาํไดไ้ม่ยากนกั ประกอบกบัการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น และ

สามารถหาแหล่งวตัถุดิบไดไ้ม่ยาก การเขา้มาทาํธุรกิจเบอร์เกอร์น้ีจึงทาํไดไ้ม่ยากเลย  แต่สาํหรับการธุรกิจ

การจาํหน่ายเบอร์เกอร์มีลกัษณะคลา้ยๆ กบัธุรกิจการคา้ขายอ่ืนๆ จึงจาํเป็นตอ้งมีลกัษณะเด่น หรือเอกลกัษณ์

เป็นของตวัเอง และตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ไม่สามารถ

ตอบสนองตามความตอ้งการ หรือไม่มีเอกลกัษณ์ตามดงักล่าวขา้งตน้กส็ามารถอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีไดไ้ม่

นาน 

３.ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Substitute Product) 

เบอร์เกอร์จดัเป็นขนมปังประเภทหน่ึง เพราะฉะนั้นสินคา้ทดแทนแทนเบอร์เกอร์จึงมีจาํนวนมาก ไม่

วา่จะเป็น ขนมมปัง ฮอทดอก แครกเกอร์ ซาลาเปา ฯลฯ ซ่ึงสินคา้ทดแทนกจ็ะมีความแตกต่างกนัไปไม่วา่

รสชาติ รูปลกัษณ์ และการประกอบอาหาร 

４.อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 

เน่ืองจากปัจจุบนัในอุตสาหกรรมท่ีทาํธุรกิจเบอร์เกอร์มีจาํนวนมาก จึงทาํใหอ้าํนาจต่อรองของ

ผูบ้ริโภคสูง เพราะผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะตดัสินใจ หรือเลือกบริโภคในเบอร์เกอร์ของบริษทัท่ีมีคุณภาพ มี

ความหลากหลาย และราคาไม่แพงจนเกินไปไดน้ั้น ดงันั้นการเลือกส่วนผสมทางการตลาดจึงมีความสาํคญั 

โดยเฉพาะช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย 

５.อาํนาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Power of supplier) 

เน่ืองจากการหาวตัถุดิบ หรือซพัพลายเออร์สาํหรับธุรกิจเบอร์เกอร์นั้นหาไดไ้ม่ยากนกั และมีจาํนวน

มากทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ค่อนขา้งปานกลางถึงนอ้ย เพราะวตัถุดิบท่ี

ใชใ้นการผลิตเบอร์เกอร์ปลาทูมีจาํนวนมาก จึงทาํใหมี้สิทธิในการตดัสินใจ หรือคดัเลือกซ้ือวตัถุดิบ หรือซพั

พลายเออร์ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานในราคาท่ียอมรับได ้ 

 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

วเิคราะห์จุดแข็ง (Streengths) 

1) สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย และสามารถปรับเปล่ียนสถานท่ีไปตามผูบ้ริโภคได ้

2) วตัถุดิบท่ีใชส้ามารถหาซ้ือไดไ้ม่ยาก มีมากเพียงพอใชต้ลอดทั้งปี 

3) เป็นอาหารสุขภาพ เน่ืองจากมีองคป์ระกอบของสมุนไพรหลายชนิดและส่วน ประกอบ

หลายอยา่งท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง 
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4) ปราศจากวตัถุกนัเสียและผงชูรสทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 

วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

1) เป็นสินคา้แบรนใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

1) เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ียงัไม่มีคู่แข่ง 

วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

1) เป็นสินคา้ใหม่ท่ีมีกระบวนการผลิตไม่ยุง่ยากทาํมีการผลิตลอกเลียนแบบได ้

2) มีอาํนาจการต่อรองจากลูกคา้ถา้มีการสัง่สินคา้ในจาํนวนมาก 

 

วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 

คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

ไม่มี 

คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) 

เบอร์เกอร์คิง  แมคโดนลัด ์ เบอร์เกอร์เคเอฟซี และเบอร์เกอร์ 7-11 

 

วเิคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย  

โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 

3.2.1 ( Demographic)เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยพิจารณาจาก เช้ือชาติ 

แบ่งเป็นคนท่ีอยูใ่นประเทศ และ คนท่ีมาจากต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- นกัท่องเท่ียว 

- คนในทอ้งถ่ิน 

 2.(Behavioral ) เป็นการแบ่งกลุ่มดา้นพฤติกรรม โดยใชเ้กณฑก์ารแสวงหาผลประโยชน์ สามารถ

แบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

 -ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบอร์เกอร์เพราะความสะดวก 

- ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบอร์เกอร์เพราะคุณภาพ 

- ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบอร์เกอร์เพราะความประหยดั 
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การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมายหลกัของเบอร์เกอร์ปลาทู เป็นชาวต่างชาติท่ีมาเดินท่องเท่ียวในตลาดและซ้ือเบอร์

เกอร์ทานเพราะเป็นเบอร์เกอร์ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูง ภายใตร้าคาท่ีรับได ้มีความสด 

สะอาด ปลอดภยัจากวตัถุกนัเสีย และ ผงชูรส 

กลุ่มเป้าหมายรองของเบอร์เกอร์ปลาทู เป็นผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีมาเดินเท่ียว หรือ มาซ้ือ

ของอุปโภคบริโภคในตลาดและซ้ือเบอร์เกอร์ทานเพราะความสะดวก ราคาไม่แพง สามารถเดินไป

ทานไปหรือซ้ือกลบัไปฝากญาติท่ีบา้นได ้

 

การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ 

 

Perceptual Mapsของ ปังปลาทู 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ราคาแพง 

 

  

คณุคา่ทาง

อาหารต่ํา 

คณุคา่ทาง

อาหารสงู 

 

 

ราคาถกู 
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 จากภาพแสดงตาํแหน่งการวางผลิตภณัฑจ์ะเห็นวา่ผลิตภณัฑปั์งปลาทู เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มี

คุณค่าทางอาหารสูงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆในดา้นคุณค่าทางอาหารจะพบวา่ ปังปลาทู มีความโดดเด่น

เร่ืองคุณค่าทางอาหารมากกวา่ และเม่ือพิจารณาดา้นราคา ปังปลาทู เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการแข่งขนัไดเ้น่ืองจาก

มีราคาไม่แพง ทาํใหค้นทัว่ไปสามารถหาซ้ือไดเ้พราะราคาใกลเ้คียงกบัร้านสะดวกซ้ือเช่น 7-11 แต่คุณค่า

ทางอาหารมีสูงกวา่มาก ปังปลาทูจึงมีความโดดเด่นดา้นผลิตภณัฑ ์

3.3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

3.3.1ด้านผลติภัณฑ์( Product )  

 
ปังปลาทู เสนอความแตกต่างในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัท่ีเรารังสรรมอบใหลู้กคา้ท่ีมารับประทาน

โดยปังปลาทู มุ่งเนน้ถึงคุณค่าทางอาหารท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ เน่ืองจาก 

 
 

       นอกจากน้ีมีการพบว่าการรับประทานอาหารท่ีอุดมไปดว้ยโอเมกา้ 3 ช่วยใหร้ะบบประสาทและสมองดี

ข้ึน ป้องกนัและแกไ้ขโรคความจาํเส่ือม ท่ีสาํคญัปลาเพื่อนรักตวัน้ียงัมี "โอเมกา้ 3" ท่ีทรงคุณค่ากบัร่างกาย

มากมายเน้ือปลาทู 100 กรัม จะมีสารโอเมกา้ 3 อยูป่ระมาณ 2-3 กรัม ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการขอร่างกาย

ท่ีตอ้งการไดรั้บโอเมกา้ 3 ประมาณวนัละ 3 กรัมเท่านั้น 

      

 
• เหลก็ ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง ป้องกนัโรคโลหิตจาง กระตุน้ภูมิตา้นทานโรค  

         ปลาทูมีคุณสมบติัอนัเพียบพร้อมท่ีเป่ียมไปดว้ย "วติามินดี" ท่ีช่วยใหร่้างกายดูด

ซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเขา้ลาํไส้ เพ่ือนาํไปสร้างเสริมและซ่อมแซมกระดูกและ

ฟัน ทั้งยงัช่วยรักษาระบบประสาทและการทาํงานของหวัใจใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี

สมํ่าเสมอ และยงัช่วยในเร่ืองการแขง็ตวัของเลือด ช่วยควบคุมแคลเซียมไปยงัส่วน

ต่างๆ อยา่งเพียงพอ ทั้งยงัมีไอโอดีนส่วนประกอบสาํคญัของฮอร์โมนท่ีทาํหนา้ท่ี

ควบคุมใหร่้างกายเจริญเติบโตตามปกติ  

         

     

  

 

ขนมปังโฮลวที ทาํจากขา้วสาลีท่ีไม่ขดัขาว ซ่ึงทาํใหมี้จมูกขา้วและ

เยือ่หุม้เมลด็ขา้วอยูค่รบถว้น แป้งท่ีนาํมาทาํเป็นขนมปังโฮลวทีจึงอุดม

ดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ  สารอาหารท่ีมีอยูใ่นขนมปังโฮลวทีลว้น

แลว้แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอยา่งมาก  

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 



8 
 

 • แมกนีเซียม ช่วยควบคุมการทาํงานของระบบประสาท และกลา้มเน้ือ  และป้องกนัการแขง็ตวัของ

เลือด 

 • ฟอสฟอรัสทาํงานร่วมกบัแคลเซียม ช่วยบาํรุงกระดูก และฟัน ใหแ้ขง็แรง 

 • แมงกานีส ทาํใหเ้น้ือเยือ่แขง็แรง 

 • วิตามินเอ บาํรุงสายตา   

 • วิตามินบี 5 ช่วยในการทาํงานและการสร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตในการบรรเทาอาการเครียด 

 • ไนอาซี บาํรุงระบบเมตาบอลิซึม (คือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล ์คือ กระบวนการสงัเคราะห์

พลงังานจากอาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไป) 

 • เสน้ใย ช่วยการทาํงานของระบบขบัถ่าย ทาํใหท้อ้งไม่ผกู 

 
 

3.3.2 ด้านราคา ( Price ) 

          ร้านปังปลาทูมีนโยบายในการกาํหนดราคาขายโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

 ตน้ทุนของวตัถุดิบหลกัและตน้ทุนในการผลิต 

 ราคาขายผลิตภณัฑเ์ป็นราคามาตรฐานโดยทัว่ไปเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

นอกจากน้ีราคาผลิตภณัฑข์องร้านปังปลาทูยงัใชก้ลยทุธ์การปรับราคาเพื่อผูบ้ริโภคการตั้ง

ราคาจึงใชก้ารตั้งราคาเป็นเลขค่ี( Odd – Even Pricing ) คือ 29 บาทต่อช้ิน 

3.3.3ด้านสถานที ่( Place )  

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายของร้านปังปลาทู เรามีนโยบายวา่ลูกคา้อยูท่ี่ไหนเราจะไปหาคุณเอง โดย

ร้านของเราจะมีรถโมบายไปขายDelivery ทาํเบอร์เกอร์กนัสดๆ ท่ี ตลาดฉตัรไชย ( หวัหิน ) ในช่วงเชา้ ส่วน

ช่วงเยน็จะเป็น ตลาดโตรุ่้งหวัหินเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บกล่ินหอมของปลาทูอบในขณะสัง่เบอร์เกอร์ไปดว้ย 
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3.3.4 ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ( Promotion ) 

ปังปลาทู เลือกใชก้ารทาํการตลาดแบบ Below the line จึงมีค่าใชจ่้ายในการทาํการตลาดไม่สูง 

การวเิคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบเพือ่จําหน่าย 

การผลติเนือ้ปลาทู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จดัเตรียมเน้ือปลาทูสดทาํการลา้งปลาทูควกัเหงือกและไสอ้อก และแร่เน้ือปลาออกเป็น2 ส่วนแลว้นาํใส่ถงั 

2.เตรียมเคร่ืองเทศ   ไดแ้ก่ รากผกัชี กระเทียม และพริกไทย จากนั้นนาํมาบดเขา้ดว้ยกนั ใหล้ะเอียด  

3.นาํเคร่ืองเทศท่ีบดแลว้  มาใส่ในถงัหมกัปลาท่ีมีเน้ือปลา  ท้ิงไว ้ 2 ชัว่โมง 

4.นาํเน้ือปลาท่ีผา่นการหมกักบัเคร่ืองเทศแลว้   เขา้ตูอ้บจนสุก 

5.นาํเน้ือปลาท่ีอบสุกใส่ในกล่องท่ีจดัเตรียมไว ้  และเกบ็ใหพ้ร้อมเพือ่รอการออกจาํหน่าย 

เตรียมปลาทสูด 

และวตัถดิุบสําหรับปรุงรส 

นําใสก่ลอ่งปลาปรุงรส 

นําเข้าตู้อบจนสกุ 

ทําการปรุงรสเนือ้ปลาด้วยเคร่ืองเทศ 

เก็บในพืน้ท่ี ท่ีจดัเตรียมไว้เพ่ือรอนํา

ออกจําหน่าย 
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ขั้นตอนการผลติเบอร์เกอร์ปลาทูพร้อมจําหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เตรียมขนมปังเบอร์เกอร์  และเน้ือปลาทูปรุงรสท่ีอบสุกสุกแลว้ 

2.นาํขนมปังเบอร์เกอร์ และเน้ือปลาทู เขา้ตูอ้บ ประมาณ 2 นาที 

3.เตรียมผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่  ผกักาดหอม วางแตงกวา หอมหวัใหญ่  

4.นาํขนมปังเบอร์เกอร์  พร้อมเน้ือปลาทู ออกจากตูอ้บ  

5.นาํผกัท่ีเตรียมไวว้างบนขนมปังเบอร์เกอร์  พร้อมราดซ๊อส และประกบดว้ยขนมปังเบอร์เกอร์ 

6..ใส่บรรจุภณัฑ ์ เพื่อจาํหน่าย 

                                                                  

 

 

 

เตรียมขนมปังเบอร์เกอร์  

และเนือ้ปลาท ู 

บรรจภุณัฑ์ พร้อมจําหน่าย 

ใสผ่กัชนิดตา่งๆ พร้อมราดซอ็ส 

นําเข้าตู้อบ 
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การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 

สวสัดิการสําหรับพนักงาน 

 -ประกนัสังคม 

-ชุดฟอร์มพนักงานจําหน่ายสินค้า 

  

ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที ่

ตาํแหน่ง จํานวน(คน) เงนิเดอืน(บาท) 

ผูจ้ดัการ และฝ่ายบญัชี 1 15,000 

ฝ่ายผลิต 1 15,000 

ฝ่ายขาย 1 15,000 

พนกังานขาย 1 8,000 

รวม 4 53,000 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายผลติ ฝ่ายขาย 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 



12 
 

 

วเิคราะห์แผนการเงิน 

สมมติฐานทางการเงิน 

 
ยอดขายต่อปี ( ขายราคา 29 บาท ต่อ หน่วย )  

 

งบกระแสเงินสด 
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กระแสเงินสดสุทธิต่อปี 

 

WACC   10 % 

PACKBACK PERIOD 2.36 ปี 

NPV   4,371,369.51  บาท 

IRR   69,86 % 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน : สรุป โครงการน้ีน่าลงทุน เน่ืองจาก  NPV เป็นบวก และ IRR มีค่า

มากกวา่ WACC 

 

บรรณานุกรม 

เคร่ืองครัว แหล่งท่ีมา www.Lazada.co.th/shop-freezers สืบคน้เม่ือ 25 มกราคม 2558 

แฮมเบอร์เกอร์ แหล่งท่ีมา www.th.wikipedia.org/ สืบคน้เม่ือ 25 มกราคม 2558  

เบอร์เกอร์ แหล่งท่ีมา www.foodtravel.tv สืบคน้เม่ือ 29 มกราคม 2558 

ส่องพฤติกรรมการบริโภคในยคุโลกาภิวฒัน์  ธุรกิจท่ีตอ้งตอบโจทยม์ากกวา่แค่อ่ิมทอ้ง ผูเ้ขียน: EIC | 

Economic Intelligence Center  ตีพิมพใ์นหนงัสือการเงินธนาคาร / คอลมัน์ Blooming Business เดือน

พฤษภาคม 2557 แหล่งท่ีมา www.scbeic.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2558 

5 ยกัษฟ์าสตฟ์ดูเมินมอ็บ ทุ่ม 3.2 พนัลา้นปูพรมสาขา  แหล่งท่ีมา  www.thaiday.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 

มกราคม 2558 

ประโยชนแ์ละสารอาหารในผกั   แหล่งท่ีมา  www.lovefitt.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558  

คนรักผกั /ธญัพืชเตม็เมลด็ (Whole Grain ) สาํคญัอยา่งไร  แหล่งท่ีมา  http://www.technologychaoban.com 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2558 

โฮลวีทม้ือเชา้ง่ายๆ ไดป้ระโยชน์สูง  แหล่งท่ีมา www.foodhealthherbs.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 

2558 
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ลดการอกัเสบพร้อมปรับสมดุลระดบัเลือดในร่างกายใหเ้ป็นปกติ  แหล่งท่ีมา  www.kanzuksa.com สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558  

"มหศัจรรย ์จาก ปลาทู" กินปลาทู ตา้นโลกบาํรุงสมอง  แหล่งท่ีมา  www.greenfishings.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 

28 มกราคม 2558  

ปลาทู…คุณประโยชน์เหนือราคา  แหล่งท่ีมา  https://konnonghin.wordpress.com สืบคน้เม่ือ 29 มกราคม 

2558  

รายงานตลาดอาหารในไทย ธุรกิจอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ในประเทศไทย  แหล่งท่ีมา http://fic.nfi.or.th/ สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

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

สอน เร่ืองการจดัทาํแผนธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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แผนธุรกจิ บริษัท ไอ.ท.ีการบัญชี จํากดั 

นางสาว ลลิตา  มีแสงทอง 1   นาง สมศรี  มีแสงทอง 2 

__________________________________________________________________________________ 

บทสรุปผู้บริหาร 

  บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั เป็นธุรกิจบริการดา้นการบญัชี  จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ 

10 มกราคม 2558 ดว้ยเงินทุนจดเบียน 2.5 ลา้นบาท โดยแบ่งโครงสร้างทุน ออกเป็นหุ้นสามญั 25,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และกูเ้งินจากกรรมการจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท มีผูถื้อหุ้น 3 คน ดาํเนินธรกิจภายใต ้" 

เราทาํไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ เช่ือถือได ้รวดเร็ว " 

 ใหบ้ริการลูกคา้ ดว้ยความรู้ความสามารถ และนาํเทคโนโลย ีมาใชก้บัการบริการ ใหส้ะดวก รวดเร็ว 

ถูกตอ้ง แม่นยาํ สามารถตอบโจทยก์บัผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารจดัการ องคก์ร 

อย่างเต็มประสิทธิภาพให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อองคก์ร ซ่ึงขอ้มูลทางการบญัชีสามารถสะทอ้นผลการ

ทาํงานในแต่ละองคก์ร และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนงานให้อนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงท่ีจะ

สาํเร็จไดคื้อ การบริหารขอ้มูลของธุรกิจ และมุ่งหวงัความสาํเร็จ กบัลูกคา้ทุกราย 

 การแข่งขนัของสํานักงานบญัชีมีการแข่งขนักนัอย่างสูง ปัจจยัท่ีสําคญัคือ ในเร่ืองราคาเป็นหลกั 

โดยการตัดราคาไม่คาํนึงถึงคุณภาพของการบริการ ผูบ้ริหารของบริษัท ไอ.ที.การบัญชี จาํกัดจึงให้

