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แผนธุรกจิ Neramit 

นางสาวบศกร  สนัติสิริกลุ1 นายโสฬสิทธ์ิ  ศรีรุ่งเรือง2 นายวรวิทย ์ กนัสุข3 

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

บทสรุปผู้บริหาร  

จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์ไดมี้การคน้พบว่า มนุษยใ์ห้ความสําคญักบัหินและแร่ธาตุต่างๆ 

นบัเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้ โดยการใชหิ้นเป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอางและใชเ้ป็นยารักษาโรค หินบาง

ชนิดมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกบัจิตใจ สามารถบาํบดัรักษาอาการบางอย่างได ้มีการใชหิ้นเป็น

เคร่ืองรางของขลงัเพื่อปกป้องคุม้ครองอนัตราย เช่ือกนัว่าหินท่ีมีความสวยงามและสมบูรณ์ มีสีสันสดใสจะ

นาํมาซ่ึงความโชคดีใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ บางคร้ังหินจะทาํหนา้ท่ีเตือนภยัถา้หินนั้นมีรอยร้าวหรือแตกหกั  หิน

แต่ละชนิดมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัออกไป ส่ิงเหล่าน้ีนาํมาซ่ึงความอาถรรพณ์ มหัศจรรยแ์ละ

ความลึกลบั หินบางชนิดใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย เพื่อบ่งช้ีถึงสถานะทางสังคม ในสมยัโบราณ

หินบางชนิดใชก้นัเฉพาะในราชวงศช์ั้นสูง  

เราจึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะทาํธุรกิจหินสีนาํโชคน้ี โดยใชแ้ผนธุรกิจทางดา้น การตลาด การจดัการ

ดาํเนินและบญัชีการเงินเขา้มาช่วยในการพฒันาธุรกิจใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โดยร้าน Neramit ไดจ้ดัจาํหน่วยเคร่ืองประดบัหินสีนาํโชคประเภทสร้อยขอ้มือ  12 ราศี  ซ่ึงทางร้าน

จะจดัจาํหน่วยสินคา้ในราคาตั้งแต่ 2,000 บาท ข้ึนไป กลุ่มลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑหิ์นสีนาํโชคไดท่ี้ 

ร้าน Neramit สาํนกังานใหญ่  ตั้งอยู ่ท่ี อาคาร Terminal 21  ชั้น 3  เลขท่ี 3032  ถ.อโศกมนตรี  แขวงคลองตนั

เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพ ฯ  10110 

โดยมีวิสยัทศัน์มุ่งสู่การเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองประดบัหินสีนาํโชคชั้นนาํในประเทศไทย ท่ีมีมาตรฐาน 

ความหลากหลายและคุณภาพระดบัสากล  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ เพศหญิง  อายรุะหวา่ง 21 – 45 ปี ท่ีมี

รายไดต้ั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป และหลงัจากการทาํประมาณการงบการเงิน จึงประมาณการไดว้่าทางร้าน

จะคืนทุนในระยะเวลา3.50 ปี โดยประมาณและจากการคาํนวณแลว้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั  6,181,024.83 

ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและในส่วนของ IRR มีค่าเท่ากับ 61.92% ซ่ึงมากกว่า WACC อยู่เท่ากับ 51.92% ดังนั้น

โครงการน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะลงทุน 

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

 

จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์ไดมี้การคน้พบว่า มนุษยใ์ห้ความสําคญักบัหินและแร่ธาตุต่างๆ 

นบัเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้ โดยการใชหิ้นเป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอางและใชเ้ป็นยารักษาโรค หินบาง

ชนิดมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกบัจิตใจ สามารถบาํบดัรักษาอาการบางอย่างได ้มีการใชหิ้นเป็น

เคร่ืองรางของขลงัเพื่อปกป้องคุม้ครองอนัตรายในการเดินทางทั้งทางบกและทางนํ้ า เช่ือกนัว่าหินท่ีมีความ

สวยงามและสมบูรณ์ มีสีสันสดใสจะนาํมาซ่ึงความโชคดีให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ในทางตรงกนัขา้ม หินท่ีมีสี

หมองมวัจะนาํโชคร้ายมาสู่ผูค้รอบครอง บางคร้ังจะทาํหนา้ท่ีเตือนภยัถา้หินนั้นมีรอยร้าวหรือแตกหัก  หิน

แต่ละชนิดมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัออกไป ส่ิงเหล่าน้ีนาํมาซ่ึงความอาถรรพณ์ มหัศจรรยแ์ละ

