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แผนธุรกจิ ตู้บะหม่ีหยอดเหรียญ 

รจนาไฉน ฐิติธรรมเสถียร¹ 

สุภาภรณ์ แขนสูงเนิน² 

อภิษฐา รอดโพธ์ิทอง³ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ธุรกิจฮกัหม่ี เกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2558  เน่ืองจากไลฟ์สไตลชี์วิตของคนในปัจจุบนัมีความเร่ง

รีบ ตอ้งการความรวดเร็ว สะดวกสบายมากข้ึน ไม่มีเวลาเลือกซ้ืออาหารมารับประทาน บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป

จากตูห้ยอดเหรียญพร้อมทานจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมารองทอ้งก่อนถึงม้ืออาหาร ดว้ยรสชาติของบะหม่ี

สําเร็จรูปท่ีอร่อยถูกใจคนไทยและมีหลากหลายรสชาติ เพียงแค่หยอดเหรียญก็จะไดรั้บประทานบะหม่ี

สาํเร็จรูปร้อน ๆ ได ้

 จุดเด่นของธุรกิจน้ีอยูท่ี่สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงไม่มีวนัหยดุ บะหม่ีบรรจุใน

รูปแบบถว้ยลูกคา้สามารถเติมนํ้ าร้อนจากตูไ้ดท้นัทีดว้ยระบบควบคุมความปลอดภยัในเร่ืองของการกดนํ้ า

ร้อน ชงไดก้็ต่อเม่ือมีการซ้ือสินคา้จากตู ้สามารถเคล่ือนยา้ยสถานท่ีจดัจาํหน่ายหรือตูห้ยอดเหรียญไปยงั

สถานท่ีท่ีตอ้งการได ้ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ไม่ตอ้งอาศยัพนกังานขาย จาํหน่ายในราคาถว้ยละ 20 บาท 

ในช่วงแรกไดท้าํการติดตั้งเคร่ืองหยอดเหรียญบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ จาํนวนทั้งส้ิน 50 เคร่ือง โดยจะทาํการเติม

สินคา้ทุกวนัเพื่อใหป้ริมาณสินคา้เพียงพอจาํหน่าย 

คาํสําคญั :แผนธุรกิจ,ตูบ้ะหม่ีหยอดเหรียญ 

บทนํา 

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปถูกคิดคน้ข้ึนคร้ังแรกโดยในประเทศญ่ีปุ่น พฒันากระบวนการผลิตเส้นบะหม่ี

โดยการทอดและอบแหง้เป็นการถนอมอาหารท่ีสามารถนาํกลบัมารับประทานไดอี้กคร้ังเม่ือเติมนํ้าร้อน จาก

ผลสาํรวจชาวญ่ีปุ่นในปี 2543 พบว่าบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปเป็นส่ิงคิดคน้ท่ีดีท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 มีบริษทัผูผ้ลิต

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปเกิดข้ึนมากมายทั้งในจีน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลีใต ้อเมริกา และวางจาํหน่ายทัว่

โลก ในปี 2548 ในประเทศไทยบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปถูกนาํไปใชเ้ป็นตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจเช่นกนั เน่ืองจากมี

ราคาถูกท่ีสามารถหาซ้ือรับประทานกนัไดท้ัว่ไป สําหรับภาพรวมตลาดบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปแบบคพัในปีน้ี 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1.8 พนัลา้นบาท มีการเติบโต 9% โดยมาม่าคพัเป็นผูน้าํตลาด ดว้ยส่วน

แบ่ง 55% หรือมีมูลค่า 990 ลา้นบาท และคาดวา่จนถึงส้ินปีน้ี มาม่าคพัจะมีการเติบโต 12% 

ตลาดบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ท่ีแต่ละค่ายต่างหากลยทุธ์มา

กระตุน้ยอดขายสินคา้ของตน ไม่วา่จะเป็นดา้นการพฒันารสชาติใหม่ๆ ใหโ้ดนใจนกัชิม หรือบรรจุภณัฑท่ี์

แปลกสะดุดตา ในขณะท่ีบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปยงัเป็นสินคา้ท่ีเขา้ถึงไดทุ้กครัวเรือน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งคนท่ีมี

เงินนอ้ยหรือคนท่ีมีเวลานอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีเกิดการชะลอตวั 

ประชาชนจบัจ่ายใชส้อยนอ้ยลง โดยจะเห็นไดว้า่ในโซนบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปจะตอ้งมีผูค้นเลือกซ้ือกบัแทบทุก

สิบนาที ซ่ึงตอกย ํ้าใหเ้ห็นวา่ธุรกิจบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมีโอกาสท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปจากตูห้ยอดเหรียญ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปจาก

ตูห้ยอดเหรียญ 

 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจจาํหน่ายบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปจากตูห้ยอด

เหรียญ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 
 

การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาํเนินงาน 
 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป

จากตูห้ยอดเหรียญ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้น

การดาํเนินงานหรือไม่ 

2. บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป หมายถึง 43คือบะหม่ีแห้งท่ีก่ึงเตรียมทาํมาให้แลว้ โดยปกติจะทานเม่ือไดเ้ติม

นํ้ าร้อนประมาณ 3-5 นาที ในปัจจุบนัไดมี้มากมายหลายยี่ห้อ มีทั้งชนิดซอง-ถว้ยและมีรสชาติ

ต่างๆ  

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดนั 5 ประการ 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของอุตสาหกรรมบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

1. การแข่งขันกันระหว่าง คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  : Rivalry Among Current 

Competitors เป็นการแข่งขนัท่ีรุนแรง จึงเลง็พฒันาใหมี้รสชาติท่ีหลากหลาย เพราะเป็นอาหารท่ีคลา้ยกนั  

2. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต : Bargaining Power of Supplier ทางเลือกในการซ้ือ

วตัถุดิบของธุรกิจบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมีมาก ส่วนเร่ืองตูจ้าํหน่ายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปท่ีเป็นจุดเด่นของบริษทั ฮกั

หม่ี จาํกดั บริษทัฯไม่สามารถต่อรองราคาไดเ้น่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น  

3. อาํนาจต่อรองของลูกค้า : Bargaining Power of Customers ลูกคา้ไม่มีอาํนาจต่อรองในการซ้ือ

บะหม่ีจากเรา  
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4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน : Threat of Substitute Products or Services สินค้าทดแทนมี

มากมายในทอ้งตลาด แต่ก็มีจุดอ่อนในเร่ืองการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้เน่าเสีย  ราคาสูง  รสชาติ และความไม่

สะดวก  

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ : Threat of New Entrance บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปใส่ตูเ้ป็นธุรกิจท่ี

น่าสนใจเพราะสามารถจาํหน่ายสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและเป็นสินคา้ท่ีน่าเสียยาก แต่ยงัมีผูป้ระกอบการ

รายใหม่นอ้ยราย เน่ืองจากมีตน้ทุนในการเร่ิมธุรกิจสูงและมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้น อีกทั้งตอ้งแข่งขนั

ในเร่ืองราคา บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั  

 

วเิคราะห์ SWOT   

จุดแข็ง (strengths)  

1. บริษทัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ (ตูบ้ะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปหยอดเหรียญ) และครอบคลุม

พื้นท่ีในตวัเมืองกรุงเทพและปริมณฑลโดยลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและทัว่ถึง 

2. บริษทัมีสินคา้ตวัหลกัคือรสชาติของตม้ยาํกุง้ หมูนํ้าตก และ หมูสบั ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก 