ความสาํคญักบัคุณภาพการบริการ และการใชร้ะบบสารสนเทศในการจดัการขอ้มูลทางการบญัชี 

 เร่ิมตน้แนวคิดเปิดสํานักงานบญัชี โดยใชช่ื้อของธุรกิจ คือ “บริษทั ไอ.ที. การบญัชี จาํกดั" โดย

ใหบ้ริการบญัชี และนาํระบบสารสนเทศมาใชร่้วมกนั มีขอบเขตของงานบริการมุ่งเนน้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และแม่นยาํ สร้างฐานขอ้มูลทางดา้นบญัชีให้ผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ  โครงสร้างองคก์ร จดัให้มีฝ่าย

ต่างๆ พร้อมให้บริการกบัลูกคา้ ดว้ยทีมงานมืออาชีพ โดยมีการกาํหนดหนา้ท่ีการทาํงาน รายละเอียดงาน 

การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด มุ่งเนน้การบริการดา้นบญัชี

อยา่งมืออาชีพ  

 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัการจดัทาํบญัชี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการบริหารธุรกิจให้องคก์รสามารถแสวงหาผล

กาํไรสูงสุด จึงเกิดการเปล่ียนแปลง แนวคิดใหม่ ทาํใหม่ เพื่อใหก้ารจดัทาํบญัชีอยา่งมีคุณภาพ ขอ้มูลทางการ

บญัชี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ รวดเร็ว ในการตดัสินใจใน บญัชีเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจทุกอย่าง  

ธุรกิจทุกแห่งตอ้งมีระบบบญัชี ตอ้งมีการทาํบญัชีเพื่อสะทอ้นสภาพคล่องของกิจการและรายงานผลการ

ดาํเนินงานให้ผูถื้อหุ้นรับรู้ผลประกอบการขององคก์ร แต่ปัญหาคือเม่ือกิจการมีระบบบญัชีแลว้  ในการทาํ

บญัชีนั้น ถา้ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มกัจะมีฝ่ายบญัชีหรือมีการจา้งพนกังานบญัชีมาประจาํท่ีบริษทั แต่หากเป็น

บริษทัขนาดกลางหรือขนาดเลก็กจ็ะเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี รวมถึงการบริการหลากหลายซ่ึงเป็นการ

บริการท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรตอบสนอง ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

ดา้นการจดัทาํบญัชี ภาษีอากร ประกนัสังคม ภาษีทอ้งถ่ิน  ดา้นการวางแผน วางระบบ เขียนระบบงาน การ

จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยร์วมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    

ธุรกิจบริการดา้นการจดัทาํบญัชีในประเทศไทยในปัจจุบนั มีอยูอ่ยา่งมากมายไม่วา่จะเป็นสาํนกังาน

ใหญ่ สาขายอ่ย สาขาร่วม หรือแมแ้ต่ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีจดัทาํเป็นแผนกยอ่ยๆในสาํนกังานต่างๆ ดงันั้นขนาด

ของธุรกิจบริการดา้นการจดัทาํบญัชีจึงมีอยู่อย่างมากมายแต่ มีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีมีการจดัทาํบญัชีท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม และมีการนาํเทคโนโลยมีาผสมผสานในการดาํเนินงานภายในองคก์ร ซ่ึงในกลุ่ม

ธุรกิจน้ีในประเทศไทยมี ขนาดอุตสาหกรรมท่ีพบในปัจจุบนั 

 

สาํนกังานบริการรับทาํบญัชี นิติบุคคล บุคคลธรรมดา คณะบุคคล จาํนวนแห่ง 

กรุงเทพ  และนนทบุรี 1,695 750 1,294 3,739 

ภูมิภาค 814 529 521 1,864 

รวมสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี 2,509 1,279 1,815 5,603 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2557) ดาํเนินการเกบ็รวบรวมและใชเ้กบ็ทางสถิติ  ณ  31  สิงหาคม 2557 

 ดา้นความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อผูใ้ห้บริการนั้น มีความตอ้งการให้สามารถควบคุมดา้นการ

จดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเม่ือเจา้ของธุรกิจตอ้งการทราบขอ้มูลดา้นการจดัทาํบญัชี ฝ่ายบญัชีก็

สามารถจดัทาํรายงานผลต่างๆเพื่อนาํเสนอต่อฝ่ายการบริหารงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 จากขอ้มูลดงักล่าวส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจดา้นสาํนกังานบญัชี มีโอกาสในการเติบโต และมีส่วน

แบ่งทางการตลาด ผูล้งทุนสามารถเขา้มาลงทุนในธุรกิจสํานกังานบญัชีได ้เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และเป็นการจดัทาํขอ้มูลของภาพธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อนาํเสนองบการเงินต่อภาครัฐ สาํหรับใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลของประเทศ สามารถนาํขอ้มูลไปพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมได ้

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 
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 อย่างไรก็ตาม " บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั " ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 3.5 ลา้นบาท มียอดขายปีท่ี 1 

เท่ากับ 9,292,800.00 บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ 9,757,440.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 10,264,320.00 ปีท่ี 4 เท่ากับ 

10,813,440.00 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 11,362,560.00 บาท มีกาํไรสุทธิ ปีท่ี 1 เท่ากบั 2,977,280.00 บาท ปีท่ี 

2 เท่ากบั 3,348,992.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 3,754,496.00 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั  4,193,792.00 บาท และปีท่ี 5 

เท่ากบั 4,633,088.00 บาท  

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 95.40% มูลค่าปัจจุบนัเท่ากบั 11,591,551.22 

บาท มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 1 เดือน โดยมีนโยบายปันผลในการลงทุนเท่ากบั 

20% ของผลกาํไร 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจสาํนกังานบญัชี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบแนวทางในการดาํเนินธุรกิจสาํนกังานบญัชี 

2. เพื่อเป็นแผนในการเตรียมความพร้อมในการทาํธุรกิจสาํนกัานบญัชี หรือ ปรับปรุงธุรกิจสาํนกังาน

บญัชี 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ 

สาํนกังานบญัชี 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจสาํนกังานบญัชี 

2 ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2558 

นิยามศัพท์ 

บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั หมายถึง บริษทัท่ีใหบ้ริการในการจดัทาํบญัชี ท่ีปรึกษาภาษี จด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงแกไ้ขกบั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนธุรกิจ หมายถึง การวเิคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ดา้นการตลาด วิเคราะห์

ดา้นการผลิต วิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมี

ความเป็นไปไดใ้นการผลิตหรือไม่ 

 หมายถึง  

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ์(SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์แผนการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาแหน่งทางการ

ตลาด การกาหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการดาํเนินงาน หมายถึง กระบวนการใหบ้ริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

การวิเคราะห์แผนการจดัการ 

และกาํลงัคน 

หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร 

การวเิคราะห์แผนการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

• วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

1.  คู่แข่งขันรายเดิม 

 สาํนกังานบญัชีภายในประเทศไทยท่ีเป็นคู่แข่งขนัดัง่เดิม โดยมากเป็นคู่แข่งขนัท่ีมีการบริหารงาน

แบบครอบครัว เน่ืองจากมีทีมบริหารท่ีมีเจา้ของเพียงคนเดียว โดยเจา้ของรับหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการท่ีควบคุม
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การดาํเนินงานภายในองคก์รดว้ย แต่การดาํเนินงานแบบบริหารแบบครอบครัวน้ีจะมีอยูม่ากแต่มีกลุ่มลูกคา้

อยูใ่นมือเพียง 20 % เท่านั้นเม่ือเทียบจากกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด 

สาํนกังานบญัชีขนาดกลางท่ีมีการจดจดัตั้งเป็นรูปบริษทั หรือเป็นแผนกการจดัทาํบญัชีแยกยอ่ยมาก

จากฝ่ายอ่ืนๆ จะมีการควบคุมการดาํเนินงานท่ีมีระเบียบแบบแผนเพิ่มมากยิ่งข้ึน มีการวางมาตรฐานการ

ดาํเนินงานไว ้และมีการวดัผลคุณภาพจากการดาํเนินงานเพิ่มควบคุมและปรับปรุงการดาํเนินงาน  โดยกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีอยูก่บัสาํนกังานบญัชีกลุ่มน้ีประมาณ 40% 

สํานักงานบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก แต่มีทีมงานท่ีควบคุมการดาํเนินงานท่ีมี

ความรู้ความสามารถอยา่งรอบดา้น และมีทีมบริหารท่ีแยกออกไปชดัเจน โดยบริษทับญัชีกลุ่มน้ีโดยมากจะ

รับทาํงานระบบ และงานบริษทัท่ีมีการบริษทัแบบขา้มชาติ โดยกลุ่มลูกคา้อยูท่ี่มือประมาณ 40% 

2.  คู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ 

 ในปี พ.ศ.2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้ึนทาํให้มีการแลกเปล่ียนกลุ่มอาชีพอิสระได้

อย่างเสรี ซ่ึงบญัชีก็จดัเป็นกลุ่มนั้น ทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยของกลุ่มธุรกิจการบญัชีจากต่างประเทศเขา้มา

ภายในประเทศไทยไดอ้ยา่งรวดเร็ว และคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่จะเอาความรู้ และเทคโนโลยท่ีีมีเขา้มาในไทย

ดว้ย 

3.  คู่แข่งขันทดแทน 

 การใชร้ะบบการจดัทาํบญัชีดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการ จน

ส้ินสุดกระบวนการ มีการดาํเนินงานและใช้ในประเทศท่ีพฒันาแลว้อย่างมากมายและแนวโน้มว่าใน

ประเทศกาํลงัพฒันาจะนาํเทคโนโลยีน้ีมาใชเ้พิ่มทดแทนการจดัทาํรูปแบบบญัชีแบบเดิม ประกอบกบัการ

ดาํเนินงานดว้ยระบบสารสนเทศตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดกระบวนการสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี 