ความลึกลบั หินบางชนิดใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย เพื่อบ่งช้ีถึงสถานะทางสังคม ในสมยัโบราณ

หินบางชนิดใชก้นัเฉพาะในราชวงศช์ั้นสูง ยกตวัอยา่งเช่น   

หินความเช่ือในโชคลาภ   ความเช่ือในเร่ืองของการใชหิ้นเพื่อเป็นเคร่ืองรางของขลงันั้นมีมาตั้งแต่ยคุ

โบราณ เน่ืองจากมีความเช่ือกนัว่า หินบางชนิดเม่ือมีการนาํมาคาํนวณกบั วนั เดือน ปีเกิด ของผูส้วมใส่ จะ

สามารถนาํโชคและเพิ่มพลงัแห่งการปกป้องคุม้ครองรวมทั้งขจดัภยัอนัตรายให้แก่เจา้ของได ้จึงนิยมท่ีจะ

มอบหินท่ีตนเช่ือวา่เป็นเคร่ืองรางคุม้ภยัใหแ้ก่บุคคลอนัเป็นท่ีรัก เพราะเช่ือวา่หินหรือรัตนชาติ ทุกกอ้นมีรังสี

เช่นเดียวกบัดาวเคราะห์อ่ืนๆ และรังสีนั้นมีผลต่อมนุษย ์ความเช่ือน้ีมีมากในแถบเอเชีย อินเดีย อียปิต ์รวมถึง

ไทยดว้ย จึงไดมี้การนาํหินท่ีมีค่าและหายากหรือท่ีนิยมเรียกกนัว่าพลอย มาใชส้วมใส่ให้ถูกโฉลกกบั วนั 

เดือน ปีเกิด ของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ 

• อความารีน ( Aquamarine ) นกัเดินเรือในสมยัโบราณเช่ือวา่เป็นหินท่ีนาํโชคมาให ้ ใชติ้ดตวัยาม

เดินทางจะสามารถบรรเทาอาการเมาคล่ืนและอุบติัภยัทางนํ้าได ้   

• อาเกต ( Agate ) ชาวอียปิตโ์บราณเช่ือวา่สามารถป้องกนัภยนัตรายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ เป็นตวัแทน

ของทรัพยสิ์นและเพิ่มพนูความร่ํารวย 

• ปะการัง ( Coral ) เช่ือกนัว่าให้พลงัในการปกป้องคุม้ครองเม่ือยามเดินทาง โดยเฉพาะการเดิน

ทางไกลจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง 

ในปัจจุบันเคร่ืองประดับ ถือเป็นส่ิงสําคัญส่วนหน่ึงควบคู่กับการแต่งกายของสุภาพสตรีและ

สุภาพบุรุษ ตั้งแต่ยุคก่อนจวบจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ไม่มีชนชาติไหนๆ ท่ีจะปฏิเสธความงามของเคร่ืองของ

ประดบัได ้ เคร่ืองประดบัมีหลากหลายสไตล ์โดยแต่ละชนิดก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัว่าคุณจะ

เลือกอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้บุคลิกและชุดท่ีสวมใส่ 

อีกนัยหน่ึงเคร่ืองประดบัร่างกายมนุษยเ์ป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงฐานะในสังคมและ สะทอ้นไปถึง

บุคลิกของผูส้วมใส่ และสามารถจาํแนก เคร่ืองประดบัออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ เคร่ืองประดบัพวกอญั

มณีและเคร่ืองตกแต่งท่ีทาํดว้ยผา้หรือของใชใ้นการแต่งกาย เช่น ถุงมือหรือกระเป๋า รวมเรียกว่า Accessories 
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ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบัของบุรุษหรือสตรี ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงช่วยเสริมสร้างใหบุ้คลิกภาพของผูส้วมใส่ดู

ดีหรือน่ามอง มีเสน่ห์ น่าเล่ือมใส หรือน่าคบหาสมาคมดว้ย 

นอกจากนั้นเคร่ืองประดบัจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ของคุณมากข้ึน เคร่ืองประดบั

เสริมแต่งรูปกายภายนอกให้ผูส้วมใส่ดู “ดี” ได ้มีเสน่ห์แก่ผูท่ี้พบเห็น อยา่งเช่นคาํพูดท่ีว่า “ไก่งามเพราะขน 

คนงามเพราะแต่ง” นอกจากจะเป็นของตกแต่งท่ีทาํใหร่้างกายสวยงามแลว้ เคร่ืองประดบัยงัสามารถเป็นส่ิงท่ี

คอยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้โดยดูอย่างพวก หินท่ีคอยรักษาโรค น้ีก็มีกนัมานาน และก็นาํมาดดัแปลงเป็น

เคร่ืองประดบัท่ีทาํใหส้วมใส่ไดง่้ายข้ึน เช่น พวกสร้อยคอแฟชัน่ แหวนแฟชัน่ หรือจะเป็น ต่างหู แฟชัน่ เป็น

ตน้ พวกน้ีก็สามารถนาํมาสวมใสได ้โดยท่ีผูท่ี้ใส่ก็มีความเช่ือวา่ สวมของพวกน้ีจะทาํใหร่้างกายแขง็แรง ไม่

เจ็บไม่ไข ้แต่มนัก็เป็นความเช่ือส่วนบุคคลเท่านั้นและยงัมีความเช่ือในเร่ืองของการเสริมดวง เสริมมงคล 

เสริมบารมี เสริมงาน ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของเคร่ืองประดบัประเภทนั้นๆ 

นอกจากความเช่ือทางด้านวฒันธรรมและเช้ือชาติแลว้  สีของเคร่ืองประดับ ยงัมีผลการรับรอง

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และศิลปะ ต่อจิตวิทยา สาํหรับผูท่ี้ใชหิ้นสีประเภทต่างๆ ซ่ึงสามารถนาํพลงัของสีแต่ละ

สีมาปรับใชเ้พื่อบาํบดัอาการเจ็บป่วย ต่างๆ ของร่างกายและจิตใจให้กบัผูป่้วยมากมายในปัจจุบนั โดยเรียก

ศาสตร์แห่งการรักษาน้ีวา่ ‘’’สีบําบัด’’’ หรือ ‘’’Color Therapy’’’ 

  โดยทัว่ไปศาสตร์ของการรักษาโรคโดยการใชสี้บาํบดั เราสามารถแบ่งชนิดหรือโทนสีออกเป็น 2 แบบคือ 

• กลุ่มสีโทนร้อน เป็นกลุ่มสีท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกมีพลงั เร่าร้อน กระตือรือร้นและกระฉบักระเฉง 

ในทางจิตวิทยาความแรงของสีโทนร้อนจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกอยากอาหาร ทาํใหเ้กิด

ความรู้สึกหิวและกระตุน้ใหมี้ชีวิตชีวาอยูเ่สนอ 

• กลุ่มสีโทนเยน็ เป็นกลุ่มสีท่ีใหค้วามรู้สึกสดช่ืน สงบ ทาํใหเ้รารู้สึกผอ่นคลาย สบายใจและไม่ทาํให้

เครียด สีโทนเยน็จึงเหมาะอยา่งยิง่สาํหรับคนท่ีตอ้งทาํงานหนกัและใชค้วามคิดเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงต่อมาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลการเติบโตของอุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั คาดวา่ยอดส่งออก

จะเติบโตประมาณ 5-6% จากปี 2556  ขอ้มูลจาก ( www.naewna.com/business/112178 ) 

เราจึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะทาํธุรกิจหินสีนาํโชคน้ี โดยใชแ้ผนธุรกิจทางดา้น การตลาด การจดัการ  

ดาํเนิน และบญัชีการเงิน เขา้มาช่วยในการพฒันาธุรกิจใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ 

               เพือ่ศึกษาในความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ Neramit  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทาํใหท้ราบถึงความเหมาะสมในการลงทุนทาํธุรกิจ Neramit 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ Neramit 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนธนัวาคม 2557 – เดือนกมุภาพนัธ์ 

2558 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวเิคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาเนิน

งานหรือไม่  

2. หินสีนาํโชค หมายถึง หินมงคล เสริมดวง โดย หินนาํโชค แต่ละสีความหมายของหินสี จะ

แตกต่างกนัในเร่ืองเสริมดวง การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพเป็นตน้ 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)  

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  
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5. การวิเคราะห์ดา้นการดาํเนินงานและการจดัการ หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารของ

องคก์ารและการกาํหนดโครงสร้างองคก์ร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

การวเิคราะห์สถานการณ์  

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1. มี Collection ใหม่ๆออกมาเสมอๆ 

2. หินสีแต่ละกอ้นทางเราเลือกสรรจากแหล่ง  

3. Package สวย สะดุดตา สามารถนาํไปประยกุตไ์วใ้ส่อยา่งอ่ืนได ้

4. สินคา้มีความทนทาน และรับประกนัตลอดอายใุชง้าน 

5. มีการบริการหลงัการขาย และผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํปรึกษา 

6. มีการทาํกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย กิจกรรมร่วมสนุก โดยการใชก้ารส่ือสาร

แบบทางเดียวและสองทาง เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัและใกลชิ้ดกบัผลิตภณัฑ ์

7. มีช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายสาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดั  โดยมีหนา้ร้านให้ลูกคา้สามารถ

เลือกสินคา้กบัผูเ้ช่ียวชาญไดด้ว้ยตนเอง สาํหรับลูกคา้ต่างจงัหวดัสามารถสอบถามในเร่ืองแบบทางโซเชียล

มีเดีย  

8. ช่องทางการจาํหน่ายแต่ละสาขา กลุ่มเป้าหมายสามารถเดินทางมาเลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

9. มีการติดต่อส่ือสารอันดีกับลูกคา้ทั้ งจากลูกค้าหลายทางทั้ งจากพนักงานขายหน้าร้าน และ

พนกังานขายทางโซเชียลมีเดีย อาทิ Line , Facebook , Intragram 

10. พนกังานมีทกัษะความรู้ในเร่ืองการออกแบบ และ ความหมายของสี ซ่ึงจะคดัสรรให้มีใจรักใน

การบริการ ทาํใหผู้ท่ี้มาเลือกซ้ือหินสี ประทบัใจในการบริการ 

 

จุดอ่อนของกจิการ  (Weakness) 

1. สินคา้และผลิตภณัฑ ์มีคู่แข่งขนัหลายราย 

2. ตน้ทุนสินคา้มีราคาสูง ทาํใหร้าคาขายมีราคาสูง 

3. กลุ่มเป้าหมายในการซ้ือเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้านกลาง ถึง สูง 

4. ตอ้งพึ่งพิงวตัถุดิบจากต่างประเทศถึงกวา่ร้อยละ 80 
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การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

1. พฒันาเป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีสาํคญัของโลก 

2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและความหลากหลาย 

3. เปิด AEC  เจาะตลาดเชิงภูมิศาสตร์ อาทิ ตลาดจีน เวียดนาม ลาว กมัพชูา 

4. การเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นเครือข่าย โทรทศัน์ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

5. การขยายตลาดภายใน โดยเฉพาะตลาดเคร่ืองประดบั 

 

วเิคราะห์อุปสรรค์ (Threats) 

1. เน่ืองจากเคร่ืองประดบัหินสีเป็นสินคา้ท่ีฟุ่ มเฟือยเกินความจาํเป็น ถา้หากเศรษฐกิจไม่ดีกาํลงัซ้ือ

ลดลง 

2. ตน้ทุนค่าขนส่งนาํเขา้จากต่างประเทศมีค่าใชจ่้ายสูง 

3. มีสินคา้ลอกเลียนแบบ ดดัแปลงอยู่ในตลาดล่างเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ยากต่อการป้องกนัการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target  Group) 

 กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์เนรมิต มีลกัษณะดงัน้ี 

 กลุ่มเป้าหมายหลกั คือกลุ่มผูบ้ริโภค เพศหญิง ท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไป หรือมากกวา่ 15,000 

บาทต่อเดือน มีสถานะภาพโสด ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ซ่ึงจะนิยมซ้ือตามราศีเกิดของตวัผูบ้ริโภคเอง และ

การเลือกซ้ือแต่ละคร้ังจะเน้นในเร่ืองความหมายของหินสีนาํโชค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญัในเร่ือง

คุณภาพมากกวา่ราคาของสินคา้ ตลอดจนความหลากหลายในการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับุคลิกของผู ้

สวมใส่ 
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การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning) 

 

ภาพที ่3.1 แสดงการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

 จากภาพแสดงการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑจ์ะเห็นไดว้่าเม่ือพิจารณาจากความมีคุณภาพและความมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้แลว้ Neramit ถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูง 

และเม่ือเทียบกบัคู่แข่งแลว้นั้นก็พบว่า Neramit อยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดดเด่นและไดเ้ปรียบคู่แข่งในมิติน้ี ซ่ึงถือ

เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation) 

วเิคราะห์ 2 ด้านหลกัๆ คอื 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับมหภาค (Macro Environment) 

ปัจจุบนัผูส่้งออกไทยให้ความสนใจส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัแทไ้ปอาเซียนไม่มากนัก เน่ืองจาก

ตลาดผูบ้ริโภคสินคา้ดงักล่าวยงัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก ประกอบกบัประชากรมีกาํลงัซ้ือไม่มาก เม่ือเทียบกบั