3. เป็นผูน้าํทางดา้นนวตักรรมใหม่ๆ เช่น เปล่ียนมาขายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในตู ้ซ่ึงขายได ้24 ชัว่โมง 

4. มีระบบการดูแลการบริหารจดัการตูบ้ะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีตํ่าเน่ืองจากสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีมาก 

จุดอ่อน (Weakness)  

1. บริษทัยงัไม่มีช่ือเสียงเน่ืองจากพึ่งตั้งบริษทัและยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัจากผูบ้ริโภค 

2. การพฒันารสชาติใหม่ๆ มีนอ้ยเม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ  

3. การปรับข้ึนราคาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนทาํไดล้าํบาก  

โอกาส (Opportunities)  

1. การดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคซ่ึงมีแนวโนม้ในการบริโภคสินคา้ท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน 

2. จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาแพงจึงหนัมาบริโภคแบบประหยดั รวดเร็ว 

3. ปัจจุบนัยงัไม่มีการนาํตูบ้ะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปหยอดเหรียญมาตั้งตามสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 

4. รัฐบาลมีนโยบายขยายเสน้ทางรถไฟฟ้าหลายสายในอนาคต จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเพิ่มสถานท่ีติดตั้ง  
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อุปสรรค (Threats)  

1. ราคาตน้ทุน เน่ืองจากในปัจจุบนัราคานํ้ามนั 

2. ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงอาจถือวา่มีคุณค่าทางโภชนาการตํ่า 

3. คู่แข่งอยา่งมาม่า ยาํยาํ และ ไวไว อาจทาํการตลาดเชิงรุก และอาจกลายมาเป็นคู่แข่งทางตรง  

วเิคราะห์คู่แข่ง (competitor Analysis) 

คู่แข่งทางธุรกิจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. คู่แข่งทางตรง   ยงัไม่มีผูแ้ข่งขนัโดยตรง ในประเทศไทยเคยมีผูน้าํเขา้ตูบ้ะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป

เขา้มาขายในปี 2547แต่ยงัไม่มีผูนิ้ยมมากนกั กระแสตูบ้ะหม่ีหยอดเหรียญจึงเงียบหายไป 

2. คู่แข่งทางออ้ม  ไดแ้ก่ มาม่า ไวไว ยาํยาํ และนิสชิน  

 

การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

44บริษัท 44ฮกัหม่ี จาํกดั  มุ่งจาํหน่ายบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปใหแ้ก่กลุ่มบุคคลทัว่ไปทุกเพศ ทุกวยั  โดยมีช่อง

ทางการจาํหน่ายทางตูจ้าํหน่ายบะหม่ีหยอดเหรียญ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดย

แบ่งออกเป็น 2  ดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target) คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัท่ีมีรายได  ้20,000

บาทต่อเดือนข้ึนไป ซ่ึงใชบ้ริการรถไฟฟ้า  พกัอาศยัหรือทาํงานอยูใ่นเมืองหลวงหรือปริมณฑล  ชอบทาน

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป  และมีความเร่งรีบในการเดินทาง  อีกทั้งมีความตอ้งการบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปรับประทาน 

2. กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) คือ กลุ่มคนทัว่ไปท่ีไม่ชอบรับประทานบะหม่ี

สาํเร็จรูปแต่จาํเป็นตอ้งรับประทาน 

การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning) 

จะใช ้2 หลกัเกณฑ ์คือ หลกัเกณฑด์า้นคุณภาพและดา้นระดบัราคา ซ่ึงมีตาํแหน่งเพื่อการ

แข่งขนั ดงัน้ี 
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)     

เพื่อเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาด 4P ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ดงัน้ี 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ผลติภัณฑ์ (บะหม่ีกึง่สําเร็จรูปพร้อมทานยีห้่อฮักหม่ีใส่ในตู้จําหน่าย) 

บริษัท ฮักหม่ี จํากัด เป็นธุรกิจจําหน่ายบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปแบบตู้ เหมาะสําหรับผูท่ี้ต้องการ

รับประทานบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปรองทอ้งและมีความเร่งรีบร่วมกนั  โดยการสร้างความแตกต่างดงัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพสินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน 

เราคดัเลือกบะหม่ีท่ีมีคุณภาพ  ไดม้าตรฐาน เพื่อเป็นบะหม่ีท่ีดีท่ีสุด คุม้ค่าท่ีสุด และปลอดภยัท่ีสุด 

ยงัเพิ่มบริการดา้นขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดฟ้รีตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีเบอร์ 02-999-9997  

 2. รสชาติอร่อย 

 ฮกัหม่ีเป็นท่ีบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปท่ีเนน้รสชาติอร่อยถูกปากคนไทย คุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง ปัจจุบนั 

บะหม่ีฮกัหม่ีมีจาํหน่าย จาํนวน 6 รสชาติ  ไดแ้ก่  ตม้ยาํกุง้ หมูสบั หมูนํ้าตก มิโซะ เยน็ตาโฟและเห็ดหอมเจ 

 3. บริการรวดเร็วทนัใจ 

 ความรวดเร็ว คืนจุดเด่นของสินคา้ ภายใน 1นาที ท่านจะไดล้ิ้มรสความอร่อยในสไตลฮ์กัหม่ี  

ด้านบรรจุภัณฑ์ บะหม่ีฮกัหม่ีของเราบรรจุในใชถ้ว้ยกระดาษลามิเนต Food Grade (Polyethylene) 

ชนิด PE ไม่มีการเคลือบ Wax  สามารถเขา้ไมโครเวฟ กระดาษชนิดน้ียอ่ยสลายไดเ้ร็ว  

 

 
บะหม่ีฮกัหมีดา้นหนา้ 

 

คาํขวญั 

ฮักหม่ี ฮักความอร่อย 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

  บะหม่ีฮักหม่ีแบบถว้ย (60กรัม) มีทั้ งหมด 6 รสชาติ ราคาตายตวั คืออยู่ท่ี  20บาทต่อถว้ย (ทุก

รสชาติ) เพื่อให้ลูกคา้จดจาํราคาไดง่้าย และการปรับราคาขายสินคา้เป็นเร่ืองยุง่ยากเน่ืองจากตอ้งเปล่ียนการ

ตั้งค่าราคาขายในโปรแกรมท่ีตูบ้ะหม่ี  
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กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) 

  เราจะติดตั้งตูบ้ะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป คือท่ี BTS, MRT, สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร, สนามบิน, สถานีรถไฟ 

โดย BTS, MRT จะติดตั้งตูไ้วท่ี้ทางออกของสถานีเพราะไม่อนุญาตใหติ้ดตั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า 

ผลิตภณัฑข์องเรามีลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเด่นดงัน้ี 

1. เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  

 2. สะดวกซ้ือ ตูเ้ราตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีผูค้นเดินทางไปมาสะดวก กลุ่มเป้าหมายสามารถซ้ือผลิตภณัฑ์

ของเราไดง่้าย อีกทั้งตูเ้ราถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง่้าย รวดเร็ว และมีช่องรับเหรียญคืน 

3. ความปลอดภัย   

มีการติดตั้งสายดินทุกตู ้ซ่อมบาํรุงรักษา มีการทาํประกนัภยั และเป็นบริเวณท่ีมีกลอ้งวงจรปิด  

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

  โดยมีกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ดงัน้ี 

1.  การโฆษณา (Advertisement) 