4.  อาํนาจการต่อรองผู้รับบริการ 

 ลูกคา้มีอาํนาจต่อรองในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เพราะมีสํานักงานบญัชีท่ีให้บริการค่อนขา้งมาก ซ่ึง

ปัจจยัดา้นราคาจะเป็นตวักาํหนดถึงคุณภาพของสินคา้ดว้ย  

แต่ถา้หากคาํนึงถึงการเลือกรับบริการจากสาํนกังานบญัชีท่ีมีคุณภาพเป็นหลกั สาํหรับผูรั้บบริการ

นั้นจะมีอาํนาจต่อรองในการซ้ือค่อนขา้งตํ่าเพราะสาํนกังานบญัชีท่ีมีคุณภาพโดยมากจะมีการกาํหนดการตั้ง

ราคาวา่รายไดเ้ท่าไร ประเภทของธุรกิจแบบใด และจะตั้งราคาค่าบริการเท่าไร 

5.  อาํนาจต่อรองผู้ขายปัจจัยผลติการบริการ 

 มีอาํนาจการต่อรองในการซ้ือปัจจยัท่ีใช้ในการบริการค่อนขา้งตํ่า เพราะปัจจยัท่ีใช้ในการผลิต

โดยมาก จะเป็นอุปกรณ์ไอที ท่ีตอ้งจดัซ้ือจากองคก์รขนาดใหญ่และตอ้งซ้ือในปริมาณมากตามท่ีบริษทัใหญ่
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กาํหนดจึงจะสามารถลดราคาสินคา้ได ้ถา้หากซ้ือไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัขายปัจจยัผลิตกาํหนดก็ไม่

สามารถต่อรองกบับริษทันั้นไดเ้ลย 

 

• วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง(Strength) 

 เป็นบริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั ท่ีมีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาผสมผสานใน

การดาํเนินงานทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ผูป้ระกอบการเป็นผูล้งมาติดต่อใหบ้ริการกบัผูม้าของรับบริการดว้ยตวัเองทาํใหส้ามารถสร้าง

ความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งดี 

 เป็นองคก์รท่ีมีความเช่ียวชาญในการแกไ้ขปัญหาดา้นบญัชีไม่วา่จะเป็นการวางระบบงาน หรือ

การวางแผนต่างๆดา้นบญัชีและภาษี 

จุดอ่อน(Weakness) 

 ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานจึงทาํใหเ้สียเวลาในการสอนงาน 

 สถานท่ีตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ แต่ยงัไม่มีรถโดยสารประจาํทางผา่นในเสน้ทางท่ีบริษทัตั้ง

ประกอบการ  

 ไม่สามารถโฆษณาหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณาดว้ยประการใดๆ ซ่ึงการประกอบวิชาชีพบญัชี 

เวน้แต่การแสดงคุณวฒิุ ท่ีอยู ่สถานท่ีตั้งของบริษทัฯ 

โอกาส(Opportunity) 

 เม่ือเปิด AEC ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เดินทางเขา้มาในประเทศและมีความตอ้งการวางระบบงาน โดย

บริษทัมีความรู้ความสามารถในดา้นการวางระบบงานทาํใหบ้ริการลูกคา้ท่ีไม่สามารถควบคุม

การดาํเนินงานใหส้ามารถควบคุมดาํเนินงานไดต้ามระบบงานท่ีวางไว ้

 การจดัทาํบญัชี ทุกองคก์รจะตอ้งมีการจดัทาํบญัชีและจะตอ้งแจง้ช่ือผูจ้ดัทาํบญัชีกบกรม

พฒันาธุรกิจการคา้และสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

อุปสรรค(Threat) 

 ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐบาล 

 คู่แข่งขนัในตลาดสาํนกังานบญัชีมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากมีการลงทุนค่อนขา้งตํ่า จึงเขา้สู่

วงจรธุรกิจสาํนกังานบญัชีได ้
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 การวเิคราะห์แผนการตลาด 

• วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

 การดาํเนินธุรกิจจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลทางการตลาดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นตวัเลขทางออกมาใน

รูปแบบของงบการเงิน  ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลมาบริหารจดัการองคก์ร ส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่คือ ผูจ้ดัทาํบญัชีท่ีจะ

รายงานทางการเงินได ้"เราทาํได ้ถูกตอ้งแม่นยาํ เช่ือถือได ้รวดเร็ว " เป็นการทาํงานของทีมงานบริษทั ไอ.ที.

การบญัชี จาํกดั   

 จากขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีธุรกิจท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2556 จาํนวน 67,302 ราย ทาํ

ให ้บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั ไดเ้ลง็เห็นความสามารถท่ีจะเพิ่มยอดขายไดอี้ก 5% ของทุกปี และคิดเป็น

ส่วนครองตลาด 8% ของมูลค่าตลาดรวม 

• การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดเป้าหมายและการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

เกณฑภู์มิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. จงัหวดัใหญ่ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ฯลฯ 

3. ต่างจงัหวดั 

เกณฑด์า้นจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) โดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. มุ่งเนน้การดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

2. บุคลิกภาพของฝ่ายบริหาร 

     - มีความมัน่ใจในตนเอง 

     - ชอบรวดเร็ว 

     - ชอบความทนัสมยั 

     - มีความกระตือรือร้น 

3. กลุ่มอา้งอิง 

     - ครอบครัว 

     - เพื่อน 

     - ผูน้าํทางความคิด 

     - ผูเ้ช่ียวชาญ 

เกณฑด์า้นประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) โดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. เพศ  แบ่งเป็น  เพศชายและเพศหญิง อายแุบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

    - วยัทาํงานตอนตน้อายรุะหวา่ง 25-35 ปี 

    - วยัทาํงานตอนปลายอายรุะหวา่ง 35-55 ปี 
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    - ผูสู้งอายอุาย ุ56 ปีข้ึนไป 

2. การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

    - การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

    - การศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

3. สถานะภาพของความเก่ียวขอ้งกบักิจการ 

    - มีกิจการของตวัเอง 

    - เป็นหุน้ส่วนของกิจการ 

    - เป็นฝ่ายบริหารงานของกิจการ     

4. อาชีพแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มดงัน้ี 

    - สถานศึกษา 

    - เจา้ของกิจการ 

    - ผูรั้บจา้งการบริหารงาน 

• กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (TARGET GROUP) 

 ใชห้ลกัในการกาํหนดตลาดเป้าหมายแบบมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing)  ซ่ึงเป็นแนวคิด

ทางการตลาดท่ีเนน้ความแตกต่าง  แต่จะเลือกส่วนตลาดเดียวเป็นเป้าหมาย  โดยใชแ้ผนการตลาดอยา่งเดียว

สาํหรับตลาดท่ีเป็นเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มตลาดหลกัและกลุ่มตลาดรอง  ดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมายหลกั 

เกณฑ์ด้านจิตวทิยา 

- ฝ่ายบริหารงานท่ีมุ่งเนน้การดาํเนินงานท่ีทนัสมยั รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงาน 

เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ 

- เจา้ของกิจการ และผูบ้ริหารงานของบริษทัท่ีถูกวา่จา้งมา 

- มีกิจการของตวัเอง , เป็นหุน้ส่วนของกิจการ, เป็นฝ่ายบริหารงานของกิจการ 

เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ 

- สถานประกอบการของกิจการ 

กลุ่มเป้าหมายรอง 

- ฝ่ายบริหารงานท่ีมุ่งเนน้การทาํงานท่ีมัน่ใจตวัเอง 

- องคก์รการกศุล 

- นิติบุคคลอาคารชุด 
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อย่างไรก็ตามเน่ืองจากธุรกิจจาํพวกการจดัทาํบญัชีเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมีความตอ้งการควบคุม

ระบบงานภายใน  เพื่อใหท้ราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงเพื่อช่วยฝ่ายบริหารงานใหมี้การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และสามารถรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน และสามารถรู้ปัญหารวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง

ทนัท่วงที 

• ตําแหน่งผลติภัณฑ์ (BRAND POSITIONING) 

 เน่ืองจากทาง บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกัด เป็นสํานักงานท่ีมุ่งเน้นการดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริง รวมถึงใชเ้ทคโนโลยรีะบบสารสนเทศช่วยในการ

บริหารงาน เพื่อลดตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นให้ลดลงโดยมุ่งเน้นการทาํงานแบบ High Quality Positioning คือ 

มุ่งเนน้การดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพสูงโดยใชร้ะบบสารสนเทศช่วยดาํเนินงานเป็นสาํคญั  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประสบทางการตลาด 

• ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

 มุ่งเนน้การบริการดา้นการบญัชีแบบครบองคป์ระกอบในทุกดา้น ในดา้นต่างๆดงัน้ี 

 รับจดทะเบียนธุรกิจ และจดทะเบียนภาษีทุกประเภท  

 วางระบบบญัชี  

ความรวดเร็วในการดาํเนินงาน 

คุณภาพการฎบิัตงิาน 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 



24 
 

 วางแผนภาษี รับจดัทาํบญัชีภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร    

 วางระบบญัชีบริหาร  

 บริการฝึกอบรมงานบญัชีภาษีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั   

 บริการงานดา้นประกนัสังคม กองทุนทดแทน เงินเดือน  ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตทาํงาน

ต่างดา้ว   

 เป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  

 การจดัทาํบญัชี มีการแบ่งตามลกัษณะรายการทางบญัชี โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

กลุ่ม จาํนวนรายการบญัชี 

S 1-200 รายการ 

M 201-700 รายการ 

L 701- 1,000รายการข้ึนไป 

 บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั บริการ โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ ขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรงต่อเวลา ตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป และประมวลรัษฎากร โดยทีมงานท่ีมีความชาํนาญงานและประสบการณ์จากการทาํงาน 

• ด้านราคา (Price) 

ตารางการคิดค่าบริการต่าง ๆ โดยแยกค่าบริการตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.   ค่าบริการบญัชี - ภาษีอากร  โดยตกลงเป็นรายเดือนตามสญัญาบริการ 