ตลาดส่งออกหลกัอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (European Union : EU) อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมาสหรัฐฯ และหลายประเทศใน EU เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินคร้ังรุนแรง ส่งผลให้ความ

ตอ้งการสินคา้ฟุ่ มเฟือยรวมถึงอญัมณีและเคร่ืองประดบัแทล้ดลง และส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการส่งออก

สินคา้ดงักล่าวของไทย การแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ อาทิ อาเซียน ซ่ึงเศรษฐกิจขยายตวัดี และกาํลงักา้วสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จึงมีส่วนสําคญัในการลด

ความเส่ียงจากพึ่งพาการส่งออกไปยงัตลาดหลกัไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ตลาดใหม่ในอาเซียนท่ีน่าสนใจ 
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ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ซ่ึงตั้งเป้าเป็นศูนยก์ลางแห่งอญัมณีและเคร่ืองประดบัของภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้สิงคโปร์มี

ความตอ้งการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวเพิ่มข้ึน ทั้งเพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ในปี 2555 ไทยส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไปสิงคโปร์สูงท่ีสุดในอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 38.2 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ และมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียของมูลค่าส่งออกสูงถึงร้อยละ 35.6 ต่อปีในช่วงปี 2553-2555 จึง

นับเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ และยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการกระจายความเส่ียงของธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี

ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตลาดหลกัผนัผวน   โดยเศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ  โดยมีอตัราการ

ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4.4 ต่อปีในช่วงปี 2551-2555 ขณะท่ีประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวในปี 2555 สูงถึง 

51,400 ดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน (เทียบกบัไทยท่ี 5,320 ดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้ชาว

สิงคโปร์มีกาํลงัซ้ือสูง และใชจ่้ายค่อนขา้งมากไปกบัการซ้ือเคร่ืองแต่งกาย  รวมทั้งเคร่ืองประดบัเพื่อเสริม

ภาพลกัษณ์ ขณะท่ีความตอ้งการสินคา้รวมถึงเคร่ืองประดบัของกลุ่มสตรีโสดมกัข้ึนอยู่ กบัความพึงพอใจ

เป็นหลกั และไม่เปล่ียนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ อญัมณีและเคร่ืองประดบัแท ้ จึงเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความ

นิยมอยา่งต่อเน่ืองในสิงคโปร์  โดยรัฐบาลสิงคโปร์ยงัส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใตน้โยบาย YourSingapore 

ทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจจากทัว่ทุกมุมโลก  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือค่อนขา้งสูงเดินทางมา

สิงคโปร์อยา่งต่อเน่ืองทุกปี  ทั้งน้ี นอกจากสินคา้แฟชัน่และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ นกัท่องเท่ียวยงันิยมซ้ืออญั

มณีและเคร่ืองประดบัแทก้ลบัไปเป็นของฝากอีกดว้ย 

มูลค่าส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัแท้ประเภทต่างๆ  จากไทยไปสิงคโปร์ (ปี 2555) 

 

ทีม่า :          กระทรวงพาณชิย์ ข้อมูลส่งออกอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแท้ประเภทต่างๆ 

ภาพแสดงมูลค่าส่งออกอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแท้ประเภทต่างๆ  จากไทยไปสิงคโปร์ (ปี 2555) 
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การส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัแท้จากไทยไปสิงคโปร์ (ปี 2555) 

ชาวสิงคโปร์นิยมซ้ืออัญมณีและเคร่ืองประดับแท้ให้เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ อาทิ 

เคร่ืองประดบัทองเป็นของขวญัท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน วนัปีใหม่ของชาวมุสลิมและชาว

อินเดียท่ีอาศยัอยูใ่นสิงคโปร์ นอกจากน้ี ชาวสิงคโปร์มีประเพณีในการมอบของขวญัเป็นเคร่ืองประดบัทอง

ให้แก่เด็กแรกเกิด และในวนัเกิดอีกดว้ย ขณะท่ีในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาลคริสตม์าส และปีใหม่ 

เคร่ืองประดบัเงินท่ีประดบัดว้ยเพชรและพลอยค่อนขา้งไดรั้บความนิยมมากกวา่ 

2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค (Micro Environment) 

 จากขอ้มูลเวบ็ไซต ์ thailand.prd.go.th / th.aectourismthai.com ประเทศไทยนั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบไดใ้นดา้น

ช่ือเสียงในงานฝีมืออญัมณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการตั้งช้ินส่วนของเคร่ืองประดบัดว้ยมือ นอกจากน้ีอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทยยงัมีความหลากหลายของวสัดุและการออกแบบท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

