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แผนธุรกจิ บริษัท ท ีบี ซี จาํกัด 

นางสาวศศลิกัษณ์  ช่ืนแย้ม1 นายเสริมศกัดิ ์ อคัรนพุงศ์2 นางสาวลภสัรดา บวัศรี3 

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

บทสรุปผูบ้ริหาร 

บทนํา 

บริษทั ที บี ซี จาํกัด  ดาํเนินธุรกิจบริการพิพิธภณัฑ์มวยไทยและศูนยฝึ์กสอนมวยไทย โดยจด

ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียนส่ีสิบลา้นบาทถว้น  โดยเกิดจากนายเสริมศกัด์ิอคัรนุ

พงศล์งทุนเองร้อยละ 0.5 เป็นมูลค่ายีสิ่บลา้นบาทถว้น  และกูย้มือีกร้อยละ 0.5 เป็นมูลค่ายี่สิบลา้นบาทถว้น   

ดาํเนินธุรกิจภายใตช่ื้อ “ที บี ซี” โดย ที บี ซี เกิดจาก นายเสริมศกัด์ิ อคัรนุพงศมี์ความคิดท่ีจะถ่ายทอดศิลปะ

มวยไทยใหแ้พร่หลายมากยิง่ข้ึนทั้งในกลุ่มของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีมีความสน

ในกีฬามวยไทยแต่มีอุปสรรคการเรียนรู้ส่ือสารในภาษาไทย โดย ที บี ซี ตั้งอยูบ่นหา้งสยามพารากอน ชั้น 5  

มีพื้นท่ีใชส้อยโดยมีพื้นท่ีใชส้อยโดยรวม 920 ตรม. ประกอบดว้ยสองส่วนหลกัคือพิพธิภณัฑม์วยไทยมีพื้นท่ี

ใชส้อย 402.5 ตรม.และศูนยฝึ์กสอนมวยไทย 438 ตรม. ในส่วนพิพิธณัฑม์วยไทยจะแสดงถึงประวติัเร่ืองราว

ความเป็นมาของมวยไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีหอ้งแสดงหุ่นข้ีผึ้งแม่ไมม้วยไทย หอ้งแสดงอุปกรณ์ท่ีใช้

ในกีฬามวยไทย และมีไฮไลทอ์ยูท่ี่หอ้งการต่อสู้มวยไทยในอดีตแบบ 4 มิติ  มีภาษาส่ือสารท่ีหลากหลายโดย

มีถึง 5 ภาษาไดแ้ก่  ไทย, จีน, องักฤษ, รัสเซีย, และญ่ีปุ่น 

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยตั้งเป้ายอดนกัท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2558 จะมีนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติรวม 28.36 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.77 จากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีจาํนวนนักท่องเท่ียวอยู่ท่ีราว 24.71 

ลา้นคน  และกระแสมวยไทยท่ีไดรั้บความนิยมจากคนไทยทัว่ประเทศ สังเกตไดจ้ากการจดัการแข่งขนัชก

มวยไทยตามต่างจงัหวดัในแต่ละภาค รวมไปถึงการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ จากสนามมวย

หลายแห่งท่ีกระจายอยู่ทัว่กรุงเทพฯ ซ่ึงมีให้ชมกนัในทุกสัปดาห์ ส่วนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรป 

อเมริกา ญ่ีปุ่น ก็มีความช่ืนชอบและหลงใหลมวยไทยไม่น้อย บางคนถึงขั้นมาร่ําเรียนอย่างจริงจงัจนผนั

ตวัเองมาเป็นนักกีฬามวยไทย ข้ึนชกบนเวทีมวยต่างๆ จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจ

เก่ียวกบัศิลปะมวยไทยไดรั้บความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย   ประกอบแนวโนม้

นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนจึงทาํใหค้าดการณ์ไดว้า่การลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจมวยไทยจึงน่าจะมีอนาคตท่ีสดใสและ

ประสบความสาํเร็จอยา่งแน่นอน 

1,2,3 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้จดัการยคุใหม ่มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 
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ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ

ธุรกิจ บริษทั ที บี ซี จาํกดั 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจศูนยเ์รียนรู้และฝึกสอนมวยไทย โดยมีการศึกษาและ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเศษฐกิจ, คู่แข่งแข่งขนั, แผนการตลาด,แผนการผลิต-การจดัการ, แผนการเงิน, แผน

ฉุกเฉิน, และสรุปผล 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูให้กบับุคคลท่ีสนใจเก่ียวกบัธุรกิจมวยไทยในรูปแบบของพิพิธภณัฑแ์ละศูนย ์

ฝึกสอนมวยไทย 

2. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆของธุรกิจมวยไทย 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัในการทาํแผนธุรกิจ 

1. สถานการณ์แวดลอ้มทัว่ไป 

2. แผนการตลาด 

3. แผนการจดัการและการตลิต 

4. แผนการเงิน 
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การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 สถานการณ์ธุรกิจ ที บี ซี มีความน่าสนใจในการลงทุนเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน

จากปี 57 โดยสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั(2558)กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตวัไดร้้อย

ละ 4.1   จากเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีข้ึนส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศไดส่้งสัญญาณฟ้ืนตวัอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2557 หลงัจากนกัท่องเท่ียวมีความมัน่ใจในการมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยมากข้ึนจาก

สถานการณ์ทางการเมืองท่ีคล่ีคลายลง ประกอบกบัการกระตุน้การท่องเท่ียว อาทิ การยกเลิกค่าธรรมเนียมวี

ซ่าใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวจีน  แต่อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวในประเทศไทยอาจมีปัจจยัลบมาจากการเมืองท่ี

ไม่มัน่คงได ้นอกจากน้ีมวยไทยเป็นท่ีนิยมในชาวต่างชาติและชาวไทย สังเกตไดจ้ากการจดัการแข่งขนัชก

มวยไทยตามต่างจงัหวดัในแต่ละภาค รวมไปถึงการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ จากสนามมวย

หลายแห่งท่ีกระจายอยู่ทัว่กรุงเทพฯ ซ่ึงมีให้ชมกนัในทุกสัปดาห์ ส่วนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรป 

อเมริกา ญ่ีปุ่น ก็มีความช่ืนชอบและหลงใหลมวยไทยไม่น้อย บางคนถึงขั้นมาร่ําเรียนอย่างจริงจงัจนผนั

ตวัเองมาเป็นนกักีฬามวยไทย ข้ึนชกบนเวทีมวยต่างๆ  

 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจจุบนั โอกาสในการทาํธุรกิจ คู่แข่งทางตรงและทางออ้ม 

รวมถึงคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่ และการมีสินคา้ทดแทนต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อเป็น

การกาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ธุรกิจโดยใช ้Five Force Model ดงัน้ี 

1.ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 

ในท่ีน้ีจะมองธุรกิจ ที บี ซี ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพิพิธภณัฑม์วยไทย และศูนยฝึ์กสอนมวยไทย โดยใน

ส่วนของพิพิธภณัฑ์มวยไทยถือว่ามีการแข่งขนัน้อยมาก  เน่ืองจากในประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์มวยไทย

แห่งชาติ(สนามศุภชลาศยั)เพียงแห่งเดียว  ซ่ึงมีการทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์นอ้ยมาก  ส่วนดา้นศูนย์

ฝึกสอนมวยไทยถือว่ามีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเน่ืองจากการสาํรวจของกระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา พบว่า

ในประเทศไทยมีค่ายมวยท่ีมีการเปิดสอนจาํนวนทั้งส้ิน 1,762 ค่าย เป็นค่ายมวยมาตรฐานท่ีพร้อมรับทวัร์

จาํนวน 443 ค่าย กระจายตวัอยู่ในภาคกลาง 75 ค่าย ภาคเหนือ 116 ค่าย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 147 ค่าย 

และภาคใต ้115 ค่ายสําหรับค่ายมวยไทย ในต่างประเทศนั้น มีการสํารวจจากสถานกงสุลใหญ่ และสถาน

เอกอคัรราชทูตไทย กระทรวงการต่างประเทศพบว่า มีค่ายมวยไทยจาํนวน 3,869 แห่ง กระจายอยู่ใน 36 

ประเทศ  โดย 5 ประเทศท่ีมีสถานท่ีสอนมวยไทยมากท่ีสุด คือ บราซิล 1,631 แห่ง อิหร่าน 650 แห่ง   อินเดีย 

256 แห่ง โมร็อกโก 220 แห่ง และสหรัฐอเมริกาเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดา และอิลลินอยส์ 190 แห่ง 

(ยุวดี นิรัตน์ตระกลู, 2556)  

2. การแข่งจากคู่แข่งขันรายใหม่ 

39การจะทําธุรกิจพิพธิภัณฑ์และศูนย์การฝึกสอนมวยไทยน้ันไม่ได้เป็นเร่ืองยาก  และใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก

นักจึงมีโอกาสเกดิคู่แข่งขันรายใหม่ขึน้ 
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3. ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน (Substitute product) 

ในดา้นของพิพิธภณัฑ์มวยไทยโอกาสท่ีจะมีสินคา้ทดแทนเกิดไดย้ากมาก  เพราะตอ้งใชง้บประมาณการ

ลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง  ส่วนศูนยฝึ์กสอนมวยไทยนั้น  ถึงแมม้วยไทยจะมีความเป็นเอกลกัษณ์  แต่ถา้มองมวย

ไทยเป็นการกีฬาเพื่อการออกกาํลงักายชนิดหน่ึง  จะพบว่าปัจจุบนัมีสถานท่ีให้บริการดา้นการออกกาํลงัอยู่

มากมายไม่วา่จะเป็น ฟิสเนต สนามกีฬา สถานท่ีศิลปะป้องกนัตวัแบบต่างๆ 

4.อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Power of buyer) 

ในดา้นของพิพิธภณัฑม์วยไทยนั้นผูซ้ื้อแทบไม่มีอาํนาจต่อรองเลย  เน่ืองจากมีธุรกิจบริการประเภทน้ีนอ้ย

มาก  ในขณะท่ีผูซ้ื้อมีอาํนาจต่อรองระดบัหน่ึงในส่วนศูนยฝึ์กมวยไทย เน่ืองจากในตลาดมีบริการดา้นการ

ฝึกสอนมวยไทยใหเ้ลือกอยูม่ากกมาย  แต่ไม่มากขนาดสามารถต่อรองราคาได ้

5. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ (Power of supplier) 

ผูผ้ลิตดา้นอุปกรณ์การกีฬามวยไทยมีความหลากหลายอยา่งมาก  ดงันั้นซพัพลายเออร์จึงไม่เป็นอุปสรรคใน

การดาํเนินกิจ 

การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่น

ของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอยา่งไรวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการ

ทาํธุรกิจ วิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

1. วิเคราะห์จุดแขง็ (Strengths) 