 1.1   ความยาก - ง่ายของงาน 

 1.2   ปริมาณเอกสาร 

 1.3   การจดัเรียงเอกสารจากลูกคา้มายงับริษทัฯ 

 1.4   การติดใบสาํคญัทางบญัชี (Voucher) (ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย) 

 

ท่ี ปริมาณเอกสาร ค่าบริการ (บาท) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1 ตํ่ากวา่  50  รายการ  3,210 

2 50 รายการ ถึง 100 รายการ 4,280 

3 101 รายการ ถึง 200 รายการ 5,350 

4 201 รายการ ถึง 300 รายการ 6,420 

5 301 รายการ ถึง 500 รายการ 8,560 

6 501 รายการ ถึง 700 รายการ 10,700 
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• ช่องทางการจําหน่าย (Place) 

 ดว้ยความท่ีบริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั มุ่งเนน้การขายกบัองคก์รเป็นหลกัจึงมีสาํนกังานฯ เพียงสาขา

เดียวตั้งอยูท่ี่บนถนนชยัพฤกษ ์โดยท่ีน่ีจะเป็นทั้งสถานท่ีบริการ และเป็นสถานท่ีควบคุมการดาํเนินงานทุกดา้น

ให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ลือกบริการ อย่างไรก็ตาม ช่องทางดงักล่าวไม่ไดมี้การจดัรูปแบบเป็นอาคาร แต่เป็นเพียง

บา้นเท่านั้น ดงันั้นจากการวิเคราะห์ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นช่องทางท่ีค่อนขา้งยากต่อการเขา้ถึงของกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายในระดบับน 

 บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ 24/24 ถนนชยัพฤกษ ์ตาํบลบางพลบั อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั 

นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11120 

โทรศพัท ์: 02-154-2424-6    โทรสาร : 02-154-2427  

Web Site : www.itacc.co.th    E-mail : info@itacc.co.th 

เวลาเปิกทาํการ : วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์   เวลา : 8.00น. - 17.00น. 

• การส่งเสริมทางการตลาด 

 ด้านการทาํการตลาดกับกลุ่มผูรั้บบริการของ บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกัด มีการจัดทาํส่ือทาง 

Website เพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการ โปรโมชัน่ และกิจกรรมท่ีทาง

องคก์รจดัข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูรั้บบริการ และองคก์ร แต่เน่ืองจากการ

ท่ีองคก์รไม่ไดมุ่้งเน้น และให้ความสําคญักบัส่วนน้ีอย่างเต็มท่ี จึงทาํให้ยงัคงมีหลายประเด็นท่ีเป็นปัญหา 

และตอ้งการการแกไ้ข ไดแ้ก่ 

 ขาดการมุ่งเนน้ดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ร 

 ขาดการส่ือสารทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์รดูเป็นแบรนดร์ะดบัสูง เน่ืองจาก Website  

เป็นส่ือ Social Media ท่ีมีรูปแบบการแสดงขอ้ความ และรูปภาพท่ีตายตวั และไม่เคยไดรั้บการปรับปรุง

ให้ทนัสมยั ดงันั้นการนาํเสนอเน้ือหาแต่ละอย่างจึงจาํเป็นตอ้งใส่ใจถึงรายละเอียด และดีไซน์  ซ่ึง 

บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั ยงัขาดการดูแลในดา้นน้ีใหม้ากเท่าท่ีควร 

 อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่สามารถทําการตลาดไปยงัผู ้บริโภคได้อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุผลอัน

เน่ืองมาจากว่า ทางบริษัท ไอ.ที.การบัญชี จาํกัด ขาดความรู้ความสามารถด้านการสร้างการรับรู้ผ่าน

การตลาดในช่องทางต่างๆ ประกอบกบัสถานท่ีตั้งของสาํนกังานฯ ตั้งอยูภ่ายในหมู่บา้นท่ีตอ้งเดินทางเขา้มา 

ซ่ึงส่งผลใหย้ากต่อการเขา้ถึงอีกดว้ย 
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 การวเิคราะห์แผนการดําเนินงาน 

• กระบวนการให้บริการ(เสนองาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการใหบ้ริการ(เสนองาน) มีขั้นตอนตามลาํดบั คือ 

1.เม่ือไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้ใหเ้สนองานบริการ 

2.บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั จดัทาํใบเสนอราคางานบริการ โดยสอบถามลูกคา้วา่ตอ้งการใหท้าํ

รายละเอียด หรือรายงานอะไรบา้ง โดยจะเสนองานบริการตามความประสงคข์องลูกคา้ 

3.การตดัสินใจ 

 3.1 เม่ือลูกคา้พึงพอใจกบัใบเสนอราคาตามความประสงค ์และตดัสินใจ เซ็นตส์ญัญา   

 3.2 เม่ือลูกคา้ไม่พอใจในขอ้ใดขอ้หน่ึงในใบเสนอราคาจะแกไ้ขใบเสนอราคา แลว้ส่งใหลู้กคา้

พิจารณาใหม่อีกคร้ัง เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจในเร่ืองสญัญบริการใหม่ และตดัสินใจเซ็นตส์ญัญากลบัมา 

 3.3 เม่ือลูกคา้ไม่พอใจและไม่ประสงค ์ใชบ้ริการของบริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั กจ็ะหยดุการ

ติดต่อท่ีขั้นตอนน้ี 

4. เม่ือลูกคา้เซ็นตส์ญัญาเป็นท่ีเรียบร้อย บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั จะเร่ิมรับงานโดยตอ้งสร้างฐานขอ้มูล

ใหม่ในขั้นตอนน้ี       

ลูกคา้ บริษทั บญัชี ไอ.ที. จาํกดั 

ลกูค้า

ตดัสนิใจ 

ลูกคา้ ติดต่อให้

เสนองาน 

จดัทาํใบเสนอราคา 

YES 

NO 

บริษทัฯ เร่ิมรับงาน 

OR 
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• กระบวนการให้บริการ(การบริการบัญชี) 

กระบวนการใหบ้ริการ(การบริการบญัชี) มีขั้นตอนตามลาํดบั คือ 

1.รับเอกสารจากลูกคา้ และ เรียกเกบ็ค่าบริการ โดยแผนกการเงินและพฒันาบุคลากร จะจ่ายค่าบริการทาง

โทรศพัทแ์ละ E-mail เพื่อใหพ้นกังานรับ-ส่งเอกสาร ไปรับเอกสารพร้อมทั้งเกบ็ค่าบริการ 

2.เม่ือเอกสารมาถึงสาํนกังาน จะคดัแยกเอกสารโดยพนกังานบญัชี แยกเป็นรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย , 

รายการภาษีซ้ือ , รายการภาษีขาย , เอกสารค่าใชจ่้าย , เอกสารรายได ้ 

3.บนัทึกขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปตามหนา้เมนูต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล เม่ือถูกตอ้งจะผา่นไปขั้นตอนต่อไป ในกรณีไม่ถูกตอ้งยอ้นกลบัไปแกไ้ขและ

จึงมาตรวจสอบอีกคร้ัง 

5.เม่ือการตรวจสอบรายการถูกตอ้ง จะพิมพใ์บสาํคญัแนบเอกสารบญัชีทกรายการ 

6.จดัพิมพง์บการเงินและกระดาษทาํการ 

7.นาํเอกสารใส่แฟ้ม เตรียมส่งคืนลูกคา้ 

8.ส่งคืนเอกสารใหลู้กคา้ โดยทุกขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารจะตอ้งมีการเซ็นตรั์บและส่งเอกสารทุกคร้ัง 

ระหวา่งลูกคา้กบับริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั 

หมายเหตุ 

 เวลาของการบริการ ของกระบวนการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัขนาดของลูกคา้(จาํนวนรายการคา้) ซ่ึงแต่

ละขนาดจะใชร้ะยะเวลาแตกต่างกนัออกไป และ ข้ึนอยูก่บัธุรกรรมของรายการคา้ 
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 การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน 

• โครงสร้างองค์กร 

 บริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั โดยให้บริการบญัชี และนาํระบบสารสนเทศมาใชร่้วมกนั มีขอบเขต

ของงานบริการมุ่งเนน้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นยาํ สร้างฐานขอ้มูลทางดา้นบญัชีใหผู้บ้ริหารใชใ้นการ

ตดัสินใจ  โครงสร้างองคก์ร จดัให้มีฝ่ายต่างๆ พร้อมให้บริการกบัลูกคา้ โดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีการ

กาํหนดหนา้ท่ีการทาํงาน รายละเอียดงาน การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการ

วิเคราะห์ตลาด มุ่งเนน้การบริการดา้นบญัชีอยา่งมืออาชีพ 

 

 การวเิคราห์แผนการเงิน 

  บริษัท ไอ.ที.การบัญชี จํากัด " ใช้เ งินลงทุนเร่ิมแรก 3.5 ล้านบาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากับ 

9,292,800.00 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 9,757,440.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 10,264,320.00 ปีท่ี 4 เท่ากบั 10,813,440.00 

บาท และปีท่ี 5 เท่ากับ 11,362,560.00 บาท มีกาํไรสุทธิ ปีท่ี 1 เท่ากับ 2,977,280.00 บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ 

3,348,992.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 3,754,496.00 บาท ปีท่ี 4 เท่ากับ  4,193,792.00 บาท และปีท่ี 5 เท่ากับ 

4,633,088.00 บาท  

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 95.40% มูลค่าปัจจุบนัเท่ากบั 11,591,551.22 

บาท มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 1 เดือน โดยมีนโยบายปันผลในการลงทุนเท่ากบั 

20% ของผลกาํไร 
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 สรุปผลการศึกษา 

 ในการทาํแผนธุรกิจ ของบริษทั ไอ.ที.การบญัชี จาํกดั ผลการวิเคราะห์ดา้นแผนการตลาด  แผนการ

จดัการและการบริการ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน  ไดค้รอบคลุมประโยชน์การลงทุนในทุกๆดา้น รวมถึง

ผลตอบแทนทางจะไดรั้บกลบัคืนแก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงเจา้หน้ีของกิจการ จากขอ้สมมติฐานต่างๆขา้งตน้ถึงว่า

เป็นโครงการท่ีน่าลงทุนอยา่ยิง่ 

 บรรณานุกรม 

ธนานนัท ์ศิวโฆกษธรรมและคณะ.เอกสารประกอบการบรรยายการจดัการดาํเนินงาน. 