รวมไปถึงเทคนิคพิเศษทางอญัมณีของไทย ซ่ึงไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก 

            การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยใหแ้นวโนม้การ

เติบโต สาํหรับธุรกิจอญัมณีไทยและอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั เพิ่มข้ึนเน่ืองจากจาํนวนความตอ้งการของ

ตลาดอาเซียน นอกจากน้ีประเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีศุลกากร เม่ือประชาคมเศรษฐกิจ

เปิดอยา่งเตม็รูปแบบในปี 2015 โดยมีการคาดการณ์วา่จะสามารถส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไดม้ากข้ึน 

 

 

หมายเหตุ :  *  มูลค่าส่งออกสินค้าประเภทน้ันๆ ของไทยไปสิงคโปร์เทยีบกบัมูลค่าส่งออกสินค้า 

                  ประเภทดงักล่าวทั้งหมดของไทย 

                   **  อนัดบัการส่งออกสินค้าประเภทน้ันๆ ไปสิงคโปร์ 

ทีม่า  : กระทรวงพาณชิย์ภาพ แสดงการส่งออกอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแท้จากไทยไปสิงคโปร์ (ปี 2555) 
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            ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย มีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประกอบด้วย 82,700,000 ดอลลาร์สหรัฐในมูลค่าการนําเขา้ และ 52,400,000 ดอลลาร์สหรัฐในมูลค่าการ

ส่งออก ทาํใหอุ้ตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็นหน่ึงในรายไดท่ี้สาํคญัของประเทศไทย นอกจากน้ี

ยงัมีการสร้างงานใหแ้ก่แรงงาน 1.1 ลา้นคน  

           หากประชาคมเศรษฐกิจเปิดตวัอย่างเตม็รูปแบบ นั้นถือว่าเป็นสัญญาณท่ีดีสาํหรับธุรกิจอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัของไทย ท่ีจะขยายตลาดไปยงัตลาดโลกและตลาดประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดนั 5 ประการ (Five Force Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4  แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดนั 5 ประการ  

การแข่งขันกนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry Among Current Competitors) 

ธุรกิจเคร่ืองประดบัหินสีนาํโชคในปัจจุบนั เร่ิมมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนเพราะเป็นท่ีตอ้งการของ

คนทุกเพศ ทุกวยั และสามารถซ้ือซํ้ าไดเ้ร่ือยๆ จึงมีผูท่ี้สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจจาํหน่ายหินสีกนัมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม เคร่ืองประดบัหินสีมีคู่แข่งขนัมากมาย แต่ทว่าจาํนวนผูท่ี้ตอ้งการเคร่ืองประดบัหินสีมีความ

ตอ้งการในปริมาณมาก เน่ืองจากปีท่ีผ่านมากาํลงัเป็นกระแสท่ีนิยมของเหล่าดาราต่างประเทศและใน

ประเทศ โดยทาง Neramit ใชจุ้ดเด่นทางสินคา้ในการออกแบบเคร่ืองประดบัสีต่างๆ จึงมีความแตกต่าง ใน

การทาํธุรกิจ 
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อาํนาจต่อรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers) 

เน่ืองจากธุรกิจจาํหน่ายหินนาํโชคนั้น มีผูป้ระกอบการหลากหลายบริษทั โดยส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของ

ธุรกิจหินนาํโชคนั้นก ็คือ โรงงานของ ผูน้าํเขา้ หรือ ผูผ้ลิตหินสีนาํโชค ซ่ึงกลไกลท่ีสาํคญันั้นอยูท่ี่การนาํเขา้

หินสีชนิดต่างๆ โดยอาจจะแปรปรวนในเร่ืองของการขาดแคลนทางดา้นวตัถุดิน และ การไหลของราคาค่า

ขนส่งระหว่างประเทศ ทาํให้เกิด ภาวะตน้ทุนท่ีสูงข้ึน และตวัแทนนาํเขา้หินสีนาํโชค ในปัจจุบนัอาจจะยงั

ไม่มีมาก ทาํใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุน 

 

อาํนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) 

การรวมกลุ่มกนัของผูข้ายของหินนาํโชคไม่เพียงแต่จะไดป้ระโยชน์จากการซ้ือสินคา้ไดถู้ก แลว้ ยงั

ทาํให้อาํนาจการต่อรองของลูกคา้ลดลงอีกดว้ย  วิธีน้ีใชก้ารกาํหนดราคากลางของสินคา้ข้ึนมาภายในกลุ่ม