- มีบริการดา้นการส่ือสารทางภาษาเป็นเลิศ ทาํใหเ้ขา้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้าย 

- มีเทคโนโลยกีารท่ีทนัสมยัเหนือคู่แข่ง เช่น หอ้งฉายภาพ 4  มิติ, ระบบเขา้ออกผา่นบตัร  

            

     แถบแม่เหลก็และRFID ฯลฯ 

- ทาํเลท่ีตั้งสะดวกสบายเดินทางไดง่้ายติดรถไฟฟ้า บี ที เอส และอยูภ่ายในหา้งสรรพสินคา้สยาม

พารากอนซ่ึงเป็นแห่งช๊อปปิงท่ีมีช่ือเสยงแห่งหน่งของประเทศไทย 

- มีผูบ้ริหารและผูฝึ้กสอนพิเศษท่ีทราบถึงศิลปะการต่อสูม้วยไทยเป็นอยา่งดี 

- ผูฝึ้กสอนมีคุณภาพโดยไดรั้บการรองรับจากโดยสาํนกังานคณะกรรมการกีฬามวย 

- พนกังานมีความเป็นมิตรและสุภาพ 

- มีการทาํประชาสมัพนัธ์และโฆษณาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

2. วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

- พื้นท่ีมีอยูจ่าํกดัทาํใหก้ารขยายพื้นท่ีเป็นไปไม่ไดน้อกจากจดัตั้งสาขาใหม่ 

- ไม่มีความหลากหลายของคอร์สเรียนมวยไทย 
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3. วิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 

- จากการเปิด AEC ทาํใหมี้โอกาสท่ีจะไดก้ลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นชาติ AEC เพิ่มข้ึน 

- สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตวัดีข้ึน  ทาํใหก้ารคาดการณ์นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน  ธุรกิจ ที บี ซี จึงมีโอกาสไดก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

- ธุรกิจ ที บี ซี ส่วนพิพิธภณัฑ ์มีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรง จึงมีโอกาสท่ีทาํให ้ที บี ซี สามารถสร้าง

ช่ือเสียงและเป็นท่ีจดจาํในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดา้นกีฬามวยไทย 

- รับบาลใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดา้นกีฬามวยไทย 

-กระแสความชอบมวยไทยของชาวต่างชาติและชาวไทยเอง 

4 วิเคราะห์อุปสรรค (Threats) 

- ความไม่มัน่คงของการเมืองในประเทศ อาจทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดจาํนวนลง 

- มีบริการทดทนแทนในส่วนศูนยฝึ์กสอนมวยไทยเป็นจาํนวนมาก 

ในดา้นการแข่งขนันั้นคู่แข่งขนัทางตรงของธุรกิจ ที บี ซี  มีเพียงแค่แห่งเดียวคือ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ 

(สนามศุภชลาศยั) ซ่ึงจากจุดน้ีเป็นโอกาสให ้ที บี ซี ขยายตลาดไดง่้ายเน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรง  เม่ือ

ทาํการวิเคราะห์คู่แข่งตามตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่ ธุรกิจ ที บี ซี มีศกัยภาพเหนือคู่แข่งในหลายดา้นเช่น ที บี 

ซี มีการเดินทางท่ีสะดวกสบายกวา่อยูติ่ดรถไฟฟ้า BTS,  มีอุปกรณ์การเรียนท่ีไดม้าตรฐาน, มีการบริการทาง

ภาษาท่ีหลากลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และมีความทนัสมยั   ในขณะท่ีพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ (สนามศุภช

ลาศยั)ก็มีจุดท่ีเขง็เหนือกว่าดา้นช่ือเสียงท่ีสะสมมานาน และการไม่คิดค่าบริการทั้งในส่วนพิพธิภณัฑม์วย

ไทยและศูนยฝึ์กสอนมวยไทย  แต่พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ (สนามศุภชลาศยั)กมี็จุดอ่อนท่ีน่าเป็นห่วงคือ การไม่มี

อุปกรณ์ให้เรียนแก่ผูรั้บบริการ  รวมไปถึงความไม่สะดวกสบายในสถานท่ีให้บริการ  ส่วนคู่แข่งทางออ้ม

นั้นมีอยู่มากกมายมีคอร์สเรียนต่างๆ ให้เลือกหลากหลาย มีการให้บริการตั้งแต่คุณภาพน้อยจนถึงคุณภาพ

เทียบเท่าธุรกิจที บี ซี   และมีราคาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาถูกจนถึงแพงกว่า  แต่ทีบีซีนั้นมีจุดแขง็ท่ี

แตกต่างจะศูนยเ์รียนมวยไทยอ่ืนๆ คือมีบริการดา้นภาษาท่ีหลากหลายถึง 5 ภาษา  คือ  ไทย, องักฤษ, จีน, 

รัสเซีย และญ่ีปุ่น  ซ่ึงตรงน้ีทาง ที บี ซี มัน่ใจว่าจะทาํให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า ประกอบกบัความ

โดดเด่นในส่วนของพิพิธภณัฑม์วยไทยท่ีมีคู่แข่งขนัเพียงรายเดียว จึงไม่น่าจะอยากท่ีทาํใหธุ้รกิจ ที บี ซี เป็น

ท่ีจดจําในสายตาของทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  และมีโอกาสท่ีจะประสบณ์ความสําเสร็จใน

อุตสาหกรรมมวยไทย 
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การแผนวเิคราะห์การตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาดของศูนยก์ารเรียนรู้และฝึกสอนมวยไทย : TBC ( Marketing segmentation)โดย

จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี   

- Demographic segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยพิจารณาตามช่วง

อายขุองประชากรดงัน้ี 

อาย ุ1-20 ปี    อาย ุ21-40ปี   

อาย ุ41-60 ปี    อาย ุ61-80 ปี 

- Psychographic segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะจิตวทิยาผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

- ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเรียนรู้ศึกษามวยไทยเพื่อการต่อสูห้รือป้องกนัตวั 

- ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเรียนรู้ศึกษามวยไทยเพื่อการออกกาํลงักายหรือคลายเครียด 

- ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเรียนรู้ศึกษามวยไทยเพื่อนาํไปประกอบอาชีพนกัมวยหรือครูมวย 

-ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเรียนรู้ศึกษามวยไทยเพือ่ความช่ืนชอบส่วนตวั 

- Geographic segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะภูมิศาสตร์ โดยแบ่งตามภูมิภาคท่ีอยู ่คือ ใน

ประเทศไทย  และนอกประเทศไทย 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) กลุ่มเป้าหมายของ ที บี ซี  มีลกัษณะดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมายหลกั  ชาวต่างชาติ อาย ุ21- 40 ปี ท่ีสนใจเรียนรู้มวยไทยเพื่อความช่ืนชอบส่วนตวั 

กลุ่มเป้าหมายรอง ชาวไทย อาย ุ1-20 ปี ท่ีสนใจเรียนรู้มวยไทยเพื่อประกอบอาชีพ 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

ที บี ซี 

ความ

หลากหลาย     

  

ความทนัสมยั(สูง) 

ความ

หลากหลาย     

  

ความทนัสมยั(ตํ่า) 
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จากภาพแสดงการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์จะเห็นว่าที บี ซี เป็นธุรกิจการให้บริการดา้นการเรียนรู้

และฝึกสอนมวยไทยท่ีเนน้ดา้นความหลากหลายทางภาษาโดยมีถึง 5 ภาษา คือ ไทย องักฤษ จีน รัสเซีย และ

ญ่ีปุ่น เพื่อเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเกิดความเขา้ใจในศิลปะมวยไทยอยา่งแทจ้ริง ประกอบกบัที บี ซี 

มีบริการท่ีทนัสมยั(ทางทีบีซี มีหอ้งฉายภาพ 4 มิติ บตัรเขา้ออกระบบแถบแม่เหลก็และ RFID) ที บี ซี จึงเป็น

สถานท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบในศิลปะมวยไทย 

และบุคคลทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในศิลปะมวยไทย  

กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนประสมทาง

การตลาด 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)บริการของ ที บี ซี จะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ พิพิธภณัฑแ์ละศูนย์

ฝึกสอนมวยไทย  พิพิธภณัฑ์มวยไทย เป็นอาคารสองชั้นท่ีมีความทนัสมยัแสดงเร่ืองราวความเป็นมาของ

ศิลปะมวยไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยภายในอาคารจะมีไกด์ท่ีมีความเช่ียวชาญคอยให้คาํแนะนาํอยู่

ตลอด       โดยภายในพิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงภาษาถึง 5 ภาษาดว้ยกนัไดแ้ก่ ไทย, องักฤษ,  จีน, รัสเซีย, และ

ญ่ีปุ่น เปิดบริการทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น  ศูนยฝึ์กสอนมวยไทย เรามีครูมวยมืออาชีพท่ี

ให้การฝึกสอนรับซ่ึงทุกท่านไดวุ้ฒิบตัรท่ีออกใหโ้ดยสาํนกังานคณะกรรมการกีฬามวย และมีประสบการณ์

ในการชกไม่ตํ่ากวา่ 3 ปี และมีท่ีปรึกษาพิเศษคือท่านเสริมศกัด์ิ(ต๋ีใหญ่พยกัษข์าว)คอยใหค้าํแนะนาํ ทาง ที บี 

ซี มีล่ามประจาํคอยใหบ้ริการสาํหรับผูเ้กิดปัญหาติดขดัดา้นภาษาเป็นพิเศษ  เปิดบริการทุกวนั จนัทร์-ศุกร์ ส่ี

รอบเวลาดงัน้ี 10.00-12.00 น, 13.00-15.00น 15.00-17.00 น และ 18.00-20.00 น   ผูเ้รียนจะมาเรียนวนัเวลา

ไหนกไ็ด ้จนกวา่จะครบตามจาํนวนชัว่โมงของหลกัสูตร  

ดา้นราคา (Price) มีการใหบ้ริการ 3 ประเภท ดงัน้ี บตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑร์าคา 120 บาท/คน, 

 บตัรทดลองเรียน 300 บาท/คน,  และ บตัรคอร์สเรียนพื้นฐาน 4,500 บาท/คน 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) จดัจาํหน่ายบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์และคอร์สเรียนมวยไทยนั้นมี

หลายช่องทางด้วยกันดังน้ี  ผ่านช่องทางเคาร์เตอร์จัดจาํหน่ายและสามารถกดบัตรจากตูจ้าํหน่ายบัตร

อตัโนมติั, ช่องทางการจดัจาํหน่ายในรูปแบบออนไลน์ผา่นทางเวป็ไซต ์ww.TBC.com, และบูทจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการขายและส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เช่น ลงโฑษณา บน RAP รถไฟฟ้า ท่ีจะช่วยให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน, จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ในย่านแหล่งท่องเท่ียวทัว่กรุงเทพ แจกจ่าย