  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ :  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วฒันา ทองประยรูและคณะ. เอกสารประกอบการบรรยาย การบญัชีและการเงิน Financial Accounting . 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วฒันา ทองประยรูและณฐัชลยัย ์ ตรรกวิทูรศกัด์ิ. เอกสารประกอบการบรรยาย การบญัชีบริหาร  

 Accounting for  Executives . หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

รังสรรค ์ ประเสริฐศรี.2556.พฤติกรรมองคก์ร. พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ: กรีนแอปเป้ิล กราฟฟิค พร้ินต้ิง 

ประไพทิพย ์ลือพงษแ์ละนารินี  แสงสุข.เอกสารประกอบการบรรยาย การจดัการและพฤติกรรมองคก์ร 

 Management and Organizational Behavior. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยั

 รามคาํแหง 

นิเวศน์  ธรรมะและชญานน์นัท ์ ติยะตระการชยั.เอกสารประกอบการบรรยาย การจดัการการตลาด. 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปณิศา มีจินดาและศิริวรรณ เสรีรัตน์.2554.กลยทุธ์การตลาดและการวางแผน.กรุงเทพฯ : ธรรมสาร 

นิเวศน์ ธรรมะและคณะ.การจดัการการตลาดแปลและเรียบเรียงจาก Marketing : The Core.กรุงเทพฯ : 

 สาํนกัพิมพแ์มคกรอ-ฮิล 

ขอ้มูลการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย(์ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.dbd.go.th/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 17 มกราคม 2558)  

สาํนกัคุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://phayao.labour.go.th/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 17 มกราคม 2558) 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร กิตตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต ิและ พฒัน์ พิสษิฐเกษม. (2557) . เอกสารประกอบการ  

สอน เร่ืองการจดัทําแผนธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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แผนธุรกจิ BBK sport soccer 

นริศร พนัธ์ุทา้ว1 ธนยศ ศรีกฤษณ์2 โพธิบูรพ ์จรัญรัตนศรี3 

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

บทสรุปผู้บริหาร  

 BBK sport soccer เปิดดาํเนินการสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสากลใชห้ญา้เทียมคุณภาพสูงในร่ม 

2 สนาม และใหเ้ช่าพื้นท่ีเชิงพาณิชย ์สถานท่ีตั้ง   โครงการจะเปิดดาํเนินการบริเวณถนนราชพฤกษ ์ใกลเ้คียง

กบัห้างสรรพสินคา้ เดอะมอล์ ท่าพระใกลแ้หล่งชุมชนขนาดใหญ่แหล่งแหล่งโรงเรียน พื้นท่ีขนาด 600 

ตารางวาจากการวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสจากปัจจยัภายนอก พบว่าความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความ

นิยมเลนฟุตซอลยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะการเติบโตข้ึนของอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีกีฬา

ดงักล่าวกาํลงัเป็นท่ีนิยมสูง แลยงัมีโอกาสทางธุรกิจท่ีน่าสนใจ อุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

เน่ืองจากมีสินค้าและบริการของผูใ้ห้บริการแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่ถึงอย่างไร

อุตสาหกรรมน้ีก็ยงัมีความน่าสนใจ หากกิจการสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเฉพาะตวั รวมถึง

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืน ๆ ได ้

 ในส่วนของกลยทุธ์การตลาดจะเนน้สร้างความแตกต่าง ผา่นการมีสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูง 

รวมทั้งการเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการใหม่ ๆ ในอนาคต และคุณภาพในการใหบ้ริการในดา้นการเงิน กิจการ

จะกูเ้งินจากธนาคาร จาํนวน 6,000,000 บาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้สัญญาเช่าท่ีดินและ

สินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายไดจ้าก

การขายปีแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5,625,600.00บาท และมีผลกาํไรสุทธิไม่ตํ่ากวา่ 141,960.00บาท มีมูลค่ากระแส

เงินสดปัจจุบนัสุทธิ (NPV) จะเท่ากบั (3,923,550.01) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการใน 

5 ปี เท่ากบั21.62% ร้อยละ และจะสามารถคืนทุนไดใ้น3ปี  

 

 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีอิงกระแสสุขภาพกาํลงัไดรั้บความนิยมท่ีดีจากตลาดซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 

ความเป็นอยู่และรายได้ของชนชั้นกลางท่ียกระดับสูงข้ึนตามพฒันาการทางเศรษฐกิจ  และสังคมของ

ประเทศ ท่ามกลางวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท่ีนบัวนัจะทวีความเคร่งเครียดรุนแรง

ข้ึนเร่ือย ๆ  และเป็นการยากพอสมควรท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ยิ่งภาวะความเคร่งเครียดมีมากเท่าใด ก็มกัจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพตามมา ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงสมรรถภาพการทาํงานและการดาํรงชีวิต ทั้งปัจจุบนัและใน

อนาคต 

ดว้ยเหตุน้ี กีฬาฟุตซอลซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีทัว่โลกเช่ือว่าสามารถทาํให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มพลงั          

ใหชี้วิตไดก้ลายเป็นธุรกิจท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมมากในขณะน้ี ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสถานบริการสนามฟุตซอล             

ท่ีเปิดบริการเพิ่มข้ึนมากมายทัว่เมือง และยา่นธุรกิจ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดในรูปแบบท่ีเป็นสถาน

บริการดา้นสุขภาพท่ีส่วนหน่ึงแฝงอยูใ่นธุรกิจของโรงแรม รีสอร์ตชั้นนาํของประเทศ และในปัจจุบนักระแสคน

ไทย ไดใ้ห้ความสาํคญั ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จากผลสาํรวจพบว่า เหตุผลสาํคญั             

ของการออกกาํลงักายเป็นเพราะผูอ้อกกาํลงักายส่วนใหญ่ ตอ้งการให้ร่างกายแข็งแรง สําหรับเหตุผล

รองลงมา คือเพื่อนชวน และสนามฟุตซอลนั้นมีหลายประเภทเช่น สนามท่ีเป็นพื้นปูน เป็นหญา้จริง และ

หญา้เทียม มาตรฐานในการเล่นก็มีจาํนวนคน ตั้งแต่ 7คนถึง18 คน และจากขอ้มูลในการสํารวจ ณ วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2557 พบว่ามีการเปิดสนามฟุตซอล แถวยา่นถนนราชพฤกษ ์อยูส่องแห่ง ในช่วงเขต ภาษีเจริญ 

กบัจาํนวนประชากร ในเขตน้ี มีจาํนวน 134,407 คนเป็นชาย 16,266 คน หญิง 17,088 คน จากขอ้มูลของ 

www.thaitambon.com  ซ่ึงทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่เพียงพอ ทางกลุ่มผูด้าํเนินโครงการ จึงคิดว่าการ

เปิดสนามฟุตซอลเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการ  ทางกลุ่มจึงมุ่งเป้าหมายไปท่ีกลุ่ม

บุคคลวยัทาํงานและวยัเรียน ท่ีอยูอ่าศยัในยา่นถนน ราชพฤกษ ์ในเขตธนบุรี เพราะในยา่นน้ีมีผูค้นสัญจรไปมา

สะดวกและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมายอาทิ เช่น ใกลก้บัหา้งสรรพสินคา้เดอะมอล ์และในเขตธนบุรีน้ีกย็งั

ไม่มีการทาํธุรกิจสนามฟุตซอลเกิดข้ึนเลย สถานท่ีตั้งของสนามฟุตซอล ตั้งอยู่ท่ี ถนนราชพฤกษ ์เขตธนบุรี 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เพราะในยา่น้ีเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อจากชานเมืองเขา้สู่เมืองกรุงไดห้ลายทาง 

จากความสําคญัดงักล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นต่าง ๆ เพื่อ

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนต่อไป 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 



32 

 

 

วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาความคุม้ค่าในดา้นต่าง ๆ ในการลงทุน 

 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสนามฟุตบอล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน และดาํเนินธุรกิจบริการสนาม

ฟุตบอล ในเขตธนบุรีของนกัลงทุน 

 2. ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ จะเป็นประโยชนแ์ก่นกัลงทุน หรือผูส้นใจเก่ียวกบักิจการธุรกิจบริการสนาม

ฟุตบอล 

 3. เพื่อทราบถึงความเป็นไปไดข้องธุรกิจบริการสนามฟุตบอล 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ BBK sport soccer 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาเดือนมกราคม 2558 

นิยามศัพท์ 

  สนามฟุตบอล หมายถึงสนามฟุตบอล (องักฤษ: Association football pitch) คือบริเวณท่ีใชก้ารเล่น

ฟุตบอลซ่ึงเป็นสนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้และมีพื้นสนามเป็นหญา้ โดยบนสนามจะมีเส้นสีขาวแสดงถึง

ขอบเขตของสนาม โดยเสน้ส่ีเหล่ียมรอบนอกจะเป็นเสน้ขอบสนาม ซ่ึงเม่ือลูกฟุตบอลยงัอยูบ่นเสน้หรือลอย

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจ BBK sport soccer 
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เหนือเสน้ ยงัถือวา่ลูกฟุตบอลอยูใ่นสนาม ยกเวน้แต่วา่ลูกฟุตบอลทั้งลูกออกภายนอกเสน้ เช่นเดียวกบัการทาํ