เป็นราคาเหมือนกนัหมด  ซ่ึงสามารถทาํไดง่้ายมากเน่ืองจากว่าสินคา้มีแหล่งผลิตและตน้ทุนเดียวกนั  ลูกคา้

จะไม่สามารถต่อรองผูค้า้ไดเ้พราะราคาแต่ละร้านเท่ากนัหมด  หากไม่พอใจในราคาสินคา้ก็จาํเป็นตอ้งซ้ือ

เพราะว่าร้านอ่ืนก็ขายราคาเท่ากนั ส่วนการทาํกาํไรดา้นอ่ืนๆ นั้นเป็นเร่ืองของเทคนิคแต่ละร้านว่าจะทาํได้

จากทางไหนบา้ง  โดยไม่กระทบต่อราคากลางท่ีตกลงกนัไว ้ ตวัอยา่งเช่น  เช่นราศีธนู    หินลาพิส ลาซูลี ( 

Lapis Lazuli)  ซ่ึงกาํหนดราคากลางไวท่ี้ 2,300  บาทต่อ 1 เสน้ ร้านหน่ึงอาจจะทาํ Package ใหส้วยโดยการนาํไป

ห่อดว้ยอลูมิเนียมใหม้นัดูพรีเมียม ซ่ึงอาจเพิ่มราคาเป็น 25-30 บาทได ้ แลว้แต่กรณี 

 

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 

สินคา้ประเภทของหินสีนาํโชคน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อนาํไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่วยให้

ภาวะทางจิตใจใหดี้ข้ึน โดยหินสีนาํโชคนั้น สีบางสีนาํเขา้มาในมีตน้ทุนราคาท่ีสูง ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่สามารถ

ท่ีจะซ้ือได ้ทาํให้พ่อคา้แม่คา้ นาํวสัดุประเภทอ่ืนท่ีมีราคาถูกแต่สีใกลเ้คียงกนั นาํมาจาํหน่ายทาํใหบ้างเดือน

ยอดขายสินคา้ตกลงไป  

 

ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 

ธุรกิจขายหินสีนาํโชคนั้นปัจจุบนัสามารถเขา้หาผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้มาจาํหน่ายไดง่้ายข้ึน เพราะความ

ตอ้งการท่ีมากข้ึนของลูกคา้และ จาํนวนรายไดใ้นแต่ละเดือน ทาํให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่ข้ึนมาแบ่งส่วน

แบ่งทางการตลาด โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายนอกจากจะมีหนา้ร้านตามหา้งสรรพสินคา้ ตลาดนดั และยงัมี

ขายทางดา้นออนไลน์ทาํให ้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย โดยจะเนน้ท่ีโปรโมชัน่

ในการตดัสินยอดขาย 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7 แสดงแผนภูมโิครงสร้างองค์กร 

ร้านเนรมิต มีโครงสร้างองคก์รเป็นแบบมีชีวิตชีวา (Organic) มีกระจายอาํนาจ เนน้การทาํงานเป็น

ทีม และใหทุ้กคนในองคก์รส่ือสารกนัอยา่งอิสระ และไดมี้ขอ้กาํหนดกฏระเบียบองคก์ร เพื่อใหทุ้กคนใน

องคก์รไดป้ฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

 

บุคลากรในร้านเนรมิต ประกอบด้วยบุคลากร  5 คน ดงันี ้ 

1. เจา้ของกิจการ/ประธานฝ่ายบริหารการตลาด        1   ตาํแหน่ง 

2. หุน้ส่วนกิจการ/ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการดาํเนินงาน     1   ตาํแหน่ง 

3. หุน้ส่วนกิจการ/ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชี/การเงิน     1   ตาํแหน่ง 

4. พนกังานประจาํหนา้ร้าน/ฝ่ายขาย       2  ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

 

เจ้าของกจิการ 

 

หุ้นส่วนกจิการฝ่ายดาํเนินงาน 

 

หุ้นส่วนกจิการฝ่ายการเงนิ 

 

พนักงานประจําสาขาที่1  

 

พนักงานประจําสาขาที่1 
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การวเิคราะห์แผนการเงนิ  

“Neramit” ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 3,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 7,426,080 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 

11,815,260 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 14,778,816 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 20,396,508 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 25,161,576 

บาท มีกาํไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั -2,096,004 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั -58,760.44 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 1,515,946.36 

บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 3,344,123.90 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 6,205,913.72 บาท 

มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 61.92% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