ให้กบันักท่องเท่ียวต่างชาติและประชาชนชาวไทย ,มีการจดัPromotion พิเศษ จึงเป็นการกระตุน้ยอดขาย, 

จดัทาํเวบ็ไซต ์ของบริษทัโดยใชช่ื้อเวบ็ไซต ์www.tbc.com เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและประชาสมัพนัธ์บริการของ 

ที บี ซี ,ส่งขอ้มูลบริการไปยงัส่ือต่างๆเพื่อเป็นการแนะนาํตนเอง อาทิ นิตยสาร, และ ฯลฯ 
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โดยบริษทั ที บี ซี จาํกดัไดป้ระมาณยอดขายไวด้งัตารางขา้ล่างน้ี 

ตารางการประมาณการยอดขายในแต่ละปี 

รายการยอดขาย 2558 2559 2560 2561 2562 

พิพิธภณัฑ ์ 21,600,000.00 22,680,000.00 23,814,000.00 25,004,700.00 26,254,935.00 

ทดลองเรียน 12,960,000.00 13,608,000.00 14,288,400.00 15,002,820.00 15,752,961.00 

คอร์สเรียน 9,720,000.00 10,206,000.00 10,716,300.00 11,252,115.00 11,814,720.75 

รวม 44,280,000.00 46,494,000.00 48,818,700.00 51,259,635.00 53,822,616.75 

      

วเิคราะห์แผนการดําเนินงานและการจัดการ 

 ท่ีตั้งสาํนกังานและศูนยบ์ริการตั้งอยูท่ี่ ชั้น 5 บนศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  ถนน พระราม1 ปทุม

วนั กรุงเทพ 10330 บนพื้นท่ี 420 ตรม. มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 940 ตรม.  บริษทั  บี ที ซี จาํกดั แบ่งพื้นท่ีใช้

สอยเป็นสองส่วนหลกั คือ พื้นท่ีส่วนพิพิธภณัฑ์มวยไทยและ พื้นท่ีส่วนศูนยฝึ์กสอนมวยไทย   เหตุผลท่ี

เลือกศูนยก์ารคา้สยามพารากอนเน่ืองจากทาํเลอยู่ใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวกทาํให้สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยง่าย และไม่ตอ้งลงทุนซ้ือท่ีดินในราคาสูง  การบริหารพื้นท่ีจะคาํนึงถึงความ

สะดวกในการใชส้อยเป็นหลกั  โดยสาํนกังานออกแบบใหต้ั้งอยูด่า้นหนา้เพื่อง่ายแก่ท่ีลูกคา้จะติดต่อ  ในทาง

กลบักนัทาํใหส้ามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ที บี ซีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพทาํใหเ้ขา้ถึงไดง่้าย  แสดงการใช้

สอยพื้นท่ีดงัตารางขา้งล่าง 

 

พื้นท่ีใชส้อยสาํหรับ ขนาดพื้นท่ีใชส้อย(ต.ร.ม) ค่าใชจ่้ายในการเช่าต่อปี(บาท) 

พิพิธภณัฑ ์ 402.5 

4,800,000 

ศูนยฝึ์กสอนมวยไทย 438 

หอ้งรับรอง 48.5 

สาํนกังาน 18 

หอ้งอาบนํ้า 13 

รวมพื้นท่ีใชส้อย 920 

 

ขั้นตอนการดาํเนินเงินภายในกระบวนการให้ขอ้มูลนับว่าเป็นส่วนสําคญัอย่างมากท่ีจะทาํให้เกิด

การตดัสินใจกลุ่มเป้าหมายว่าจะรับบริการหรือไม่  ดงันั้นแผนกดา้นประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมเสริมการ

ขายจึงต้องให้ข้อมูลการใช้บริการอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ  เ ม่ือ

กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจรับบริการแลว้จะเป็นหนา้ท่ีของแผนกการเงิน ซ่ึงควรบริการดา้นการเงินดว้ยความ
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รวดเร็ว  จากนั้นลูกคา้จะรับเขา้รับบริการในดา้นต่างๆ คือ พิพิธภณัฑ์, ทดลองเรียน, คอร์สเรียน ซ่ึงการ

ใหบ้ริการจะมีเจา้หนา้ท่ีผูช้าํนาญการคอยใหบ้ริการ เช่น ผูฝึ้กสอน, ล่ามและไกด ์แสดงดงัภาพดา้นล่าง 

  
 

 

 

 

โดยการควบคุมคุณภาพพิพิธภัณฑ์ นั้ นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่างๆ ท่ีว่าด้วยเร่ือง

พิพิธภณัฑท่ี์กรมศิลปากรประกาศกาํหนดข้ึน ส่วนการจดัตั้งศูนยฝึ์กสอนมวยไทยและควบคุมคุณภาพนั้น

เป็นไปตาม พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตารางแสดงปริมาณการใหบ้ริการ 

ประเภท 
จาํนวนการใหบ้ริการ 

ต่อวนั(คน) 

จาํนวนการใหบ้ริการ

ต่อเดือน(คน) 

ระยะเวลาการ

ใหบ้ริการต่อปี(คน) 

คอสเรียนพื้นฐาน 48 576 6912 

ทดลองเรียน 240 2880 34560 

พิพิธภฑัณ์ 20000 240000 2880000 

หมายเหตุ 

 -เดือนหน่ึงมี 30 วนั, ปีหน่ึงมี 360 วนั 

 

  การใหข้อ้มูล 

การตดัสินใจ 

Yes 

การจ่ายเงิน 

No 

พิพิธภณัฑ ์ ทดลองเรียน คอร์สเรียน 
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 ตารางแสดงอุปกรณ์ท่ีใช ้

วตัถุดิบท่ีใช ้ แหล่งวตัถุดิบ ราคาต่อหน่วย(บาท) 

นวม แชมป์สปอร์ต 400 

กระสอบทรายหนงัเทียม แชมป์สปอร์ต 1000 

เป้าล่อสั้น แชมป์สปอร์ต 550 

เป้าล่อยาว แชมป์สปอร์ต 700 

เชือกกระโดด บริษทั เนชัน่แมน(ไทยแลนด)์จาํกดั 120 

สนบัแขง้ บริษทั เนชัน่แมน(ไทยแลนด)์จาํกดั 380 

สนบัศอก บริษทั เนชัน่แมน(ไทยแลนด)์จาํกดั 340 

เคร่ืองป้องกนัศรีษะ แชมป์สปอร์ต 700 

เคร่ืองป้องกนัลาํตวั แชมป์สปอร์ต 1100 

กระจบั บริษทั เนชัน่แมน(ไทยแลนด)์จาํกดั 120 

ผา้ดิบพนัมือ บริษทั เนชัน่แมน(ไทยแลนด)์จาํกดั 25 

บตัรแถบแม่เหลก็ บริษทั  เอส.ที.เจ. อิเลค็ทริค  โซลูชัน่  จาํกดั 7 

บตัร RFID บริษทั  เอส.ที.เจ. อิเลค็ทริค  โซลูชัน่  จาํกดั 30 

 

โครงสร้างองคข์อง ธุรกิจ ที บี ซี แสดงดงัภาพดา้นล่าง โดยที บี ซี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมการ

ดาํเนินงานท่ีสาํคญั คือ การกาํหนดผลตอบแทนตามผลของการปฏิยติังาน โดยการใชต้วัวดัผลการทาํงาน

(Key Performance Indicators : KPIs) 

 

กรรมการบริหาร

ผูจ้ดัการใหญ ่

ผูจ้ดัการทัว่ไป

ประชาสัมพนัธ์และ

เจา้หน้าท่ีสง่เสริมการขาย

ไกด์และลา่มเจา้หน้าท่ีการเงิน บญัชีผูฝึ้กสอน แมบ่า้น
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ตาราง แสดงค่าแรงงานในการบริการ(DL) 

ตาํแหน่ง 
จาํนวน

(คน) 

อตัราเงินเดือนต่อ

คน(บาท) 

อตัราเงินเดือนต่อ

เดือน(บาท) 

อตัราเงินเดือนต่อ

ปี(บาท) 

กรรมการบริหาร 1 100,000 100,000 1,200,000 

ผูจ้ดัการใหญ่ 1 50,000 50,000 600,000 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 1 30,000 30,000 360,000 

ไกดแ์ละล่าม 5 20,000 100,000 1,200,000 

การเงิน 3 15,000 45,000 540,000 

ผูฝึ้กสอน 3 25,000 75,000 900,000 

ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 2 15,000 30,000 360,000 

บญัชี 1 18,000 18,000 216,000 

แม่บา้น 1 8,000 8,000 96,000 

รวม 176,000 5,472,000 

การวเิคราะห์แผนการเงิน  

 แผนการเงินเป็นส่วนสาํคญัในการวางแผนทาํธุรกิจ    และการเร่ิมตน้ทาํธุรกิจใหม่     เพราะเป็นการ

แสดงความเป็นไปไดข้องธุรกิจท่ีจะตอ้งแสดงออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแผนการเงิน 

การใชไ้ปของเงินทุนแสดงดงัตารางด่านล่าง 

รายการ จํานวนเงิน อตัราส่วนการลงทุน (%) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 19,862,680 49.66 

โรงงาน 20,000,000 50 

อุปกรณ์ 137,320 0.34 

รวมแหล่งทีม่าของเงินทุน 40,000,000  100 

 

การจดัหาเงินทุนแสดงดงัตารางดา้นล่าง 

 รายการ จํานวนเงิน (บาท) อตัราส่วนการลงทุน % 

เงินกู ้(อตัราดอกเบ้ีย 7%) 20,000,000 50 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,000,000 50 

รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน 40,000,000 100 
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เสน้เวลากระแสเงินสด 

 

ประมาณการกระแสเงินสด 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

กําไรจากการดําเนินงาน 33,539,139.20 37,876,358.85 39,961,447.00 41,594,801.78 44,204,075.52 

บวก ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   

บวก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 27,464.00        27,464.00        27,464.00        27,464.00        27,464.00        

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 37,566,603.20 41,903,822.85 43,988,911.00 45,622,265.78 48,231,539.52 

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) 7,513,320.64   8,380,764.57   8,797,782.20   9,124,453.16   9,646,307.90   

30,053,282.56 33,523,058.28 35,191,128.80 36,497,812.62 38,585,231.62 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ

รายการ

 

ประมาณการกาํไรขาดทุน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

รายได้ 44,280,000.00   46,494,000.00   48,818,700.00   51,259,635.00   

หัก ต้นทุนขาย 6,427,410.80     6,575,854.15     6,727,247.80     6,882,513.84     

กําไรขั้นต้น 37,852,589.20   39,918,145.85   42,091,452.20   44,377,121.16   

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริก 4,313,450.00     2,041,787.00     2,130,005.20     2,222,319.38     