1.1 จดัทาํ Website   www.hugmee.com เพื่อแนะนาํสินคา้ บริษทั ท่ีตั้งบริษทั และขอ้มูลข่าวสาร

ใหแ้ก่ลูกคา้และผูส้นใจ  

1.2 จดัทาํ ป้ายโฆษณา Billboard ติดตรงทางออกสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRTซ่ึงเป็นท่ีตั้งตูบ้ะหม่ี

ฯ  

2.  การใช้พนักงานงานขาย (Personal Selling)  บริษทัไม่มีพนักงานขายเน่ืองจากใชตู้จ้าํหน่าย

สินคา้ 

3.  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  

 3.1 จดัประกวดแข่งขนัทาํอาหารจากเสน้บะหม่ีฮกัหม่ีเพื่อชิงเงินสด โดยประชาสมัพนัธ์ทุกช่องทาง 

เช่น  Facebook  (ihugmee) , Line และอีเมล ์เป็นตน้ 

3.2 จดัประกวดถ่ายภาพคู่กบัเส้นบะหม่ีฮกัหม่ีแลว้โพสตล์งFacebook : ihugmee หรือ Line เพื่อชิง

รางวลั  

3.3  บตัรสะสมแตม้และสต๊ิกเกอร์เพื่อชิงรางวลั โดยซ้ือบะหม่ี1ถว้ยจะได ้สต๊ิกเกอร์ 1 ดวง เม่ือ

สะสมใหค้รบ 10ดวง แลว้นาํมาแลกจะไดบ้ะหม่ี 1ถว้ย  และจะไดสิ้ทธิชิงรางวลัมากมาย  

4. การประชาสัมพนัธ์ (public Relation) 

4.1 จดัทาํเอกสาร ใบปลิวไปแจกทุกสถานีรถไฟฟ้า จาํนวน 20,000 ใบ    

4.2 จดัทาํของท่ีระลึกแจกให้ลูกคา้ เช่น ชามบะหม่ีอกัหม่ี แกว้นํ้ าฮกัหม่ี สมุดบนัทึกและปากกา ไว้

ใชแ้จกในวนัเปิดบริษทักบัวนัปีใหม่  

4.3 E-mail Marketing โดยลงทะเบียนเขา้ใชอี้เมล ์ihugmee@hotmail.com เพื่อส่งข่าวสารและสาระ

ดีๆเพื่อสุขภาพใหก้บักลุ่มลูกคา้ทุกเดือน 
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4.4  Online Marketing 

จดัทาํ Facebook ( ฮกัหม่ี จาํกดั หรือ ihugmee ) และ Line ( ihugmee ) เพื่อนาํเสนอข่าวสารและ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายกิจกรรมการทาํประโยชน์เพื่อสังคม CSR และ CRM สาเหตุท่ีเลือกใช้

ส่ือออนไลน์เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ถึงไดง่้ายและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมาก 

4.5 จดัโครงการอาหารกลางวนัใหเ้ดก็ นอกจากส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีกล่าวมาแลว้ 

แผนการผลติ (การจัดส่งสินค้า) 

เป้าหมายของระบบการจัดจําหน่าย 

 สินคา้และบริการมีรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ถึง 

 คุณภาพสินคา้และเคร่ืองจดัจาํหน่ายไดม้าตรฐาน 

 ตน้ทุนสินคา้และบริการตํ่าพอท่ีจะแข่งขนัในตลาดได ้

 พนกังานมีความปลอดภยัในการจดัจาํหน่ายสินคา้และสวสัดิการท่ีครอบคลุม 

 มีจรรยาบรรณในการทาํธุรกิจและคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

การดําเนินงานภายใน 

บริษทัฯ ได้นําเขา้ตูบ้ะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปหยอดเหรียญประเภท Cup Noodle มาจากประเทศญ่ีปุ่น  

สามารถบรรจุบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปไดจ้าํนวน 192 ถว้ยต่อตู ้ขนาดตูก้วา้ง 99x70x183 เซนติเมตร นํ้ าหนกั 330 

กิโลกรัม แสดงสินคา้ได ้6 เมนู ไดแ้ก่ รสหมูสับ ตม้ยาํกุง้ เห็ดหอมเจ เยน็ตาโฟ มิโซะ และหมูนํ้ าตก ระบบ

ไฟฟ้า 220 V. 60 Hz 2300 W มีช่องใส่นํ้ าร้อน และ มีชุดรับเหรียญแบบทอนเงินได ้บริษทัฯ ทาํการติดตั้ง

เคร่ืองหยอดเหรียญบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และ

สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ จาํนวนทั้งส้ิน 50 เคร่ือง โดยจะทาํการเติมสินคา้ทุกวนัเพื่อให้ปริมาณ

สินคา้เพียงพอจาํหน่าย 

การวเิคราะห์แผนการดําเนินงาน 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานแยกเป็น 2 ส่วนหลกัๆคือ ท่ีสาํนกังานเกบ็คลงัสินคา้ และส่วนของตู ้

ใหบ้ริการตามจุดต่างๆ ดงันั้นขั้นตอนดาํเนินงานจะอยูท่ี่สาํนกังานจดัซ้ือและจดัการสินคา้ไปยงั stockสินคา้

มากกวา่  

  1. เม่ือสินคา้ท่ีไดส้ัง่ซ้ือออกไปมาถึงบริษทัทางพนกังานจะตรวจสอบสภาพสินคา้วา่ไดม้าตรฐาน

หรือหมดอายหุรือไม่ โดยตรวจสอบเป็นขั้นตอน  

  2. จากขั้นตอนแรกถา้การตรวจสอบพบวา่สินคา้ไดม้าตรฐานทุกช้ินแลว้กจ็ะอนุมติัใหผ้า่นและ

นาํเขา้คลงัเกบ็สินคา้  

  3. แต่ถา้หากสินคา้มีการชาํรุด แตกหักเสียหาย ทางบริษทัจะปฏิเสธและส่งกลบัไปยงับริษทัท่ี

รับผดิชอบสินคา้เพื่อใหมี้การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดใหม่ 

วารสารการตลาด  และการส่ือสารปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2557) 
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  4. หลงัจากท่ีทางฝ่ายตรวจสอบสินคา้เรียบร้อยแลว้ จะส่งขอ้มูลลงบนัทึกในคลงัสินคา้แลว้ทางฝ่าย

จดัหาสินคา้ท่ีขาดตลาดจะทาํหน้าท่ีประสานงานกนัในจุดน้ี เพื่อท่ีจะเตรียมสินคา้ออกมาเตรียมการจะจดั

จาํหน่าย 

  5. หลงัจากเตรียมสินคา้เพื่อจดัจาํหน่ายและลงบนัทึกขอ้มูลแลว้ ก็จะถึงขั้นตอนการท่ีจะจดัส่งสินคา้

ไปยงัเคร่ืองจดัจาํหน่ายตามจุดต่างๆ ตรงน้ีก็จะเปล่ียนหน้าท่ีไปท่ีแผนกงานขนส่งสินคา้ท่ีออกไปนอก

สถานท่ีต่อไป 

 6. แผนกจดัส่งสินคา้จะทาํหนา้ท่ีนาํสินคา้ใส่เคร่ืองจาํหน่ายรวมถึงเติมนํ้า ณ จุดจาํหน่าย และตรวจ

นบัสินคา้คงเหลือล่าสุด วา่สินคา้ตวัใดกาํลงัขาด stock เพื่อจะนาํขอ้มูลกลบัมาใหท้างสาํนกังานจดัซ้ือ 