ประตู ถา้ลูกฟุตบอลยงัคงอยูเ่หนือเส้นยงัไม่ถือวา่เป็นประตู วงกลมตรงกลางสนามจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

แข่งขนั โดยลูกฟุตบอลจะถูกวางไวต้รงจุดศูนยก์ลางของวงกลม สาํหรับกรอบส่ีเหล่ียมท่ีอยูป่ลายทั้งสองขา้ง

ของสนามคือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในสําหรับวางตาํแหน่งของลูกฟุตบอลใน การยิงลูก

โทษ 

 ความตอ้งการเล่นกีฬาฟุตบอลหมายถึง  ความตอ้งการในการเล่นฟุตบอลของผูบ้ริโภค    

โครงการสนามฟุตบอล หมายถึง ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดดาํเนินกิจการสนามฟุตบอล   

 รายไดข้องผูบ้ริโภค  หมายถึง รายไดบุ้คคลธรรมดา ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18ข้ึนไป 

 ราคาสนามฟุตบอล หมายถึง ราคาของการเช่าสนามฟุตบอลแต่ละประเภทและขนาดสนามฟุตบอล

นั้นๆ   

 รสนิยมของผูบ้ริโภค หมายถึง ความชอบหรือความพึงพอใจในรูปแบบการแตกแต่งสนามและ

รูปแบบ 

 การศึกษาดา้นการตลาด หมายถึง  การศึกษาถึงลกัษณะของธุรกิจ โครงสร้างตลาด ลกัษณะเฉพาะ

ผลิตภณัฑ ์ส่วนผสมทางการตลาด ความตอ้งการและโอการของการประกอบธุรกิจสนามฟุตบอล 

 การศึกษาดา้นวิศวกรรม หมายถึง การศึกษาทาํเลท่ีตั้ง การวางแผนร้าน 

 การศึกษาดา้นการบริหาร หมายถึง  การศึกษาการบริหารในระยะก่อนดาํเนินงานและการบริหาร

ระยะดาํเนินงาน 

   การศึกษาดา้นการเงิน หมายถึง  การศึกษาหลกัการวิเคราะห์ทางการเงินราคาตลาด เกณฑใ์นการ

ตดัสินใจในการลงทุน ขอ้สมมตฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของโครงการสนามฟุตบอล การ

วิเคราะห์ผลประโยชน์ ผลตอบแทนของโครงการ  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 การวิเคราะห์ถาการณ์โดยการใชว้ิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดต่อไปน้ี  

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

 - ดา้นบริหารจดัการ   

 1. มีพนกังานไม่มากจึงง่ายต่อการบริหารจดัการ 

 2. มีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการบริการท่ีชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตั้งกิจการ 
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 - ดา้นการตลาด   

 1. เน่ืองจากเป็นสนามเปิดใหม่ อุปกรณ์จึงใหม่กวา่สนามอ่ืนทาํใหผู้บ้ริโภคสนใจมากกวา่  

 2.การอยู่ติดถนนจะทําให้มีคนเห็นได้ง่ายทําให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปากซ่ึงมี

ประสิทธิภาพมาในธุรกิจชนิดน้ี 

 3. มีการประชาสมัพนัธ์สนามและจดัโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ือง 

 - ดา้นการบริการ   

 1.ใชห้ญา้เทียมรุ่นใหม่มีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบัหญา้จริงคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง ขนาดของ

สนามมีความเป็นมาตรฐานสากล 

 2. การตกแต่งบรรยากาศท่ีมีความเป็นสากล 

 3. การเดินทางสะดวกท่ีตั้งอยูติ่ดถนนราชพฤกษ ์

 4. มีอุปกรณ์การเล่นท่ีจาํเป็นใหบ้ริการ 

 - ดา้นการเงิน   

 1. การเช่าท่ีดินจะทาํใหมี้ตน้ทุนในการลงทุนเร่ิมแรกตํ่า จะทาํใหร้ะยะการคืนทุนเร็ว 

 2. กิจการจะสามารถควบคุมตน้ทุนไดต้ามแผนการเป้าหมายท่ีกาํหนดไวช้ดัเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

 - ดา้นบริหารจดัการ   

 ยงัไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสนามฟุตซอลจึงตอ้งจา้งผูจ้ดัการในการบริหารจดัการ 

 - ดา้นการตลาด   

 เป็นสนามฟุตซอลท่ีเปิดใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัทาํให้มีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ยอาจตอ้งใชง้บ

โฆษณาสูงในช่วงเร่ิมตน้ 

 - ดา้นการเงิน   

 1. ในระยะแรกอาจมีปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวยีน แต่กิจการอาจใชเ้งินกูจ้ากธนาคารได้

ภายหลงั 

 2. สนามหญา้เทียมท่ีใชเ้ป็นหญา้เทียมคุณภาพสูงทาํใหมี้ตน้ทุนในการบาํรุงรักษา

พอสมควร 

โอกาส (Opportunities)  

 - ตลาดและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
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 1. ความตอ้งการเล่นฟุตซอลขยายตวัตามการขยายตวัของจาํนวนนักเล่นท่ีมากข้ึนตาม

กระแสนิยมและมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองอีกมากในอนาคต 

 2. จาํนวนสนามท่ีใหบ้ริการยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้ล่น หรืออยูไ่กลเกินไปทาํ

ใหก้ารเดินทางไม่สะดวก 

 - สถานการณ์การแข่งขนั  

 1. การแข่งขนัยงัไม่เขม้ขน้เน่ืองจากยงัไม่มีการเปิดใหบ้ริการสนามฟุตซอลในร่ม  

 2.กิจการมองเห็นแลว้ว่าคู่แข่งมีบริการหลกัและบริการเสริมอะไรบา้ง ยอ่มตอ้งสามารถหา

เทคนิคและสร้างสรรคก์ารบริการท่ีเหนือกวา่ได ้

 - สงัคม    

 ลกัษณะการดาํเนินชีวิตของคนเมืองท่ีทาํให้เกิดทางเลือกอีกทางหน่ึงในการออกกาํลงักาย

ไดต้ลอดเวลาตามความสะดวก ซ่ึงการมีสนามฟุตซอลท่ีเปิดให้บริการจนถึงเทียงคืนย่อมเป็นทางเลือกท่ีดี

ทางหน่ึง 

 - เทคโนโลย ี   

 การท่ีในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆเปล่ียนไปมากทาํให้การบริหารจดัการเช่น การรับ – การ

จ่ายเงิน การจดัการสต๊อกสินคา้ การจดัทาํบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ทาง

อินเตอร์เน็ตทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในเชิงกวา้งไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

อุปสรรค (Threats) 

 - ตลาดและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

 การท่ีกลุ่มลูกคา้ไม่มีความหลากหลายทาํใหก้ารตลาดเกิดข้ึนเฉพาะผูช้าย ท่ีมีรายไดเ้ท่านั้น 

 - สถานการณ์การแข่งขนั  

 ผูป้ระกอบการรายอ่ืน  ท่ีมองเห็นโอกาสดงักล่าวและมีทุนยอ่มตอ้งการเขา้มาแยง่ส่วนแบ่ง

การตลาดดว้ย จะส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้นราคา 

 - เทคโนโลย ี   

 จากความกา้วหน้าดงักล่าวคู่แข่งก็สามารถใชเ้ทคโนโลยีเดียวกบัในการดาํเนินธุรกิจได้

เช่นเดียวกนั 
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การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target)  

Segmentation คือ กลุ่มประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  

• เพศชาย 

• อาย ุ18-50 ปี 

• รายได ้ 5,000 บาท ข้ึนไป 

 การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซ่ึงสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี ้

1.กลุ่มลูกคา้ A คือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดป้านกลางถึงสูง (มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป) มีฐานะทาง

การเงินดีมาก มีอาํนาจการซ้ือสูง ชอบการบริการท่ีดี มีระดบัราคาไม่ใช่ปัจจยัสําคญัในการพิจารณา กลุ่ม

ลูกคา้ระดบั Aไดแ้ก่กลุ่มวยัทาํงานท่ีมีรายไดค่้อนขา้งสูงหรือผูมี้ฐานะทางการเงินค่อนขา้งดี เป็นตน้ 

2.กลุ่มลูกคา้ B คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่าถึงปานกลาง (นอ้ยกวา่ 10,000 บาท) มีฐานะการเงิน

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ราคาก็เป็นปัจจยัสําคญัในการพิจารณาเช่นกัน กลุ่มลูกคา้ระดับน้ีมกัจะเปรียบเทียบ

ระหว่างราคากับการบริการ กลุ่มลูกคา้ระดับ B ได้แก่ พนักงานบริษทั ขา้ราชการ เอกชน และนักเรียน 

นกัศึกษา เป็นตน้ 
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การกาํหนดตาํแหน่งธุรกจิ

 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

 กลยุทธ์ด้านการบริการ 

บริการใหเ้ช่าสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน 20*40 จาํนวน 2 สนาม โดยใชห้ญา้เทียมรุ่นใหม่ล่าสุด       

TM 5000(350 Micron) มาตรฐาน FIFA ท่ีความรู้สึกเหมือนหญา้จริงสีสนัสบายตา และนุ่มสบายเทา้เป็น

สนามในร่มมีบรรยากาศเดียวกนักบัสนามแข่งขนัท่ีเป็นมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์การเล่นฟุตซอลท่ีมีไว้

บริการครบ เช่น ลูกฟุตซอล ถุงมือผูรั้กษาประตู เส้ือแบ่งทีมเป็นตน้ 

เปิดให้บริการทุกวนัวนัละ 15 ช่ัวโมงตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 24.00 น. 