กําไรหลังหักค่าใช้จ่าย 33,539,139.20   37,876,358.85   39,961,447.00   42,154,801.78   

หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,400,000.00     1,120,000.00     840,000.00        560,000.00        

กําไรก่อนหักภาษี 32,139,139.20   36,756,358.85   39,121,447.00   41,594,801.78   

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) 6,427,827.84     7,351,271.77     7,824,289.40     8,318,960.36     

กําไรสุทธิ 25,711,311.36   29,405,087.08   31,297,157.60   33,275,841.42   

หัก เงินปันผล (20%) 5,142,262.27     5,881,017.42     6,259,431.52     6,655,168.28     

20,569,049.09   23,524,069.66   25,037,726.08   26,620,673.14   

รายการ

กําไรสุทธิหลังหักเงินปันผล
 

 

-40,000,000.00 36,497,812.62 33,523,058.28 35,191,128.80 30,053,282.56 

848,875,095.64 

810,289,864.02 

38,585,231.62 

0 1 2 3 4 5 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม –ธนัวาคม 2557) 



13 
 

 

จากการประเมินกระแสเงินสด 5 ปี  พบว่าบริษัทฯ  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)  เท่ากับ  

649,520,540.30 บาท  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0  และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)  เท่ากบั  122.16% ซ่ึง

มีค่ามากกว่าตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) เท่ากบั 10 %  และมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั(PB) 

1.30  มีอตัราทางการเงินแสดงดงัตารางขา้งล่าง 

 

 

 

 

รายการ  
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร       

อตัราผลตอบแทนของยอดขาย % 3.97 3.24 5.96 8.13 13.98 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม % 16.53 14.79 26.99 36.53 56.76 

อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ % 72.45 69.30 90.50 100.27 110.71 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชําระหนี ้       

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน เท่า 1.31 1.23 1.38 1.50 1.93 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว เท่า 0.88 0.38 0.53 0.65 1.76 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชําระหนีร้ะยะยาว       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม เท่า 0.77 0.79 0.70 0.64 0.49 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 3.38 3.68 2.35 1.74 0.95 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อดอกเบ้ียจ่าย เท่า 10.23 11.42 30.28 68.88 260.42 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์       

อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้ รอบ 15.93 7.70 7.50 7.34 36.70 

อตัราการหมุนของลูกหน้ี รอบ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ระเวลาเรียกเกบ็เงินลูกหน้ีโดยเฉล่ีย วนั 36.00 45.00 40.00 51.43 32.73 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ รอบ 4.17 4.56 4.53 4.50 4.06 
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 แผนธุรกจิ Sweet Ice 
 

จิรกานต ์พนัธนู 1 

จินตชุ์ตา ม่วงหมอนทอง 2 

ศิริพร นอ้ยตา 3 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 บริษทั Sweet Ice จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตระดบัพรีเมียม สไตลโ์ฮมเมด โยเกิร์ตท่ีได้

จากการหมกัโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีในการผลิตไอศกรีม เน้ือเนียนนุ่ม ละมุนล้ิน ไดร้สชาติแบบ

โยเกิร์ตแท้ๆ  ปราศจากการปรุงแต่งกล่ิน สี รส และเพิ่มความหลากหลายดว้ยไอศกรีมโยเกิร์ตรสผลไม ้ท่ีมา

พร้อมเน้ือผลไมท่ี้ผสมอยู่ในไอศกรีม ซ่ึงคดัสรรมาจากวตัถุดิบคุณภาพดี มัน่ใจในคุณภาพของไอศกรีม ท่ี

นอกจากจะเป็นของหวาน และยงัมาพร้อมคุณประโยชน์ เหมาะสาํหรับผูท่ี้รักการทานไอศกรีม และใส่ใจ

สุขภาพ โดยจาํหน่าย 2 ขนาด คือขนาด 100ml/55g จาํหน่ายในราคา 39 บาท และขนาด 250ml/140g ในราคา 

79 บาท ซ่ึงจดัจาํหน่ายบริเวณซูเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ชานเมือง และกรุงเทพมหานคร โดยจาํหน่าย

ผา่นรูปแบบการเช่าพื้นท่ีเพื่อวางตูแ้ช่ของทางร้าน บริเวณบริเวณซูเปอร์มาร์เกต็ในหา้งสรรพสินคา้ 

ไอศกรีมโยเกิร์ต ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มสินคา้เพื่อสุขภาพ โดยเนน้จุดขายท่ีปริมาณแคลอร่ีตํ่า และความสดใหม่ 

เน่ืองจากมองเห็นโอกาสธุรกิจตลาดไอศกรีมโฮมเมดท่ีมีอตัราการเติบโตไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ต่อปี หรือมี

มูลค่าตลาดประมาณ 1,635 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดรวมไอศกรีมพรีเมียม 

(คาดวา่มูลค่าตลาดประมาณ 5,450 ลา้นบาท) ประกอบผูบ้ริโภคท่ีกาํลงัใหค้วามสนใจในเร่ืองสุขภาพกนัมาก

ข้ึนทาํให้ไอศกรีมโยเกิร์ตผลไมภ้ายใตช่ื้อ “Sweet Ice” เป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบในไอศกรีม

และรักสุขภาพ 

 บริษทั Sweet Ice จาํกดัหาแหล่งเงินทุนจาก 2 แหล่งคือ ส่วนของเจา้ของ มูลค่า 1,800,000 บาท จาก

ผูถื้อหุน้ทั้ง 3 คนในอตัราส่วนเท่าๆกนั คือ คนละ 600,000 บาท และเงินกูย้มืระยะยาว โดยจะทาํการกูย้มืจาก

ธนาคารออมสิน จาํนวน 6,000,000 บาท ดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.875 ต่อปี และมีการจ่ายคืนปีละ 600,000 

บาท จากการประมาณการผลการดาํเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 นอกจากน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 22,921,837.73 บาท ซ่ึงค่า NPV ท่ีคาํนวณไดมี้

ค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ 87.38% และมีระยะเวลาคืนทุน 

(Payback Period) เท่ากบั 1.33 ปี  

คาํสําคญั : แผนธุรกิจ, ไอศกรีมโยเกิร์ตผลไม ้

  

บทนํา 

 ไอศกรีมเป็นของหวานท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ซ่ึงสามารถ

รับประทานไดทุ้กฤดูกาล ทาํให้ไอศกรีมเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมแท่ง ท่ีมี

ขายอยู่ทัว่ไปตามร้านสะดวกซ้ือ และซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไอศกรีมแบบตกัท่ีมีขายตามร้านอาหาร ร้าน

ไอศกรีม และหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป สาํหรับตลาดไอศกรีมนั้นพบวา่ มีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงข้ึนทุกปี โดย

ส่วนบางการตลาดของไอศกรีมพรีเม่ียม ซ่ึงรวมถึง “ไอศกรีมโฮมเมด” เป็นกลุ่มท่ีพบว่ามีอัตราการ

เจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจไอศกรีมในกลุ่มพรีเม่ียมนั้น มีความน่าสนใจในมุมมองของนกัลงทุน

ไทย และต่างประเทศมากข้ึน 

 จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการรับประทานไอศกรีม  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สันนิษฐาน ว่า คงเพราะสภาพอากาศร้อนระอุในบา้นเรา อีกทั้งผูบ้ริโภคใน ปัจจุบนัเปล่ียนพฤติกรรมมา

รับประทานไอศกรีมตามความ ตอ้งการ หรือโอกาส และเหตุผลต่างๆ เช่น ความชอบส่วนตวั เป็นแหล่งนดั

พบปะสังสรรค ์ผอ่นคลาย หรือเพื่อเป็นของหวาน หลงัการรับประทานอาหาร นัน่ทาํให้ไอศกรีมไม่ไดเ้ป็น

ของหวาน ท่ีนิยมรับประทานแต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  อีกทั้งอตัราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยยงั

อยู่ในระดบัตํ่า โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 1.7 ลิตร/คน/ปี ขณะท่ีมาเลเซียมีอตัราการบริโภค ไอศกรีมถึง 3 ลิตร/คน/ปี 

และยงัตํ่ามากเม่ือเทียบกบัประเทศ ต่างๆ ในซีกโลกตะวนัตก ทาํให้เห็นช่องว่างในตลาดยงัมีอยู่ สามารถ

สร้างอตัราเติบโตสูงข้ึนไดต่้อเน่ือง   ทั้งน้ี ตวัเลขการเติบโตของตลาดของไอศกรีมน่าจะเพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 3-4 หรือมูลค่าปีละไม่ตํ่ากว่า 3 พนัลา้นบาท อยา่งแน่นอน ซ่ึงสามารถแยกวิเคราะห์ตลาดไอศกรีม 3 

ระดบั   

 เร่ิมจากไอศกรีมตลาดระดบับน (Premium) ขอ้มูลของ ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดว้ิเคราะห์เอาไวใ้นปี 

2550 ว่าไอศกรีม ในตลาดระดบัซูปเปอร์พรีเม่ียม อาทิ ฮาเกน้ดาส สเว่นเซนส์ บดัส์ไอศครีม ครีมแอนดฟั์ด 

บาสก้ินรอบบ้ินส์ น่าจะมีมูลค่า ประมาณ 3 พนัลา้นบาท มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 และมีโอกาส
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ท่ีดีค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตามยงัตอ้ง ระมดัระวงั เน่ืองจากยงัเป็นตลาดท่ีอ่อนไหวต่อสภาพ เศรษฐกิจท่ีผนั

ผวน และตอ้งพึ่งพาในกลุ่มของนกัท่องเท่ียว เป็นหลกั 

 ตามดว้ยไอศกรีมระดบักลาง (Standard)หรือพรีเม่ียม เช่น ไอศกรีมเจลาโต ้หรือไอศกรีมตกัท่ีอยู่

ตามห้างสรรพสินค้า ซ่ึงนับเป็น ตลาดกลุ่มใหญ่ท่ีสุด มีมูลค่าประมาณ 7 พนัล้านบาท    ในขณะท่ีมี

อตัราขยายตวัเฉล่ียเพียงร้อยละ 3-5 ซ่ึงกลุ่มแม ้ว่าการเติบโตไม่สูงมาก แต่เหมาะสาํหรับนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีมี 

กาํลงัทรัพยแ์ละตอ้งการกาํลงัซ้ือปานกลาง รวมทั้งมุ่งหากลุ่มผูบ้ริโภคขาจรท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ 

 ส่วนไอศกรีมระดบัล่าง (Mass) มุ่งกลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้ทัว่ไป ซ่ึงครองสัดส่วนในตลาดมากท่ีสุดถึง

ร้อยละ 78 ของผูผ้ลิตไอศกรีมทั้งหมด ยกตวัอย่าง ไอศกรีมรถเข็น และ ไอศกรีมกะทิ หรือไอศกรีมท่ีเป็น