   7. เม่ือแผนกส่งสินคา้ไดน้าํขอ้มูล stock ท่ีขาดและคงเหลือมาใหแ้ผนกจดัซ้ือ แผนกจดัซ้ือจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลล่าสุดและทาํการตดัยอดคลงัสินคา้ล่าสุดใหเ้ป็นไปตามขอ้มูลปัจจุบนั และทาํการสัง่ซ้ือสินคา้

ต่อบริษทัคู่คา้ต่อไป 

 

การดําเนินงานภายใน 

 บริษทัฯ ได้นําเขา้ตูบ้ะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปหยอดเหรียญประเภท Cup Noodle มาจากประเทศญ่ีปุ่น  

สามารถบรรจุบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปไดจ้าํนวน 192 ถว้ยต่อตู ้ขนาดตูก้วา้ง 99x70x183 เซนติเมตร นํ้ าหนกั 330 

กิโลกรัม แสดงสินคา้ได ้6 เมนู ระบบไฟฟ้า 220 V. 60 Hz 2300 W มีช่องใส่นํ้าร้อน และ มีชุดรับเหรียญแบบ

ทอนเงินได ้ 

การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร  

 
 

กรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายจดัซือ้และสนิค้า

คงคลงั

ฝ่ายการตลาดและ

ขายสนิค้า

ฝ่ายการเงินและ

บญัชี
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

วารสารการตลาด  และการส่ือสารปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2557) 
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วเิคราะห์แผนการเงิน 

กิจการจดัหาเงินโดยการระดมทุนจากผูถื้อหุ้น 3 คน รวมจาํนวน 9 ลา้นบาท และจากการกูย้มื

เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 3 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายปีแรกได ้

29.20 ลา้นบาท และมีผลกาํไรสุทธิประมาณ 7.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขายประมาณร้อย

ละ 24.30 และมีมูลค่ากระแสเงินสดปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นบวก ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ไม่ถึง 2 ปี 

อตัราผลตอบแทน IRR 79.83%  

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจตูบ้ะหม่ีหยอดเหรียญภายใตเ้ง่ือนไขและ

สมมติฐานในรายงานน้ีมีความน่าสนใจในการลงทุน 

  

วารสารการตลาด  และการส่ือสารปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2557) 
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แผนธุรกจิ ร้านทเวนตี-้ซิกตีว้้าววว (Twenty – Sixty Wow)  

พฤกษณี  กะการดี¹  ปฐว ี พีรกิจ²  ศิวพร  ใหญ่สวสัด์ิวงษ³์ 
------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

ร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ววว (Twenty – Sixty Wow)1 ธุรกิจน่ีเร่ิมตน้จากการต่อยอดมาจากร้านขายส่งของ

เบ็ดเตล็ดต่อมาเราไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของธุรกิจ ดงักล่าว เน่ืองจากเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีความ

จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั การขยายตวัของตลาดประเภทน้ีสูงข้ึน ตามจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน นกัธุรกิจรุ่น

ใหม่จึงลงความเห็นกนัวา่ ควรจะมีการขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมกบัผูบ้ริโภค ใหเ้ป็น1ร้านจาํหน่ายสินคา้เบด็เตลด็

ท่ีมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 1ร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ววว(Twenty – Sixty Wow)  จึงเกิดข้ึน ภายใตว้ิสยัทศัน์

ท่ีว่า  “เป็นผูน้าํร้านจาํหน่ายสินคา้เบด็เตลด็ท่ีมีสินคา้หลากหลาย โดดเด่นเร่ืองคุณภาพ และทางเลือกในดา้นราคา รวมทั้งมี

มาตรฐาน ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้1ทุกสภาวะเศรษฐกิจ”  โดยรูปแบบของร้านดาํเนินการในรูปแบบร้าน

สะดวกซ้ือ บริษทัจึงไดมุ่้งทาํการขยายสาขาเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้โดยมีเกณฑใ์นการจดัหาพื้นท่ี

สาํหรับเปิดสาขาจากความหนาแน่นของประชากรในชุมชน และ คุณภาพของชุมชนนั้นๆโดยทาํเลท่ีตั้งอยู่

ในใจกลางเมืองใหญ่ ใกลก้บัแหล่งชุมชน สถานศึกษา ห้างสรรพสินคา้ ฯลฯ สาขาแรกเปิดกิจการท่ี จงัหวดั

นครราชสีมา โดยจะมีการขยายสาขาคลอบคลุมจงัหวดัหรืออาํเภอท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง เช่น 

เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ฯลฯ 

จากขอ้มูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 ครัวเรือนทัว่ประเทศมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเดือนละ 19,259 บาท ค่าใชจ่้ายร้อยละ 34.1เป็นค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอลร้์อยละ 1.1) รองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ

เดินทางและยานพาหนะร้อยละ 20.3 ค่าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นร้อยละ 19.2 ของใชส่้วนบุคคล/

เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเทา้ร้อยละ 5.6 ใชใ้นการส่ือสารร้อยละ 3.1 ใชเ้พื่อการศึกษา การบนัเทิง/การจดังานพิธีและ

ค่าเวชภณัฑ/์ค่ารักษาพยาบาลใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 1.7 1.6 และ 1.5 กิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1 

ในส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เช่นค่าภาษี ของขวญั เบ้ียประกนัภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง/ 

หวย ดอกเบ้ีย พบว่ามีการใชจ่้ายสูงถึงร้อยละ 11.8 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือนของค่าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองใช้

ภายในบา้นมีสูงถึงร้อยละ 19.2 สินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือนดา้นอุปโภคและบริโภคเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีวิตของสังคมเมืองเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงสินคา้ท่ีร้าน ทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ววว (Twenty – Sixty Wow)  มี

จาํหน่ายครอบคลุมเกือบทั้งหมดของความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมด      

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

ปัจจุบนัตลาดนดัแทบทุกแห่งจะมีร้านคา้ “ทุกอยา่ง 20 บาท” โดยสินคา้จะมีหลากหลายมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นเคร่ืองครัว ของใชใ้นบา้นต่างๆ เคร่ืองเขียน เคร่ืองมือช่าง ของเล่น สินคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ดว้ยค่า

ครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกวนัๆ สินคา้ท่ีขายทุกอย่าง 20 บาท จึงเป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคนิยมเขา้มาซ้ือสินคา้เงิน 

20 บาทเม่ือเทียบสินคา้กบัราคาแลว้มีความคุม้ค่า ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัของคนเมือง

ไดเ้ป็นอยา่งดี     

  จีนเป็นผูผ้ลิตหลกัของสินคา้ประเภทน้ี สาํหรับคนไม่สนใจแบรนดแ์ลว้ น่ีเป็นทางเลือกท่ีถูกใจถูก

ราคาเป็นยิ่งนกั เพราะความเป็นโรงงานของโลก ทาํให้จีนสามารถลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ท่ีเอาจาํนวน

เป็นองคป์ระกอบหลกัออกมาใหซ้ื้อหาไดอ้ยา่งไม่มีขีดจาํกดั1 สินคา้ในร้านคา้ประเภทน้ี อาจจะตอ้งมีให้ได้

มากกว่า 500 รายการ เพราะคนท่ีเดินเขา้มาซ้ือสินคา้ประเภทน้ีมกัมีความตอ้งการหลากหลาย ดงันั้น ผูท่ี้คิด