 บริการเสริม 

- บริการตูล้อ็คเกอร์, นํ้ าอุ่น, สบู่, แชมพ,ู หอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายขนาดกวา้งขวาง สะอาดและ

ทนัสมยั 

-บริการเรียกรรมการให ้(แจง้ล่วงหนา้ 1 วนั) 

-บริการสถานท่ีจอดรถเฉพาะลูกคา้ไดม้ากกวา่ 30 คนั 
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-บริการร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีร้านอาหารหรือเคาเตอร์บาร์ชั้น 1 

-บริการหอ้งวา่ง อยูบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารและมีระเบียงชั้นบนเปิดใหเ้ช่าเชิงพาณิชย ์

 

กลยุทธ์ด้านราคา 

วนั เวลา ราคา 

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 24.00 น. 1000 บาท/ชม. 

เสาร์-อาทติย์ เวลา 9.00 น.- 24.00 น. 1,200 บาท/ชม. 

 

กจิการได้มีการกาํหนดนโยบายการตั้งราคาดงันี ้

โดยนโยบายการตั้งราคาดงักล่าว ใช้หลกัการการตั้งราคาโดยการเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งขนั

เพราะการตั้งราคาดงักล่าวเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของธุรกิจสนามฟุตซอล และ

เน่ืองจากคู่ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการมาก่อนเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ อีกทั้งลูกคา้ก็ยอมรับและคุน้เคยกบัระดบัราคา

ของคู่แข่งขนัมาก่อน ดงันั้นจึงไม่สามารตั้งราคาให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัไดม้ากนกัเน่ืองจากตอ้งมีคุณภาพ

ของสนามและบริการท่ีดีกว่าและตอ้งกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดของตนเองให้เป็นแบบหน่ึง นอกจากน้ี

ยงักาํหนดราคาเช่าพื้นท่ีท่ีว่างชั้นสอง(1หน่วย) กาํหนดราคาเช่าเบ้ืองตน้ราคา 5,000 บาท ต่อเดือน ส่วนการ

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมในสนามจะใชร้าคามากกวา่ทอ้งตลาดเลก็นอ้ย 

 กลยุทธ์ด้านสถานที ่

 สถานท่ีสาํหรับประกอบธุรกิจสนามฟุตซอลให้เช่ามีความสาํคญัมากนอกจากจะตอ้งเลือก

ทาํเลท่ีดีโดยกิจการเลือกย่านถนนราชพฤกษ์มีพื้นท่ีติดถนน ซ่ึงลูกคา้ท่ีผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้

โดยสะดวกและง่ายในดา้นของการเดินทางมายงัสนามซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการบอกต่อไดง่้าย อีกทั้งอยูใ่กลแ้หล่ง

ชุมชนและสถานท่ีศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถเสนอทางเลือกท่ีดีต่อลูกคา้เพราะไม่ตอ้งเดินทางไกล และการ

รวมกลุ่มจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างสะดวกท่ีสุด ทั้งน้ีเช่ือว่าการมีทาํเลท่ีตั้งท่ีติดถนนจะทาํให้สามารเขา้ถึงความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากการเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถภายใน การตกแต่ง

สถานท่ีสวยงามใส่ใจรายละเอียด เพื่อให้ไดบ้รรยากาศของสนามแข่งขนัจริงตอ้งดูเรียบร้อย สะอาด ทั้งน้ี

เพราะลูกคา้ยอ่มตอ้งคาดหวงัจะไดรั้บความประทบัใจทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ การจดัการกบัพื้นท่ีใชส้อยท่ีตอ้ง

สร้างสรรคแ์ละลงตวัและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 
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กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

 สาํหรับการส่งเสริมการขาย เราจะเนน้การใหบ้ริการท่ีดี มุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ มีการ

สร้างระบบสมาชิก โดยให้ลูกคา้สมคัรสมาชิกจากนั้นจะมอบสิทธิพิเศษให้กบัลูกคา้อาทิ  เล่นสะสม 10 

ชัว่โมงแถม    1 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัมีการจดัแข่งขนัเป็นโครงการและมีรางวลัมอบให ้เป็นตน้ โดยท่ีผูส้มคัร

สมาชิกจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็นสมาชิก 1,200 บาท ต่อคนต่อปีและผูท่ี้สมคัรสมาชิกสามารถจอง

สนามฟุตซอลผา่นระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 อาทิตยแ์ละมีสิทธิในการขอจองสถานท่ีสาํหรับจดั

เล้ียงงานต่างๆ อีกทั้งเม่ือสมาชิกชวนลูกคา้ใหม่มาสมคัรสมาชิกจะไดรั้บคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็น 

กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่างๆดงัน้ี 

1.การโฆษณาจดัทาํ Event Marketing ในช่วงวนัเปิดสนามวนัแรกและลดราคา 50 เปอร์เซ็น สาํหรับ

ผูเ้ขา้ใชใ้นวนัดงักล่าว 

2.จดัพิมพใ์บปลิวแนะนาํ สนามพฒันฟุตซอลคลบั(สนามหญา้เทียมคุณภาพสูงพร้อมคูปองส่วนลด

เพื่อแจกให้กบัลูกคา้ ท่ีอยู่ในทาํเลท่ีตั้งและบริเวณโดยรอบในระยะ 5-20 กิโลเมตรท่ีเป็นสถานท่ีทาํงาน 

สถานศึกษาโดยเฉพาะหนา้มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต รามคาํแหงและอสัสัมชญั หอพกัท่ีอยู่อาศยั เพื่อเป็น

การชกัจูงใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการและเพื่อใหผู้บ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดการรับรู้ในเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการของสนาม โดยทางกิจการจะแจกใบปลิวทุกๆวนัศุกร์ในช่วงก่อนเปิดร้าน 4 สัปดาห์ทั้งหมด 4,000 

ใบ( เฉล่ียสปัดาห์ละ 1,000 ใบ) 

3.ทาํป้ายโฆษณาหนา้ร้านใหส้ะดุดตาสามารถ มองเห็นไดง่้าย  

4.ทาํบตัรสมาชิกเพื่อมอบส่วนลดพิเศษ ให้กับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการประจาํ จะได้รับส่วนลด 10 

เปอร์เซ็นต ์

5. จดัรายการสะสมยอดการใชบ้ริการเพื่อรับของกาํนลั 

โดยเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้สินคา้ครบทุก 1 ชัว่โมงจะรับแตม้สะสมทนัที 1 แตม้เพื่อแลกรับของกาํนลั

ดงัต่อไปน้ี 

5.1เม่ือสะสมครบ 10 แตม้แลกรับชัว่โมงการเล่น 1 ชัว่โมง 

5.2เม่ือสะสมครบ 20 แตม้แลกรับชัว่โมงการเล่น 3ชัว่โมง 

5.3เม่ือสะสมครบ 30 แตม้แลกรับชัว่โมงการเล่น 5ชัว่โมง 
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โดยเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้สินคา้ครบทุก 1 ชัว่โมงจะรับแตม้สะสมทนัที 1 แตม้เพื่อแลกรับของกาํนลั

ดงัต่อไปน้ี 

6. เส้ือ BKK คลบั แจกใหส้มาชิก และช่วงกิจกรรมประชาสัมพนัธ์แนะนาํร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกักบักลุ่ม

ผูส้นใจเล่นฟุตซอล 

 

การวเิคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

 

 
เร่ิมตน้จากการเปิดรับจองโดยจะมีการรับจองผ่านทางโทรศพัท ์เวป็ไซต ์และการเขา้มาจอง

ดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยรับเร่ืองและเช็คตารางเวลาเพื่อตรวจสอบเวลาการใชส้นามใหแ้ก่ลูกคา้ เม่ือ
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ไดเ้วลาท่ีตอ้งการแลว้ ณ เวลามาใชบ้ริการลูกคา้แจง้ผูม้าใชบ้ริการอีกคร้ังเพื่อตกลงค่าใชจ่้าย โดยผูจ้ดัการจะ

ลงรายละเอียดค่าบริการเป็นใบเสร็จให้และมอบกุญแจล็อกเกอร์เก็บสัมภาระให้แกลู้กคา้ ลูกคา้สามารถใช้

บริการห้องนํ้ าเพื่ออาบนํ้ า และทาํกิจธุระอ่ืน ๆ ได ้มีบริการบาร์เคร่ืองด่ืมและ โต๊ะนัง่สาํหรับนัง่รอใชส้นาม 

เม่ือใชบ้ริการเสร็จแลว้ลูกคา้ส่งคืนกญุแจตูล้อ็กเกอร์ ใหก้บัผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร  

บริการเช่าสนามฟุตบอล ของ บริษทั BBK sport soccer เราสร้างความเป็นมาตรฐานในการ

บริการอย่างครบวงจรและมีความแตกต่าง กว่าท่ีอ่ืน นอกจากจะเป็นสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักายแลว้ ใน

ส่วนรับรองยงัสามารถพกัผอ่น ผอ่นคลายในระหว่างท่ีรอใชส้นามดว้ย เช่นบริการหอ้งรับรองขนาดใหญ่ มี

อินเตอร์เน็ตไวไฟ สามารถสั่งอาหารมารับประทาน และมีบริการบาร์เคร่ืองด่ืม ต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัจะพฒันา

และปรับปรุงใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการโดยจะมีกล่องความเห็นใหส้าํหรับเสนอแนะ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์แผนการเงนิ  

 จากการวิเคราะห์ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 10,110,600 บาท มียอดรายไดปี้ท่ี 1 เท่ากบั 5,625,600.00 บาท 

ปีท่ี 2 เท่ากับ 5,908,800.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 6,194,144.00 บาท ปีท่ี 4 เท่ากับ 6,494,979.00 บาท ปีท่ี 5 

รองผู้จดัการ 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายดแูลสนาม ฝ่ายความสะอาด ฝ่ายบริการ 
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เท่ากบั 6,808,570.00 บาท มีกาํไรสุทธิปีท่ี 1 เท่ากบั 141,960.00 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 411,092.00 บาท ปีท่ี 3 

เท่ากบั 661,498.30บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 919,768.34 บาท ปีท่ี 5 เท่ากบั 1,182,787.61 บาท 

 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 21.62% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

3,923,550.01 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี  
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