อุตสาหกรรมครัวเรือน  คาดว่ามีมูลค่าตลาดประมาณ 1 พนัลา้นลา้นบาท ต่อปีแต่ทิศทางตลาดน้ีกลบัเติบโต

ไม่สูงนกั และน่าจะ เหมาะกบัผูป้ระกอบการรายเลก็ท่ีมีเงินลงทุนไม่สูงมากนกั และตอ้งการตอบสนองกลุ่ม

ลูกคา้ขาประจาํและมีกาํลงัซ้ือ ไม่สูงเช่นกนั และตอ้งระแวดระวงัการรุกเขา้ครองจากผูผ้ลิต รายใหญ่ท่ีมีแบ

รนดท่ี์แขง็แกร่งกวา่ 

 Sweet Ice จึงมีความสนใจพฒันาผลิตภณัฑ ์ไอศกรีมโยเกิร์ต ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มสินคา้เพื่อสุขภาพ โดย

เน้นจุดขายท่ีปริมาณแคลอร่ีตํ่า และความสดใหม่ของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีมาจากธรรมชาติ ท่ีทาํ

ผูบ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีจะไดรั้บ เพิ่มรสชาดท่ีมีความหลากหลาย ใหเ้ป็นท่ีคุน้เคยของคนไทย 

โดยคาํนึงถึงความดั้งเดิมเป็นหลกั เพิ่มความหลากหลายของผลไม ้ตามฤดูกาล เพื่อให้มีความแตกต่างจากคู่

แข่งขนั อีกทั้งการจดัจาํหน่ายในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การส่งไอศกรีมตามงานเล้ียง และการให้ผูท่ี้สนใจหา

รายไดม้ารับไอศกรีมไปขาย โดยจดัเตรียมอุปกรณ์ สาํหรับไวข้ายไอศกรีม อยา่งครบวงจร 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจไอศกรีมโยเกิร์ต 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจไอศกรีมโยเกิร์ต 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจไอศกรีมโยเกิร์ต 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการ

ดาํเนินการหรือไม่ 

2. ไอศกรีมโยเกิร์ต หมายถึง ไอศกรีมท่ีมีส่วนผสมของโยเกิร์ตและผลไมไ้ดอ้ยา่งลงตวั  และเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีไขมนัตํ่า มีผลดีต่อสุขภาพ อีกทั้งผา่นกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร โดยการ

วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด 

การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารองคก์ร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร 

7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการผลิต 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

ความเป็นไปไดข้องการทาํ

ธุรกิจไอศกรีมโยเกิร์ต 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 วเิคราะห์ SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strengths) 

• เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผสมผสานระหวา่งไอศกรีมกบัโยเกิร์ตไดอ้ยา่งลงตวั โดยการนาํไอศกรีม ผลไม ้

และโยเกิร์ตมาผสมผสาน และมีการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

• ตวัผลิตภณัฑ ์เนน้คุณภาพ และคุณประโยชน์ โดยวตัถุดิบท่ีเลือกใชค้ดัสรรมาจากวตัถุดิบท่ีมี

คุณภาพ และสะอาด 

• มีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านและสามารถซ้ือกลบับา้นได ้

• ช่องทางการจาํหน่ายเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค   

 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

• ขอ้จาํกดัดา้นเงินทุน การเร่ิมธุรกิจตอ้งใช้เงินทุนสูง ประกอบกบัเป็นการเปิดธุรกิจใหม่ ยงัไม่มี

ประสบการณ์ และความน่าเช่ือถือในการทาํธุรกิจ 

• ขาดประสบการณ์ในการทาํไอศกรีม จึงอาจเสียเปรียบคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

• ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพทาํใหมี้ตน้ทุนค่อนขา้งสูงกวา่ไอศกรีมทัว่ไป 

• ผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกั ตอ้งใชก้ารประชาสมัพนัธ์เพื่อขยายตลาด 

 

 โอกาส (Opportunities) 

• ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอากาศร้อนเกือบทั้งปี ทาํใหไ้อศกรีมมีผูบ้ริโภคเป็นจาํนวนมาก 

• ภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ SMEs ทาํใหส้ามารถหาแหล่งเงินทุนไดห้ลายทาง 

• ดา้นภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นภูมิศาสตร์ เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการส่งออกไป

ยงัประเทศต่างๆในแถบอาเซียน 

• ตลาดไอศกรีมกาํลงัขยายตวัทาํใหมี้การเติมโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม –ธนัวาคม 2557) 



20 
 

 อุปสรรค (Threats) 

• มีผูน้าํตลาดท่ีมีส่วนแบ่งมาก และมีช่ือเสียง ทาํใหเ้ติบโตค่อนขา้งยาก 

• ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากข้ึนทาํใหไ้อศกรีมซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าไอศกรีมทุก

ประเภทเป็นอาหารท่ีมีไขมนัและแคลอร่ีสูง ทาํใหไ้ม่ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภค 

• สภาพเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวั และอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทาํใหผู้บ้ริโภคลดลง เพราะไอศกรีม

ไม่ใช่สินคา้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

• สินคา้ทดแทนมีจาํนวนมากมายหลายชนิด สาํหรับสินคา้ทดแทนไอศกรีมโยเกร์ิต ไดแ้ก่ นํ้ าผลไม้

ป่ัน หวานเยน็ ฯลฯ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกเยน็สดช่ืนเช่นเดียวกบัไอศกรีม และมี

ราคาตํ่ากวา่ไอศกรีม 

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

 การกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดยแบ่งตามเกณฑ ์ 

• ภูมิศาสตร์(Geographic Segmentation)  

 กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ 

• ประชากรศาสตร์ (Demogragphic Segmentation)  

 เพศ, อาย,ุ รายได ้

• พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Behavioral Segmentation) 

 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบความแปลกใหม่, กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงรสชาติ, กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรัก

สุขภาพ, กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมตราสินคา้ 

 

 การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

 กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายหรือหญิง ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีรายไดร้ะดบัปาน

กลางข้ึนไป หรือตั้งแต่ 10,000 บาท ต่อเดือน โดยมีความช่ืนชอบรับประทานไอศกรีม โดยใหค้วามสาํคญั

กบัรสชาติ และคาํนึงสุขภาพ 
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 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ตอ้งการรับประทานของหวานท่ีใหค้วามเยน็ คลาย

ร้อน นอกเหนือจากการบริโภคของหวานประเภทอ่ืน อาทิเช่น ขนมหวานเยน็ นํ้ าอดัลม นํ้าผลไม ้ผลไมส้ด 

ไอศกรีม เป็นตน้ 

 

 การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning) 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑข์อง “Sweet Ice” เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตรสผลไม ้ ซ่ึงผสมผสานทั้งความหวาน และเปร้ียว 

ตามแบบฉบบัโยเกิร์ตแทไ้วอ้ยา่งลงตวั โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และส่วนผสมไขมนัตํ่า เพื่อเป็นการเนน้ย ํ้า

จุดขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค วา่เป็นผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพ ซ่ึงไดพ้ฒันารสชาติใหถู้กปากผูริ้โภคชาวไทย  ปัจจุบนั

บริษทั ไดน้าํออกวางจาํหน่าย 4 รสชาติ ไดแ้ก่ ไอศกรีมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไอศกรีมโยเกิร์ตรสสตอเบอร่ี 

ไอศกรีมโยเกิร์ตรสบลูเบอร่ี และไอศกรีมโยเกิร์ตรสราสเบอร่ี โดยในอนาคตนั้นจะเพิ่มผลิตภณัฑ์

หลากหลายรสชาติใหเ้ป็นผลไมต้ามฤดูกาลเพื่อใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือก และไม่รู้สึกซํ้าซากจาํเจ 

 

ช่ือตราผลติภณัฑ์ 

 “Sweet Ice” วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชช่ื้อดงักล่าว คือ ตอ้งการส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจวา่ เป็นสินคา้

ประเภทไอศกรีมโยเกิร์ต ซ่ึงมีลกัษณะ หวานและเยน็ แต่การรับประทาน “Sweet Ice” นั้น แตกต่างจาก
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ไอศกรีมทัว่ไปตรงท่ีเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากผลิตจากโยเกิร์ตเป็นส่วนผสมหลกั  และส่วนผสม

จากผลไม ้ทาํผูบ้ริโภคมัน่ใจในการท่ีจะไดคุ้ณประโยชน์จากการรับประทานไอศกรีมของเรา 

 

ด้านราคา 

 โดยการจดจาํหน่ายรูปแบบของสินคา้จะถูกบรรจุในถว้ยไอศกรีมขนาด 100ml/55g จาํหน่ายในราคา 

39 บาท และขนาด 250ml/140g ในราคา 79 บาท บรรจุภณัฑ์มีลกัษณะเป็นทรงกลม ผลิตจากวสัดุพิเศษท่ี

สามารถรักษาความเยน็ไดย้าวนานข้ึน ทาํให้ไอศกรีมไม่ละลายเร็ว และฝาปิดบรรจุภณัฑท่ี์แน่นหนา ทาํให้

ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองบรรจุภณัฑ ์

 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการกระจายสินคา้ของบริษทัใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

โดยรูปแบบการจดัจาํหน่าย โดยจดัจาํหน่ายในซูปเปอร์มาร์เกต 

จากผลการสํารวจพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั นิยมซ้ือสินคา้ในหางสรรพสินคา้สูงถึง 48% ซ่ึง

กลุ่มเป้าหมายสําหรับช่องทางการขายมีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยปัจจุบนัร้าน “Sweet Ice” จดัจาํหน่าย

บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินคา้ชานเมือง และกรุงเทพมหานคร โดยจาํหน่ายผ่านรูปแบบการเช่า

พื้นท่ีเพื่อวางตูแ้ช่ของทางร้าน บริเวณบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินคา้ โดยไม่นาํไปรวมกบัสินคา้

แบรนด์อ่ืนเพื่อเป็นการสร้างการจดจาํให้แก่ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งมีพนักงานประจาํตูแ้ช่ไอศกรีมเพื่ออาํนวย

ความสะดวกและแนะนาํสินคา้ 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 การส่งเสริมการตลาดของ “Sweet Ice” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  โดยช่วงแรกเป็นช่วงการส่งเสริม

การตลาดเพื่อกระตุน้การสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองการรับประทาน โดยทาํใหลู้กคา้

กลุ่มเป้าหมายไดมี้โอกาสรับประทานไอศกรีมโยเกิร์ตของทางร้าน ระยะต่อมาเป็นการส่งเสริมการตลาด