จะขายสินคา้จีนในหมวดน้ี จึงอาจจะตอ้งติดต่อพ่อคา้หลายเจา้หน่อย1 ในขณะเดียวกนั ฝ่ายผูค้า้ส่งสินคา้จีน

ประเภทน้ี ก็มีการรวมตวักนัเป็นเจา้ใหญ่ เก็บรวมรวมสินคา้จากหลายโรงงานผลิตมาไวใ้นท่ีเดียว บวก

ค่าใชจ่้ายในการรวบรวมเล็กนอ้ย ถือเป็นการซ้ือความสะดวกของพ่อคา้รายย่อย1 และเป็นอีกกลุ่มหน่ึงของ

สินคา้จีน ท่ีใช้เงินลงทุนไม่มาก ขายได้เร่ือยๆ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจข้ึนๆลงเท่าไรนัก 

เน่ืองจากเป็นของใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีตอ้งซ้ือหากนัอยูเ่ร่ือยๆ ซ่ึงแหล่งท่ีมาของสินคา้เกือบ 95% นาํเขา้จาก

ประเทศจีน และเพียง 5% เป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ  

 จากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีหลายธุรกิจท่ีเกิดข้ึนและกห็ายไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากปัญหา

ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสินคา้และบริการไม่ตอบสนองประชาชนมากนกั แต่ก็มีหลายธุรกิจท่ียงัยืนหยดัอยูไ่ด ้

ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีไม่สู้ดีนกั นัน่คือ ธุรกิจทุกอยา่ง 20 บาท ท่ีกาํลงัมาแรงอยูใ่นขณะน้ีและมีทิศทางว่าจะ

เติบโตไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

ครัวเรือนทัว่ประเทศมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเดือนละ 19,259 บาท ค่าใชจ่้ายร้อยละ 34.1เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอลร้์อยละ 1.1) รองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทางและ

ยานพาหนะร้อยละ 20.3 ค่าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นร้อยละ 19.2 ของใชส่้วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/

รองเทา้ร้อยละ 5.6 ใชใ้นการส่ือสารร้อยละ 3.1 ใชเ้พื่อการศึกษา การบนัเทิง/การจดังานพิธีและค่าเวชภณัฑ/์

ค่ารักษาพยาบาลใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 1.7 1.6 และ 1.5 กิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1 ในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เช่นค่าภาษี ของขวญั เบ้ียประกันภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง/ หวย 

ดอกเบ้ีย พบวา่มีการใชจ่้ายสูงถึงร้อยละ 11.8 
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ภาพที ่     ร้อยละของค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือน จาํแนกตามประเภทค่าใชจ่้าย (ปี 2556) 

แหล่งทีม่า  :   สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556 

 

 จากภาพท่ีแสดงพบวา่ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือนของค่าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นมีสูงถึง

ร้อยละ 19.2 สินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือนดา้นอุปโภคและบริโภคเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของ

สงัคมเมืองเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงสินคา้ท่ีร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ววว (Twenty – Sixty Wow)  มีจาํหน่ายครอบคลุม

เกือบทั้งหมดของความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมด 

ร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ววว (Twenty – Sixty Wow)  ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2557 และเร่ิมเปิดใหบ้ริการใน

เดือนมกราคม 1ปี 2558 โดยมีท่ีตั้งของร้าน คือ 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

และมีพื้นท่ีในการดาํเนินงาน ชั้นละ 45 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 4 ชั้น จากการต่อยอดมาจากร้านขายส่งของ

เบด็เตลด็ต่อมาเราไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของธุรกิจ ดงักล่าว และเน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมาก

ยิ่งข้ึนจึงลงความเห็น กนัว่า ควรจะมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกบัผูบ้ริโภค ให้เป็น1ร้านจาํหน่ายสินคา้

เบด็เตลด็ท่ีมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 1เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีไม่สู้ดีนกั 

ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีราคาถูก และคุณภาพดี การใชร้าคาเป็นจุดสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ

เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีน่าสนใจ เพราะสาํหรับลูกคา้แลว้ “สินคา้กบัราคาเป็นส่ิงท่ีไม่อาจจะแยกออกจาก

กนัได”้ และเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีไม่สู้ดีนัก นั่นคือ ธุรกิจทั้งร้าน

ราคาเดียว โดยทางร้านพฒันารูปแบบการใหบ้ริการโดยใชน้โยบายราคาเดียว (One price police) ซ่ึงผูข้ายจะ

กาํหนดราคาสินคา้ชนิดหน่ึงสาํหรับผูซ้ื้อทุกรายในราคาเดียวกนัภายใตส้ถานการณ์ท่ีเหมือนกนั 

และส่ิงท่ีจะสร้างความแตกต่างใหก้บัธุรกิจทั้งร้านราคาเดียวใหก้บัผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดมาตรฐานดา้น

ราคาของสินคา้และผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในราคาสินคา้ และส่ิงท่ีจะสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจทั้ง
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ร้านราคาเดียวให้กบัผูบ้ริโภค ของร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ววว (Twenty – Sixty Wow)  คือ การสร้างทางเลือก

ของคุณภาพสินคา้เป็น 2 เกรด ดงัน้ี 
 

1.  เกรด A ราคาสินคา้ 60 บาท 

2.  เกรด B ราคาสินคา้ 20 บาท 

เพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองกบัพฤติกรรมบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 
 

ทั้งน้ีกิจการไดใ้ชเ้งินลงทุนเพื่อเปิดร้านสาขาแรกท่ีจงัหวดันครราชสีมามีมูลค่าประมาณ 2,000.000 

บาท โดยเป็นเงินส่วนตวัจากหุน้ส่วน จาํนวน 3 คน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 800,000 บาท และอีก 2 คน คนละ 

600,000 บาท และเป็นการขอกูเ้งินจากธนาคาร จาํนวน 5 แสนบาท เพือ่เพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บักิจการ 

รวมเป็นทุนในการดาํเนินงาน 2.5 ลา้นบาทโดยคาดวา่จะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายปีแรกได ้11 ลา้น

บาท และมีผลกาํไรสุทธิประมาณการเท่ากบั 0.9 ลา้นบาท มีมูลค่ากระแสเงินสดปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เม่ือคิด

จากอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ร้อยละ 10 เท่ากบั 12.66 ลา้นบาท  และมี IRR ของโครงการเท่ากบั ร้อยละ 

161.77 และธุรกิจสามารถคืนทุนไดภ้ายใน1.22 ปี ของการดาํเนินกิจการ 

 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านขายสินคา้เบด็เตลด็ราคา 20 และ 60 บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านขายสินคา้เบด็เตลด็ราคา 20 

และ 60 บาท 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านขายสินคา้เบด็เตลด็ราคา 20 

และ 60 บาท 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้น

การดาํเนินงานหรือไม่ 

2. ร้านขายของเบด็เตลด็ หมายถึง ร้านจาํหน่ายสินคา้ทัว่ไป สินคา้เบด็เตลด็ สินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน

ดา้นอุปโภคและบริโภคเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 

3. กลยุทธ์ราคาเดียว หมายถึง การท่ีผูผ้ลิตคิดราคาสินคา้ชนิดหน่ึงสําหรับผูซ้ื้อทุกรายในราคา

เดียวกันภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมือนกัน   แต่ไม่ได้หมายความว่า ราคาท่ีตั้ งไวไ้ม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้  