เพื่อใหเ้กิดการซ้ือซํ้า และจดจาํตราสินคา้ของ “Sweet Ice” ได ้สร้างความรู้สึกผกูพนักบัสินคา้ และบริการ 

ตลอดจนการเป็นตราสินคา้แรกท่ีผูบ้ริโภคนึกถึง ระยะหลงัเป็นการรักษาฐานลูกคา้และสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ผา่นกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี กบัผูบ้ริโภคอยา่ง

ต่อเน่ือง และเพื่อใหก้ารส่ือสารทางการตลาดของ Sweet Ice มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทาง Sweet Ice จึงใช้

กลยทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยประสมประสานรูปแบบและเคร่ืองมือในการส่ือสารเขา้
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ดว้ยกนั ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยพนกังานขาย 

(Personal Selling) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) การตลาด

เชิงกิจกรรม (Even Marketing) ส่ือเคล่ือนท่ี (Transit Medias) คาํขวญั (Slogan) บรรจุภณัฑ ์(Packaging)  

การสาธิตการใชสิ้นคา้ (Demonstration) และสญัลกัษณ์ต่างๆ (Signage) รวมถึงลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer 

Relation Management) เพื่อผลกัดนัสินคา้ และตรายีห่อ้ใหค้รองใจกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ทางการตลาดท่ีกาํหนดไว ้

 

การวเิคราะห์แผนการผลติ 

ขั้นตอนในการทาํไอศกรีมโยเกิร์ตดงัต่อไปน้ี 

1. นาํส่วนผสมต่างๆตามสูตรของทางร้านซ่ึงประกอบดว้ยนํ้าตาลเดก็ซ์โตส หางนมผง และสารคง

ตวั มาผสมเขา้ดว้ยกนั  แลว้นาํไปคนใหเ้ขา้กนัโดยใชค้วามร้อน 

2. เติมนมสดและวีปครีมตามอตัราส่วนลงในส่วนผสมในขอ้ 1 จากนั้นคนให้เขา้กนัจนอุณหภูมิ

ประมาณ 69 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

วิธีการน้ีเรียกว่า “ Batch Pasteurization” ซ่ึงเป็นวิธีการฆ่าเช้ือรูปแบบหน่ึง จากนั้นท้ิงส่วนผสม

ให้เย็น แล้วเติมโยเกิร์ตผสมให้เข้ากันและนําส่วนผสมทั้ งหมดไปป่ันในเคร่ืองป่ันจะได้

ส่วนผสมท่ีมีความละเอียดตามท่ีตอ้งการ 

3. นาํส่วนผสมท่ีป่ันแลว้ไปบ่ม โดยใชก้ารเก็บรักษาส่วนผสมดงักล่าวไปไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่โมง 

4. นาํเน้ือไอศกรีมมาบรรจุลงในบรรจุภณัฑแ์ลว้แช่ไวใ้นตูเ้ยน็รอจดัส่งไปยงัจุดจาํหน่าย 

 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีความสามารถ ผูบ้ริหาร

จะตอ้งพจิารณาถึงคุณลกัษณะของบุคลากร และจาํนวนอตัราเพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อการปฏิบติังานตาม

ตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว ้โดยการคดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ Sweet Ice จึงได้

กาํหนดตาํแหน่งและหนา้ท่ีรับผดิชอบตามผงัโครงสร้างองคก์รดงัน้ี 
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การวเิคราะห์แผนการเงนิ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

 จากการลงทุนในบริษทัน้ีเร่ิมแรก 7,610,200 บาท พบว่าบริษทัสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

โครงการ (NPV) เท่ากบั 22,921,837.73 บาท ซ่ึงค่า NPV ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเป็นบวก แสดงว่าการลงทุนใน

บริษทัน้ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากกระแสเงินสดรับมากกวา่กระแสเงินสดจ่าย 

 

อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) 

 จากงบประมาณกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ท่ีคาํนวณไดส้ามารถคาํนวณหาค่า IRR ไดเ้ท่ากบั 

87.38% ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูง จึงทาํให้ตดัสินใจไดว้่าบริษทัน่าลงทุนและจะไดผ้ลตอบแทน

กลบัคืนมาเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัพบว่า บริษทัมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ 1.33 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลา

การคืนทุนท่ีเร็วกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้บริษทัน้ีเป็นบริษทัท่ีน่าลงทุนและไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่า

พอใจ 

 

จริกานต์ พนัธนู

ประธานกรรมการ

จินต์ชุตา ม่วงหมอนทอง

ฝ่ายการตลาด

สมชาย นามสมมุติ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ศิริพร น้อยตา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ดา้นการจดัการ/กาํลงัคน การวิเคราะห์ดา้นการเงินไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ต

ภายใตแ้บรนด ์“Sweet Ice” มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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แผนธุรกจิ : นมธัญพชื “Milky Seed” 

ณิชาภา  บวัศรี1 กนัณิกา  สุขศรีสงัข์2 ศุภกานต ์อินทรักษ์3 อดินนัต ์ หะยดีาราแม4 

…………………………………………… 

บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั Milky Seed จาํกดั มิดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันมจากธญัพชื โดยจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ในเดือน 

กุมภาพนัธ์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,000,000 (ส่ีลา้นบาทถว้น) และดาํเนินธุรกิจภายใตช่ื้อ “Milky Seed” โดยมี

สถานประกอบการท่ี สํานักงาน โรงงานผลิตและสถานท่ีจดัจาํหน่าย ท่ีตั้ งร้านเลขท่ี 18 Grand Heritage 

Condo ทองหล่อ 13 สุขมุวิท 55  เขตวฒันากรุงเทพฯ 10110  

ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เคร่ืองด่ืมจากธญัพืช ในประเทศไทยมีการเพิ่มจาํนวนและมีคนให้ความ

สนใจมากข้ึน โดยในปี 2556 ตลาดเคร่ืองด่ืมธญัพืช มีขนาดประมาณ 2,300 ลา้นบาท มีขนาดไม่ใหญ่นกัเม่ือ

เทียบกบัขนาดตลาดเคร่ืองด่ืมนมประเภทอ่ืนๆ แต่แนวโนม้การขยายตวัของตลาดในปีท่ีผ่านมาสูงถึง 17% 

เน่ืองจากกระแสการดูแลสุขภาพก็ยงัไดรั้บการตอบรับค่อนขา้งดีในกลุ่มผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป อีกทั้งจาํนวน

คนท่ีแพน้มววั กระแสคนกินเจ หรือกินอาหารชีวจิต ก็เพิ่มมากข้ึน และคู่แข่งท่ีอยูใ่นตลาดเคร่ืองด่ืมธญัพืช

ต่างก็ทยอยออกทั้งสินคา้ใหม่ และทุ่มงบประมาณในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์เพื่อกระตุน้การบริโภค

เคร่ืองด่ืมธัญพืช และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2556 ตลาดเคร่ืองด่ืมธัญพืชมีปัจจยัหนุนจากฤดูกาลขายของ

สินคา้ในเทศกาลสาํคญั อาทิ เทศกาลกินเจ ก็ช่วยทาํใหต้ลาดเคร่ืองด่ืมธญัพชื ยงัคงรักษาการเติบโตไดดี้ในปี

ท่ีผา่นมา  

ผลิตภณัฑน์มของ Milky Seed เป็นนมท่ีทาํมาจากธญัพืชและผสมคอลลาเจนสกดัจากพืช มีดว้ยกนั 

6 ชนิด ไดแ้ก่ นมธญัพืช (ขา้วกลอ้งงอกหอมนิล,ลูกเดือย,เมด็บวั,งาดาํ,ถัว่เหลือง) นมขา้วกลอ้งงอกหอมนิล

ผสมงาดาํ นมขา้วโอ๊ตผสมลูกเดือย นมมะพร้าว (รสธรรมชาติ รสสตอเบอร์ร่ี รสชาเขียวมทัฉะญ่ีปุ่น) 

ปริมาณบรรจุขวดละ 180 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแกว้ท่ีไดม้าตรฐาน ขนาด 180 มิลลิลิตร ใช้ช่ือสินคา้ว่า 

Milky Seed ผสมจากคาํว่า Milky ซ่ึงแปลว่านม หรือผลิตภณัฑสี์ขาวท่ีมีลกัษณะคลา้ยนม และ Seed แปลว่า 

เมล็ดพนัธ์ุ ในท่ีน้ีใช้แทนความหมาย ถึงส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีใช้ในการผลิต รวมถึงการเติบโตของ

ผลิตภณัฑ ์โดยใชพ้ื้นหลงัเป็นรูปหัวใจ แทนหัวใจของผูบ้ริโภค ใชสี้ฟ้าแทนมิตรภาพ และสีขาวของ Seed 

แทนความความบริสุทธ์ิ และความจริงใจ 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา              

หากกล่าวถึงผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ หลายคนจะนึกถึง นมโค เป็นอนัดบัตน้ ๆ 

เน่ืองจากไดรั้บความนิยม และมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาด นมโค คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มี

วิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด แต่ในปัจจุบนัพบวา่ คนส่วนใหญ่เกิดอาการแพน้มโค แมจ้ะมีการแนะนาํ   ให้

ด่ืมนมแพะ แทนนมโค แต่จะไดผ้ลเฉพาะในรายท่ีมีสาเหตุจากการแพน้ํ้ าเหลืองโค (Bovine Serum)   ในนม

โคเท่านั้น ซ่ึงพบไดเ้ป็นส่วนนอ้ย ผูท่ี้แพน้ํ้ านมโคจะแพผ้ลิตภณัฑจ์ากนมโคทุกชนิด ส่วนผูท่ี้แพน้มโค ส่วน

ใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการแพ ้ส่วนประกอบท่ีพบในเน้ือนม เช่น แลคโทส (Lactose) เป็นตน้ กรณีน้ีการด่ืม

นมแพะกไ็ม่สามารถทดแทนได ้การแกไ้ขจึงควรบริโภคผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบาํรุงสุขภาพ ท่ีสามารถทดแทน

คุณค่าทางโภชนาการในกลุ่มประเภทเดียวกนั ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถทดแทนนมโคมีหลายประเภท

แต่ท่ีมีคุณค่าใกลเ้คียงท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมท่ีสกดัคุณค่าทางอาหารจากธญัพืช 

เคร่ืองด่ืมธญัพืช มีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร และไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากข้ึน 

จากการต่ืนตวัในเร่ืองความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน เคร่ืองด่ืมธัญพืชจดัเป็นเคร่ืองด่ืม

ทดแทน      นมโคประเภทหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการใชเ้มลด็พืช เช่น เมลด็นํ้ ามนัพืช และธญัพืชมาผลิต

โดยตรง หรืออาจใชใ้นรูปของโปรตีนสกดัจากเมล็ดพืช และใบพืช เคร่ืองด่ืมธญัพืชประเภทนมถัว่เหลือง 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริโภคกันมาก และผลิตหลายรูปแบบ แต่พบว่ามีปัญหาด้านกล่ิน และรสชาติ ทาํให้