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจร้านขายสินคา้เบด็เตลด็

ราคา 20 และ 60 บาท 

 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

 

การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาํเนินงาน 

 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

วสัิยทศัน์ 

1เป็นผูน้าํร้านจาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีมีสินคา้หลากหลาย โดดเด่นเร่ืองคุณภาพ และทางเลือกใน

ดา้นราคา รวมทั้งมีมาตรฐาน ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้1ทุกสภาวะเศรษฐกิจ 
 

พนัธกจิ 

-  สร้างช่ือเสียงร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

-  เลือกสรรสินคา้มาจาํหน่ายจากแหล่งผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานคุณภาพสากล  

-  เพิ่มความหลากหลายของสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

-  เพิ่มระดบัของราคาเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ 

-  เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดโ้ดยใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย คือ 

                 มียอดขายเพิ่มข้ึน 5% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยSWOT analysisมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจวา่มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอยา่งไรวิเคราะห์จุด

แขง็จุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการทาํธุรกิจวิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

 

จุดแข็งของกจิการ(Strenghths) 

1. การแบ่งเป็นราคาสินคา้ท่ีมี 2  ทางเลือกใหก้บัลูกคา้ 

2. ดา้นราคาท่ีมีราคาถูก ซ้ือไดง่้าย 

3. ความหลากหลายของสินคา้ ทีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4. คุณภาพของสินคา้ดีท่ีไดค้ดัสรรมาเพื่อลูกคา้ 

5. การมีสาขาตามจงัหวดัใหญ่ในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระจายสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

6. การบริการของพนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

7. การท่ีมีเจา้ของกิจการเป็นคนไทย ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และเขา้ใจความตอ้งการของคน

ไทย 
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วเิคราะห์จุดอ่อน (WEAKNESS) 

1. การเป็นธุรกิจใหม่และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของบุคคล 

             2.    ทีมงานในการบริหารยงัใหม่ในการทาํธุรกิจ  

 

วเิคราะห์โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. สินคา้อุปโภคบริโภคเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั การขยายตวัของตลาดสินคา้

ประเภทน้ีสูงข้ึนตามจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหร้้านมีโอกาศเพิ่มมากข้ึน 

2. นโยบายของภาครัฐ ให้การสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ดา้นต่างๆ เช่นการใหค้าํปรึกษาในการดาํเนินธุรกิจ และจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

วเิคราะห์อุปสรรค (THREATS) 

1. การเปิดเขตการเสรี ทาํให้มีการแข่งขนัสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เขา้มาทาํธุรกิจ

จาํนวนเพิ่มมากข้ึน  

2. มีสินคา้ประเภทเดียวกนัขายอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และ ร้านคา้ทัว่ไป 

3. มีผูน้าํท่ีอยูใ่นตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 

4. การเขา้มาของร้านคา้ประเภทร้านสะดวกซ้ือและร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ซ่ึงมีสถานท่ีอาํนวย

ความสะดวกในการเลือกซ้ือมีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ สวยงาม นอกจากนั้นยงัมีการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ มีการส่งเสริมการขายแลการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคา้มากกวา่ 

5. การเปิด AEC ทาํใหมี้การเขา้มาของผูมี้รายไดน้อ้ยมากข้ึน 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 
 

กลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มบุคคลทัว่ไป เพราะราคาทางร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – Sixty Wow) 

ซ่ึงสามารถเลือกคุณภาพสินคา้ได ้2 ทางเลือก สินคา้ท่ีมีภายในร้านเกือบ 30,000 ช้ิน เหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั   

เม่ือเปรียบเทียบราคา  คุณภาพสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้  ทางร้านก็ให้ความสําคญักบัการบริการ

ใหก้บัลูกคา้อยา่งจริงใจ และพร้อมจะมีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

     กลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง กลุ่มเป้าหมายน้ีจะไม่ค่อยชอบ

การเดินทาง  ท่ีมีการจรจรท่ีคบัคัง่  และไม่ชอบเดินหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีคนจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีสาํคญั

ในการดาํเนินธุรกิจของทางร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – Sixty Wow)ท่ีมีทาํเลท่ีเหมาะสมใกลแ้หล่ง
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ชุมชน สะดวกในการเดินทาง สินคา้มีความหลาย ซ่ึงสินคา้บางอยา่งไม่มีจาํหน่ายท่ีหา้งสรรพสินคา้ สามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ในราคา 20 บาท 60 บาท  ท่ีไดต้ั้งมาตรฐานราคาท่ีเหมาะสม 

 

การวางตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

การวางตาํแหน่งร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – Sixty Wow) ส่วนใหญ่ หลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการกล่า

ถึงสินคา้ท่ีหลากกลายมากเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีทางเร่ืองดา้นราคาท่ีเหมาะสมเป็นตวัให้

ลูกคา้ ร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – Sixty Wow) มีจุดเด่นดา้นราคาท่ีเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้  

ความหลากหลายของสินค้ามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพแสดงการวางตาํแหน่ง ร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว ( Twenty - Sixty Wow) เม่ือพิจารณาจากดา้น

สินคา้ท่ีมีความหลากหลายและราคาแลว้นั้นร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว ถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาท่ีเป็น

ตวัเลือกใหก้บัลูกคา้มาก และเม่ือเทียบกบัคู่แข่งแลว้นั้นกจ็ะพบวา่ ร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว อยูใ่นตาํแหน่งโดด

เด่นและได้เปรียบคู่แข่งในมิติน้ี ซ่ึงถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีมีสินคา้หลากหลายให้ลูกคา้

เลือกสรร และมีราคาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

   

  

 

 

 

  

 

 
ราคาแพง 

 

ราคาถูก 

 

ความหลากหลายของสินค้าน้อย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกจิ และกลยุทธ์ระดับปฏบัิติการ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 กิจการมีความแขง็แกร่งทางธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ร้านเป็นท่ีรู้จกัในเวลาอนัรวดเร็ว ลูกคา้

มีความเช่ือมัน่ในมาตรฐานและบริการท่ีไดรั้บจากทางร้าน และผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมี

ความคิดสร้างสรรคอ์ยู่ตลอดเวลา  รวมถึงอุตสาหกรรมยงัมีอตัราการเติบโตสูงเน่ืองจากสินคา้ภายในร้าน

สามารถตอบสนองความตอ้งการและจาํนวนเงินของลูกคา้ท่ีสามารถจ่าย19หรือซ้ือ19เพื่อ19การ19บริโภคไดใ้น

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั กิจการจึงเลือกใช้กลยุทธ์การขยายตวัในแนวราบ และเก่ียวขอ้งกับธุรกิจเดิม 

(Concentration via horizontal integration) คือ การขยายตวัไปทาํกิจการในสาขาท่ี 2-5 ตามจงัหวดัใหญ่ในแต่

ละภาคของประเทศไทย และขยายธุรกิจไปในภูมิภาค 

กลยุทธ์ระดับกจิการ 

กลยุทธผู์น้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy)  เน่ืองจากร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ว (Twenty – 

Sixty Wow) มีต้นทุนของสินค้าที่ค่อนข้างตํ่ามาก เม่ือเทยีบกับคู่แข่ง โดยการเลือกสรรสินค้าจากผู้ผลิตที่

ให้ราคาตํ่าสดุด้วยคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากเดิม หรือ ผู้ผลิตที่มีส่วนลดสนิค้ามากที่สดุ  

กลยุทธ์ราคาเดียว ทางร้านคิดราคาสินคา้ชนิดหน่ึงสําหรับผูซ้ื้อทุกรายในราคาเดียวกันภายใต้

สถานการณ์ท่ีเหมือนกนั 

46กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดย46การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในตวัของสินคา้ 

และบริการท่ีนํามาซ่ึงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  เช่น การนําสินค้าภายในร้านมา DIY เพื่อสร้าง 

Engagement กบัลูกคา้ ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ทาํให้ลูกคา้ยอมรับ และยอมเสียเงินเพิ่มข้ึน การสร้างคุณค่า

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือใชว้ตัถุดิบท่ีลดภาวะโลกร้อน 

 

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 

ด้านผลติภัณฑ์(Product) 

สินคา้ภายในร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ว (Twenty – Sixty Wow) นั้ น มีมากมายหลากหลายหมวดหมู่ 

ครอบคลุมกบัความตอ้งการของลูกคา้ทุกรูปแบบ สินคา้ทุกช้ินมีคุณภาพ บางรายการมีไอเดียแปลกใหม่จาก

ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี และจีน โดยแต่ละกลุ่มก็มีสินคา้ให้เลือกซ้ือหรือเปรียบเทียบมากมายหลายหม่ืน

รายการ และมีสินคา้ออกใหม่เพิ่มข้ึนตลอดทุกเดือน โดยทางร้านไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ ดงัน้ี 

- อุปกรณ์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

- สินคา้กลุ่ม ก๊ิฟช๊อป/เคร่ืองสาํอางค ์

- เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

- เคร่ืองครัว 

- อุปกรณ์ช่าง 

วารสารการตลาด  และการส่ือสารปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2557) 



22 
 

- อุปกรณ์ทาํความสะอาด 

- อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจสินคา้ราคาเดียวนั้น ส่ิงสาํคญัคือการมีสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในร้านมีความหลากหลายในประเภท

ของสินคา้ ขนาด ราคา และคุณภาพหลากหลายท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ มีสินคา้ชนิดใหม่ๆ 

เพิ่มจากรายการสินคา้หลกัอยา่งสมํ่าเสมอ หน่ึงในกลยทุธ์การแข่งขนั นัน่คือ การสร้างความหลากหลายใน

รายการสินคา้ ให้ครอบคลุมทุกความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกคา้แต่ละคนมี

ทางเลือกมากข้ึน และสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ให้ตรงจุดท่ีสุดมากกว่าคู่แข่งขนั ซ่ึงสินคา้/

บริการของเรามีความหลากหลาย มีทางเลือกให้กบัลูกคา้มากมายแลว้ น่าจะเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้เพิ่ม

ปริมาณการซ้ือมากข้ึน เน่ืองจากไดข้องท่ีตรงใจตนเองมากข้ึน อนัจะส่งผลถึงความพอใจท่ีสูงมากข้ึนใน

ท่ีสุด0ในแง่ของลูกคา้ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบวงจร (One Stop Shopping) ซ่ึงทางร้าน

ไดด้าํเนินการเพิ่มรายการสินคา้ เน่ืองจากลูกคา้ยอ่มตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ซ่ึงสะดวกในแง่ของ

การเลือกหาหรือเลือกซ้ือมากกว่าท่ีจะตอ้งเดินทางไปในหลายๆร้านเพื่อให้ไดสิ้นคา้ครบตามตอ้งการลูกคา้

สามารถเลือกซ้ือและตดัสินใจไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

ด้านแนวระดับราคา(Price Laning) 

ร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ว (Twenty – Sixty Wow) มีการกาํหนดราคาเป็น 2 ทางเลือกสําหรับลูกคา้กล

ยทุธ์ราคาไดก้าํหนดไว ้2 ราคาดงัน้ี 

- กลยุทธ์ในการตั้งราคา 20 บาท  เป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศจีน โดยสินคา้ของทางร้าน

เป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัเกือบทั้งส้ิน ซ่ึงราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็น

ราคาท่ีตอบสนองกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั   

- กลยุทธ์ในการตั้งราคา 60 บาท เป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศเกาหลี  โดย

สินคา้ของทาง ผลิตภณัฑท่ี์มีกระบวนการมีคุณภาพสูง ดีไซน์แปลกใหม่ และเป็นราคาท่ีไม่

สูงจนเกินไป เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาประหยดั 

การท่ีร้านทเวนต้ี-ซิกต้ีวา้ว (Twenty – Sixty Wow) กาํหนดระดบัราคาของสินคา้เป็นสินคา้ราคา

เดียว ท่ีมี 2 ทางเลือกให้กบัลูกคา้  เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือสินคา้ในระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภค

พอใจ  กลยุทธ์ลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกับแนวคิดท่ีเช่ือว่าลูกคา้แต่ละรายมีความตอ้งการแตกต่างกัน เช่น

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มอาจจะตอ้งการสินคา้ราคาประหยดัโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้ เป็นตน้  การตั้งราคาแบบ

แนวระดบัราคา จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีช่วยเพิ่มโอกาสในการขายไดดี้กว่าการผลิตและกาํหนดราคาสินคา้ในราคา

เดียวกนั 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

มีการเลือกทาํเลการขายสินคา้ จงัหวดันคคราชสีมเพราะเป็นจงัหวดัใหญ่และมีจาํนวนประชากรมาก 

ทาํเลท่ีตั้ง โดยจะเปิดร้านอยูใ่จกลางเมือง หาง่าย ซ่ึงจะอยูใ่กลก้บัสถานศึกษาและใกลก้บัยา่นชุมชน เพื่อเป็น

การอาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้และเป็นท่ีจดจาํภายใต ้ช่ือร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – 

Sixty Wow) ง่ายข้ึน     สาขาท่ีทาํการเปิดใหบ้ริการคือนครราชสีมา เป็นสาขาท่ีจะมีสินคา้หลากหลาย ราคา

ถูก สินคา้มีคุณภาพ เวลาเปิด-ปิด ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม และจะมีการขยายสาขาให้เป็นท่ีรู้จกัภายใต ้

ช่ือร้านทเวนต้ี-ซิกต้ี วา้ว(Twenty – Sixty Shop Wow) ภายในเวลา 5 ปี 

 เปิดเวป็ไซตใ์นการขายสินคา้ เพื่อเป็นการเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากข้ึน โดยใชช่ื้อ  

www.twenty-sixty wow.com 

ด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion) 

การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายบนอินเตอร์เนต  www.twenty-sixty shop.com   

1.เม่ือลูกคา้สัง่สินคา้ผา่น www.twenty-sixty shop.com  ในราคาตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไปส่งฟรี  

2. ร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว ( Twenty - Sixty Wow) เปิดจาํหน่ายสินคา้ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบ 100 

บาท สามารถ ไดรั้บบตัรสิทธิเป็นสมาชิกในร้าน เพื่อสะสมคะแนนในการแลกของสมันาคุณภายในร้านได้

เม่ือครบตามเง่ือนไขของร้าน 

 - เงื่อนไขที ่1 เม่ือซ้ือสินคา้ครบ 100 บาทข้ึนไป จะไดรั้บคะแนนสะสมคะแนน 5  คะแนน เม่ือ

สะสมครบ 200 คะแนน  สามารถรับสิทธิในการแลกของสมันาคุณ 

- เงื่อนไขที ่2  บตัรสมาชิกร้านสามารถใชเ้ป็นส่วนลดไดใ้นกรณีซ้ือสินคา้ ครบ 500 บาท ไดรั้บ