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับ (อรพิน,2543 : ออนไลน์) เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการบริโภค เคร่ืองด่ืม

จากธญัพืช ทาํให้เกิดการศึกษาการใชธ้ญัพืชชนิดอ่ืน มาเป็นวตัถุดิบในการผลิต ไดแ้ก่ ขา้วกลอ้ง ถัว่เหลือง 

เมด็บวั งาดาํและลูกเดือย เป็นตน้ 

สาํหรับคอลลาเจนนั้น จากการศึกษาของ University of Tuebingen ประเทศเยอรมนี ในประชากรท่ี

มีภาวะข้อเ ส่ือมจํานวน 2,000 คน จากผู ้ท่ี มีปัญหาจากโรคข้อเ ส่ือมท่ีได้ รับคอลลาเจน (Collagen 

Hydrolysate) ในปริมาณ 5 กรัมต่อวนัติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าคอลลาเจนสามารถช่วยลดการ

อกัเสบ และอาการเจบ็ปวดจากการเคล่ือนไหวในบริเวณเซลลก์ระดูกอ่อนได ้

 ตลาดเคร่ืองด่ืมนมธญัพืชในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนขา้งสูง และเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนักนั

ค่อนขา้งรุนแรง  ทั้ งน้ีเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเกิดง่าย ตน้ทุนวตัถุดิบตํ่า ซ่ึงจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มี

ผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก  สนใจเขา้มาในตลาดหลายราย ซ่ึงผูผ้ลิตต่างกมี็การใชก้ลยทุธ์ทุ่มงบประมาณ

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆโดยเฉพาะส่ือทางด้านโทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมายวยัเด็ก และวยัรุ่น เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามจากการเขา้มาในตลาดเป็นจาํนวน

มาก ในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความจงรักภกัดีต่อสินคา้ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการต่างมีการ

แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง เพื่อยดือายขุองสินคา้ให้ติดตลาดใหน้านท่ีสุด โดยผูป้ระกอบการบางรายท่ีเขา้มาใน

ตลาด เพียงระยะเวลาไม่นานกต็อ้งออกไปจากตลาด ในขณะท่ีมีบางรายท่ีมีการทาํตลาดอยา่งจริงจงั สินคา้มี

คุณภาพ ราคาสินคา้อาจถูกรวมไปถึงมีการพฒันารูปแบบ ตลอดจนถึงรสชาติของผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณะ
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เฉพาะตวั จนทาํให้เป็นท่ียอมรับของ ผูบ้ริโภค และอยู่ในตลาดไดเ้ป็นเวลานานโดยผูแ้ข่งขนัหลกั ท่ีเป็นผู ้

ครองตลาด ทาํผลิตภณัฑอ์อกมาเป็นในรูป UHT ท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน และมีการขายผ่านช่องทาง โมเด

รินเทรด  (Modern Trade) เช่น ซูเปอรเซ็นเตอร์ (Supercenter) หรือไฮเปอร์มารเกต็ หรือ ดิสเคานตสโตร เชน 

บ๊ิกซี เทสโกโลตสั คารฟร์ู หรือ ในร้านสะดวกซ้ือ  7-11,  หา้งสรรพสินคา้  เป็นตน้ 

ธุรกิจ “Milky Seed” เป็นธุรกิจ ท่ีเน้นในเร่ืองคุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ เพราะทาง

ร้านไดค้ดัวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย ์สินคา้ผลิตสดใหม่ทุกวนั มีสินคา้ให้เลือกหลาย

รสชาติ และการนาํเสนอรูปแบบการขายท่ีแปลกใหม่  โดยเปิดเป็นร้านเคร่ืองด่ืมนมธญัพืชใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได้

เขา้มาใชบ้ริการในบรรยากาศท่ีแสนสบายเป็นกนัเอง ในราคาท่ีตํ่ากกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน และทาํให้

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเรามีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ตอ้งการจดัการธุรกิจ แบบ “การคา้ปลีกแบบมีหนา้ร้าน 

(Store Retair)” โดยมีจุดเด่นท่ีทาํเล  เพราะการเลือกทาํเลท่ีตั้งในยา่นการคา้ท่ีมีผูค้นเดินกนัขวกัไขว่ มีท่ีจอด

รถสะดวกสบาย อยู่ในย่านชุมชนจึง แตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีการเจาะกลุ่มการจดัจาํหน่ายเพียง ตาม 

Modern Trad เท่านั้น และ สร้างความโดดเด่นดว้ยการสร้างและออกแบบรูปลกัษณ์เพื่อดึงดูด ใหเ้ป็นสถานท่ี

สวยงาม ทนัสมยัสไตลโ์มเดิลก่ึงวินเทจ เหมาะสําหรับผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีตอ้งการสถานท่ีผ่อนคลายความ

เหน่ือยลา้ การเป็นท่ีพบปะสงัสรรค ์ของ คนรุ่นใหม่ เป็นท่ีติว เป็นท่ีพกัรอ ระหวา่งการทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

เด็กและผูป้กครอง เน่ืองจากหนา้ร้านตั้งอยู่ดา้นหนา้โรงเรียน และ ใกลโ้รงพยาบาล พร้อมทั้งอาํนวยความ

สะดวกเร่ือง การออนไลน์ โดยมี WIFI ฟรี เหมือนร้านกาแฟ แต่ธุรกิจ Milky Seed เพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ นมธญัพืช เพื่อ สุขภาพ 

 

ประโยชน์ ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลในการศึกษาน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ นมธญัพืช เพื่อ สุขภาพ 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนมธญัพืช  

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2558  

 

นิยามศัพท์ 

 1. แผนธุรกิจ หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต การวิเคราะห์การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่าธุรกิจ ดงักล่าวมีความเป็นไปได้

ในการดาํเนินงานหรือไม่  

2. ธัญพืช หมายถึง พืชใชเ้รียกพืชท่ีให้เมล็ดสาํหรับใชเ้ป็นอาหาร ธญัพืชน้ีเป็นพืชจาํพวกหญา้แต่

มนุษยไ์ดอ้าศยัประโยชน์จากมนัมาก พืชจาํพวกหญา้ท่ีมนุษยเ์พาะปลูกเพื่อเกบ็เก่ียวเมลด็ นัน่คือขา้วประเภท

ต่างๆ มีการเพาะปลูกธญัพืชทัว่โลกมากกว่าผลผลิตทางเกษตรชนิดใดๆ และเป็นแหล่งอาหารท่ีใหพ้ลงังาน

แก่มนุษยม์ากท่ีสุด เป็นอาหารยงัชีวิตกนัมาแต่โบราณ 
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3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร

โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  

5. การวเิคราะห์ด้านการผลติและการจัดการ หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

6. การวเิคราะห์ด้านการจัดการและกาํลงัคน หมายถึงการกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

7. การวเิคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขายกาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

- การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยใชใ้นการใชว้ิธี SWOT ANALYSIS มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเป็นพืชท่ีปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงไม่มีสารเคมีตกคา้งจากปุ๋ย 

และยาปราบศตัรูพืช ทาํใหไ้ม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

2.  ผลิตภณัฑมี์ความอร่อยสดใหม่ 100% และมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสามารถทาน

ไดท้ั้งร้อนและเยน็ 

3.  มีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม อยูฝ่ั่งตรงขา้มโรงเรียน ในบริเวณนั้น ถึง 3 แห่ง และ โรงพยาบาล 1 แห่ง  

4. มีการคิดคน้สูตรเฉพาะของทางร้านโดยรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และมีนมสูตรพิเศษตาม

เทศกาลต่างๆ ไม่ซํ้ ากนัซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีความแปลกใหม่อยูเ่สมอ  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. นมธญัพืชยงัเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ช่ือเสียงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกันกั การทาํตลาดสาํหรับ 

ผลิตภณัฑข์อง บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ และใชเ้งินโฆษณาเขา้มาช่วย

มาก โดยเฉพาะในระยะแรก รวมทั้งตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีราคาสูง 

2. การกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึงยงัเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากเพิ่งเปิดกิจการและมี

หนา้ 

ร้านจดัจาํหน่ายเพียงสาขาเดียว ไม่มีตวัแทนจาํหน่ายอ่ืนๆ             

3. เน่ืองจากเป็นยา่นชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจจึงทาํให ้มีร้านต่างๆมากมาย ทาํให้ค่าเช่าท่ี ค่อนขา้ง

แพง  

และแนวโน้มค่าท่ีจะยิ่งเพิ่มข้ึน มากกว่า 10% ทุกปี จึงทาํให้ค่อนขา้งควบคุมเร่ืองค่าเช่า ท่ีเป็นตน้ทุนหลกั 

ของร้านค่อนขา้งยาก ในระยะยาว  
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โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึนทาํ

ใหน้มธญัพืชเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการดูแล

สุขภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

อีกทางเลือกหน่ึง 

ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 

ผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัคุณค่า

ทางโภชนาการของผลิตภณัฑท่ี์แทจ้ริง ซ่ึงอาจทาํ ให้

เกิดความเขา้ใจวา่นมธญัพืชเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการตํ่า                

สถานการณ์การแข่งขนั 

ตลาดสาํหรับเคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพเป็นตลาดท่ีมี

ขนาดใหญ่ มีอตัราการขยายตวัไดอี้กมาก และ

ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความจงรักภกัดีในสินคา้ยีห่อ้ใด

ยีห่อ้หน่ึง 

สถานการณ์การแข่งขนั 

การแข่งขนัรุนแรง โดยเฉพาะสินคา้ทดแทน เช่น นม

โค นมแพะและ นมควาย  เน่ืองจากเป็นตลาด ท่ียงัมี

อตัราการขยายตวัอีกมาก ผูค้รองส่วนแบ่งในตลาดมี

การเพิ่มกลยทุธ์ เพื่อรักษาส่วนการตลาด ทาํ ใหก้ารรุก

เขา้สู่ตลาดเคร่ืองด่ืมธญัพืชของบริษทัตอ้งเผชิญการ

แข่งขนั ท่ีค่อนขา้งสูง และ  มีคู่แข่งนมธญัพืชท่ี

จาํหน่ายประเภทกล่องและขวดจาํนวนมากทาํใหก้าร

แข่งขนัสูง 

สงัคม 

เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพมาแรง ส่งผลให้

พฤติกรรมโดยรวมมีโอกาสอยา่งมากท่ีจะเขา้

ตลาดในช่วงน้ี และความอยากรู้ อยากลองส่ิง

ใหม่ๆของคนไทย จึงเป็นช่วงท่ีควรเขา้ตลาดของ

ผลิตภณัฑน์มจากธญัพืช อยา่งมาก และผูบ้ริโภค

นิยมนัง่ในร้านเคร่ืองด่ืม ท่ีมีความสะดวกสบาย 

เป็นหลกั เพื่อใชเ้วลากบั ครอบครัว และเพือ่นฝงู 

สงัคม 

นมธญัพืชเป็นสินคา้ท่ีบริโภคเฉพาะเวลาดงันั้นจึงทาํ

ใหไ้ม่ไดรั้บความนิยมเหมือนเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนท่ี