ส่วนลดทนัท่ี 15%  

- เงื่อนไขที ่3 บตัรสมาชิกสามารถสะสมคะแนนไดถึ้งส้ินปี และลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของร้านไดรั้บ

สิทธิในการลุน้รางวลั ปลายปี  

- เงื่อนไขที ่4 บตัรสมาชิกร้านไม่มีวนัหมดอายจุนกวา่ทางร้านจะมีการยกเลิกการใชง้าน 
 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์ร้านทเวนตี ้- ซิกตี ้ว้าว ( Twenty - Sixty Wow) 

1.ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ โดยใช ้FACEBOOK 

 2.ประชาสมัพนัธ์โดยติดป้ายโฆษณาตามสถานท่ีสาํคญัในจงัหวดันครราชสีมา 

 3.การแจกใบปลิวร้านตามสถานท่ีราชการ โรงเรียน บริษทัเอกชน ฯลฯ 

การตลาดทางตรง 

กิจการมีการทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ประวติัและ E-Mail ของลูกคา้พร้อมจดัทาํบตัรสมาชิกเก็บไวเ้พื่อ

ประโยชน์ในการติดตามความพึงพอใจ และส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้ โดยกิจการจะทาํการส่งจดหมาย

หรือ E-Mail ตรงไปยงักลุ่มลูกคา้ทัว่ไปและลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของกิจการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างสาย
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สัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงมีการแจง้โปรโมชัน่ตามเทศการต่างๆ คูปองส่วนลดและสินคา้ใหม่ใหลู้กคา้ทราบ

อยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา 

การวเิคราะห์แผนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

1. การจัดซ้ือสินค้าคือ การดาํเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบ  วสัดุ  และส่ิงของ

เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจาํเป็นโดยมีคุณสมบติั  ปริมาณ  ราคา  ช่วงเวลา  แหล่งขาย  และการ

นาํส่ง  ณ  สถานท่ีโดยมีขั้นตอน  

- คน้หาและกาํหนดความตอ้งการสินคา้ (คาํขอซ้ือ) 

- กาํหนดวิธีการจดัซ้ือขั้นตอนและระดบัการอนุมติัใหจ้ดัซ้ือ 

2. กาํหนดซัพพลายเออร์จากในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อเสนอราคาใหก้บัทางบริษทั 

- ประเมินใบเสนอราคาและคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ีดีท่ีสุด 

3. Supplier จัดส่งสินค้า โดยกาํหนดกรอบเวลาท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

- จดัซ้ือต่างประเทศ ระยะเวลา 7-15 วนั 

- จดัซ้ือภายในประเทศ  ระยะเวลา  3-7 วนั 

4. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

คุณภาพสินคา้ คือ คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัสินคา้และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ใน

ระดบัดี ดงันั้นภารกิจในการควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพสินคา้ จึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญั

ของพนกังานขายภายในร้าน การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถใหก้บัพนกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ และเนน้การมีศกัยภาพของพนกังานจาก

กระบวนการดงักล่าว จึงทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่จากลูกคา้ เพื่อให้

สินคา้ถึงมือลูกคา้และไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดโดยสินคา้แต่ละตวัจะมีการสุ่มตรวจตาม

รายการ Checklist 

5. รับสินค้าขึน้ Shelfโดยพนกังานขายจะตอ้งดาํเนินการข้ึน Shelf ภายใน 1 วนัหลงัจากการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร  

การจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว ( Twenty - Sixty Wow) มีรายละเอียดดงัน้ี  

1) ผูจ้ดัการใหญ่       1  ตาํแหน่ง 

2) ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ      1  ตาํแหน่ง 
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- พนกังานแคชเชียร์      2  ตาํแหน่ง 

- พนกังานขาย      2  ตาํแหน่ง 

3) ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินและจดัซ้ือ    1  ตาํแหน่ง 

- เจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงิน    1  ตาํแหน่ง 

- เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือและคลงัสินคา้    1  ตาํแหน่ง 

 

 

ด้านการจัดการ  

ตามโครงสร้างขององคก์รไดอ้อกแบบโครงสร้างตาม (division of work) คือ การแยก19งาน19หรือรวม

หนา้ท่ีการ19งาน19ท่ีมี19ลกัษณะ19เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนัโดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบติัการ

และฝ่ายบญัชีการเงินและจดัซ้ือ ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีหุน้ส่วน 2 คนเป็นผูจ้ดัการฝ่าย มีการวิเคราะห์อตัรากาํลงัท่ี

ชดัเจนและจดัสรรพนกังานในฝ่ายต่างๆ อยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีภายในร้านจะตอ้งมีกระบวนการป้องกนั การ

ขโมยสินคา้ในร้านไดต้ลอดเวลา ดงันั้นการบริหารจดัการภายในร้านจึงเป็นส่ิงสาํคญัซ่ึงทางร้านจะใชร้ะบบ

การบริหารสินคา้แบบ real-time ซ่ึงสามารถบอกไดอ้ยา่งแม่นยาํวา่ยงัมีสินคา้อะไรเหลืออยูเ่ท่าไร และมีการ

  ผู้จัดการใหญ่   

  นางสาวพฤกษณ ี กะการดี   

          

        

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและจัดซ้ือ 

นางสาวศิวพร   ใหญ่สวสัดิ์วงษ์   นางสาวปฐว ี  พรีกจิ 

        

พนกังานแคชเชียร์  

2 ตาํแหน่ง 
  

เจา้หนา้ท่ี บญัชีการเงิน 

1 ตาํแหน่ง 

        

พนกังานขาย  

3 ตาํแหน่ง 
  

เจา้หนา้ท่ี จดัซ้ือและคลงัสินคา้  

1 ตาํแหน่ง 
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ตรวจสอบสินคา้คงคลงัอยา่งสมํ่าเสมอ จดัสรรระบบค่าตอบแทนใหเ้ป็นมาตรฐาน และปรับปรุงระบบบญัชี

และการเงินใหโ้ปร่งใสแม่นยาํ ตรวจสอบได ้

 

วเิคราะห์แผนการเงิน 

กิจการไดใ้ชเ้งินลงทุนเพื่อเปิดร้านสาขาแรกท่ีจงัหวดันครราชสีมามีมูลค่าประมาณ 2,000.000 บาท 

โดยเป็นเงินส่วนตวัจากหุน้ส่วน จาํนวน 3 คน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 800,000 บาท และอีก 2 คน คนละ 600,000 

บาท และเป็นการขอกูเ้งินจากธนาคาร จาํนวน 5 แสนบาท เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บักิจการ รวมเป็น

ทุนในการดาํเนินงาน 2.5 ลา้นบาทโดยคาดวา่จะสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายปีแรกได ้11 ลา้นบาท และ

มีผลกาํไรสุทธิประมาณการเท่ากบั 0.9 ลา้นบาท มีมูลค่ากระแสเงินสดปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เม่ือคิดจากอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ร้อยละ 10 เท่ากบั 12.66 ลา้นบาท  และมี IRR ของโครงการเท่ากบั ร้อยละ 161.77 

และธุรกิจสามารถคืนทุนไดภ้ายใน1.22 ปี ของการดาํเนินกิจการ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การ

วิเคราะห์ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจ ร้านทเวนต้ี - ซิกต้ี วา้ว ( Twenty - 

Sixty Wow) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีร้านกาํหนดข้ึนมีความเป็นไดใ้นการลงทุน 
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