สามารถบริโภคไดต้ลอดเวลา 

เศรษฐกิจ 

รัฐบาลมีกลไกในการควบคุมราคาสินคา้เกษตรทาํใหร้าคา

วตัถุดิบไม่สูงมากนกั แมว้า่สภาพเศรษฐกิจทัว่ไปยงัซบ

เซา แต่กไ็ม่ส่งผลกระทบมากนกั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจ 

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัทาํใหมี้ผลต่อ

ธุรกิจประเภทเดียวกนัน้ี ซ่ึงต่างกต็อ้งปรับตวัพฒันากล
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โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ของของไทยท่ีมีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงการบริโภคท่ี

หนัมา เลือกซ้ือของแพงเพื่อคุณภาพท่ีดีกวา่ 

ยทุธ์ดา้นการแข่งขนัต่างๆ และ สภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ 

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย(Target) เม่ือมีการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยจาํแนกตามปัจจยัต่างๆ 

ดังท่ีกล่าวไว ้แลว้ “Milky Seed” ได้ทาํการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกับความต้องการ และ สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด โดยมีการแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก และ

กลุ่มเป้าหมายรองดงัน้ี 

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั  

1. เพศหญิง 

2. อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  

3.  สถานภาพสมรส 

4. รายไดอ้ยูท่ี่ 15,000 บาทข้ึนไป  

5. อาชีพพนกังานบริษทัหรือหน่วยงานเอกชน และเป็นผูป้กครองท่ีมีบุตรอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี  

6. อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

7. พฤติกรรมนิยมเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและใส่ใจในเร่ืองสุขภาพร่างกาย 

กลุ่มเป้าหมายรอง 

1. เพศชาย  

2. อาย ุ40 ปีข้ึนไป  

3. สถานภาพโสด  

4. สมรส 

5. มีฐานรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 

6. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและอาศยัอยูใ่นเขตปริมณฑล  

7. มีพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีชอบลองส่ิงแปลกใหม่ 
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การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

 

 
“Milky Seed” ถือว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงเน่ืองจากวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต เป็นวตัถุดิบ

ท่ีปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรียป์ราศจากสารเคมี และผลิตโดยผา่นกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ผลิตสดใหม่ทุก

วนั และมีความหลากหลายของสินคา้ เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัแลว้นั่น จะพบว่า Milky Seed มีผลิตภณัฑ์นม

ธญัพืชใหเ้ลือกหลากหลายมากกว่า ทาํให ้Milky Seed อยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดดเด่นและไดเ้ปรียบคู่แข่งใน 2 มิติ

น้ี  

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ และ ราคา (Product & Price) 

ปริมาณสุทธิ 

(มิลลลิติร) 

ราคา (บาท) รายการนม Milky Seed 

180 49 นมธญัพืช (ขา้วกลอ้งงอกหอมนิล,ลูกเดือย,เมด็บวั,งาดาํ,ถัว่เหลือง) 

180 49 นมขา้วกลอ้งงอกหอมนิลผสมงาดาํ 

180 49 นมขา้วโอต๊ผสมลูกเดือย 

  นมมะพร้าว 
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ปริมาณสุทธิ 

(มิลลลิติร) 

ราคา (บาท) รายการนม Milky Seed 

180 49 ●       รสธรรมชาติ 

180 49 ●       รสสตอเบอร์ร่ี                   

180 49 ●       รสชาเขียวมทัฉะญ่ีปุ่น 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

กาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของ Milky Seed แบบ Direct Channel โดยการจาํหน่ายแบบ

เปิดหนา้ร้านของตนเองภายใตช่ื้อร้าน “Milky Seed”  ซ่ึงเป็นช่ือเดียวกนักบัตวัสินคา้ ท่ีตั้งร้านอยูใ่นยา่นทอง

หล่อ และสุขมุวิท 49 ซ่ึงเป็นแหล่งโรงเรียน และ โรงพยาบาล ท่ีเป็นเส้นทางท่ีผูค้นสัญจรไปมา เป็นจาํนวน

มาก เม่ือพิจารณาเหตุผลประกอบทั้งหมดดงักล่าวแลว้พบว่าเป็นทาํเลท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะส่งผลให้ธุรกิจ

ประสบผลสาํเร็จได ้ 

ร้าน “Milky Seed”  โทรศพัท ์087-6977128 และเปิดจาํหน่ายทุกวนัตั้งแต่เวลา  10.00 - 20.00 น.  

 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1. จดัทาํแผน่ใบปลิวประชาสมัพนัธ์ 

2. ปรับปรุงเวป็ไซตเ์พื่อใหติ้ดอนัดบั 1 ใน Search engine (รายไตรมาส) 

3. การใชพ้นกังาน (Personal Selling) 

4. ชุดยนิูฟอร์มพนกังาน,หมวก,ผา้คาดเอว 

5. ออกบูททดลองแจกผลิตภณัฑ ์6 แห่ง ใน 1 ปี 

6. จดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้พิเศษในช่วงแนะนาํสินคา้ จากราคา 49 บาทลดเหลือ 39 บาท 

 เป็นระยะเวลา 1 เดือน   

7. จดัทาํ App และบตัรสะสมแตม้ 10 แลก 1 

8. จดัทาํการโฆษณาผา่น เวบ็ไซต ์www.Milky Seed.com 

9. การโฆษณาผา่น Social Network เช่น Facebook, instragram 

10. กิจกรรม CSR (ทุกยอดซ้ือ 1 ขวด บริจาค 1 บาท) ปีละ 2 คร้ัง (2 เดือน) 

 

การวเิคราะห์ขั้นตอนการดําเนินงาน                                     

วิเคราะห์ในส่วนกระบวนการดาํเนินงาน 
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1) ฝ่ายการตลาด ประเมินสั่งผลิต นมธญัพืชแต่ละชนิด ตามความตอ้งการ หรือตามแผนการตลาด 

โดยแจง้ล่วงหนา้ ทุกๆสปัดาห์  

2) ฝ่ายการผลิต สัง่ซ้ือวตัถุดิบ และวางแผนการผลิต  พร้อมดาํเนินการผลิตตามออร์เดอร์ 

3) นมธัญพืชท่ีผลิตเสร็จแลว้ จะพร้อมส่งถึงมือลูกคา้ วนัต่อวนั หรือ ไม่เกิน 1-2 วนัในวนัหยุด 

พร้อมสุ่มตรวจสอบคุณภาพ ก่อนถึงมือลูกคา้ 

4) ฝ่ายจดัจาํหน่าย  พนกังานหนา้ร้าน ใหบ้ริการลูกคา้ พร้อมเก็บ สถิติ  เก็บรวบรวมรวม พฤติกรรม 

การบริโภค ของลูกคา้ วยั เพศ อายุ ดว้ยวิธี กดเลือกแบบง่ายๆ ท่ีหน้าเคาท์เตอร์จ่ายเงิน  เพื่อเป็น ขอ้มูล

สาํหรับการวางแผน การตลาดต่อไป  

4.1 พนกังานตอ้นรับ ยิม้และทกัทายลูกคา้ เชิญลูกคา้ เลือกท่ีนัง่ และรับออเดอร์ 

4.2 พนักงานแนะนําบริการ Internet  , Promotion  และคอยตอบคาํถามลูกค้า คอยรอ

ใหบ้ริการ โดยไม่เขา้ไปรบกวนลูกคา้ 

4.3 เม่ือลูกคา้ ขอชาํระเงิน พนกังานกดเก็บขอ้มูลลูกคา้ พร้อมออกใบสรุปรายละเอียดยอด

ใชบ้ริการ โดย ลูกคา้ชาํ ระเงินท่ีเคาน์เตอร์บริการ  หรือ ไปให้บริการท่ีโต๊ะ  พนกังานรับเงินพร้อม

กล่าวคาํขอบคุณ  

 

วเิคราะห์ส่วนของการผลติ 

โรงงานมีการศึกษาและทดลองการเพิ่มผลผลิต โดยใชเ้ทคนิคต่างๆเพื่อปรับปรุงและขจดัเวลาสูญ

เปล่าในการทาํ งาน อนันาํ ไปสู่การลด ตน้ทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได้โดยมี

หวัขอ้ในการศึกษาและพฒันาโรงงานอยา่งต่อเน่ืองดงัต่อไปน้ี 

        - การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (Productivity Improvement) 

             - การวิเคราะห์กระบวนการผลิต (Process analysis) 

             - การศึกษาการทาํ งาน (Method Study) 

             - การวดัเวลามาตรฐาน (Time Study) 

             - การจดัวางผงัโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต (Plant layout and design) 

             - การวางแผนการผลิต (Production planning) 

             - จดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารโรงงาน (Production management training) 

             - การกาํหนดมาตรฐานการผลิต (Production standard) 

             - การกาํหนดกลยทุธ์บริษทั (Corporate strategy) 

             - กระบวนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-time) 

             - ใช ้Total Productive Management (TPM) ในการบริหารเพื่อตน้ทุนตํ่าสุด 
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การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร (ผงัองค์กร) 

 

การแสดงโครงสร้างองคก์ร 

 
 

     

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 “Milky Seed” มี เ งินลงทุน 4,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากับ  13,230,000 ปี ท่ี  2 เท่ากับ  

14,553,000  ปีท่ี 3 เท่ากบั  16,008,300 ปีท่ี 4เท่ากบั  17,609,130 และ ปีท่ี 5 เท่ากบั  45,830,043 การเติบโต

ของยอดขายประมาณการไวท่ี้ 10% 

 กาํไรสุทธิ มีดงัน้ี ปีท่ี 1 เท่ากบั 164,932.04 ปีท่ี 2 เท่ากบั 688,538.00 ปีท่ี 3 เท่ากบั   1,151,731.65  

 ปีท่ี 4 เท่ากบั1,663,980.09  ปีท่ี 5 เท่ากบั 24,168,585.31 กาํไรสุทธิ เป็น 10% ต่อปี 

    

มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 76.90% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

18,838,479.85 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี 5  เดือน โดยมีนโยบายปันผล

ในการลงทุนเท่ากบั 10 % ของผลกาํไร  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ ผลิต การวิเคราะห์

ดา้นการดาํเนินการ และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปว่า ธุรกิจนมธัญพืช ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทั

กาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
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