6,181,024.83 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี 6 เดือน โดยมีนโยบายปันผล

ในการลงทุนเท่ากบั 30 % ของผลกาํไร 

 

สรุปผลการศึกษา  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและการ

ดาํเนินงาน  และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจ Neramit ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึนซ่ึง

มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

บรรณานุกรม 

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

สอน เร่ืองการจดัทาํแผนธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

www.thaifta.com/trade/tafta/ex.pdf, 2555. 

http://gemandjewelrydb.git.or.th/GemProject/Gemfiles/nonmember/SilverJewelry_0557.pdf, 2557. 

http://gemandjewelrydb.git.or.th/ GemProject/Gemfiles/non-member/PantoneBridal_130157.pdf , 2557. 

portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/.../2434-pdf , 2557. 

www.sme.go.th/.../อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั.pdf, 2557. 

www.thaisilver.or.th/แนวทางความสาํเร็จ/, 2557. 

 www.exim.go.th/doc/newsCenter/44594. / , 2557. 

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=524437 
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แผนธุรกจิ D Bread 

พิจิตรา ธีระเดชพงศ์1 ชามาศ ธีระเดชพงศ ์2 ณรัชชอ์ร ทองสุก3 

บทสรุปผู้บริหาร 

ธุรกิจ D Bread ก่อตั้งโดย นางสาวณรัชช์อร ทองสุข นางสาวชามาศ ธีระเดชพงศแ์ละนางสาวพิจิตรา ธีระ

เดชพงศเ์พื่อขายสินคา้ประเภทเบเกอร่ีขนมปังปอนดเ์พื่อสุขภาพไร้เนย นม ไข่โดยคดัความอร่อยจากวตัถุดิบ

ธรรมชาติโดยธุรกิจ D Bread เป็นลกัษณะของการขายส่งและฝากขายหนา้ร้านคา้ต่างๆ ภายใตช่ื้อตราสินคา้ 

D Bread โดยสถานท่ีตั้งอยูท่ี่ 242/2 ซ.รามคาํแหง43/1 แขวงหวัหมาก เขตบากะปิ กรุงเทพมหานครฯ 10240 

ปัจจุบนัลูกคา้หลกัของ D Bread คือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สินคา้ท่ี

ผลิตออกมาสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างเต็มท่ี ดว้ยจุดขายของสินคา้เนน้ในเร่ืองสุขภาพและ

ความงาม เหมาะกบัผูบ้ริโภคท่ีชอบดูแลเอาใจใส่ตวัเองและตอ้งการดูดีอยูเ่สมอ กลุ่มเป้าหมายของ D Bread 

จึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะแบบ “Image and Beauty Conscious”  โดยเนน้กลุ่มท่ีมีสถานะทางสงัคมแบบ Lower-

Upper Class หรือ Upper-Middle Class มีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไป หรือมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 

พฤติกรรมการรับประทานจะชอบทานขนมปังและเบเกออร่ี แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นคนรักสวยรักงาม ให้

ความสําคญักบัสุขภาพและรูปร่างพอสมควรมกักงัวลเร่ืองความอว้น ซ่ึงขนมปังในปัจจุบนัส่วนใหญ่เนน้

ความเขม้ขน้ หวานมนั แคลอร่ีสูง ทาํให้ไม่กลา้รับประทานมาก     กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป 

ซ่ึงอาจรายไดไ้ม่สูงมากนัก แต่ตอ้งการเลือกรับประทานเพื่อสุขภาพและความงาม เอาใจใส่ดูแลตวัเอง

พอสมควร  คู่แข่งสาํคญัของกิจการคือขนมปังเพื่อสุขภาพคิวบิก ฟาร์มเฮา้ส์ โกลด์เบรดและโฮม เบเกอร่ี ซ่ึง

กิจการสามารถเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัไดจ้าก D Breadเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพอย่างแท ้ตวั

ผลิตภณัฑมี์คุณค่าท่ีแตกต่างจากเบเกอร่ียีห่อ้ทัว่ไปซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และปัจจุบนันิยมสินคา้

หรือผลิตภณัฑโ์ฮมเมด ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจD Bread 

 ในดา้นโอกาสทางธุกิจกลุ่มดิฉันเล็งเห็นว่า ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตลาดบนมีอตัราขยายตวัเพิ่มมากข้ึน

โดยมีแนวโนม้เป็นตลาดท่ีน่าจบัตามอง  รวมทั้งการเปิดร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีลกัษณะโฮมเมดของ

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  โดยอาศยัจุดเด่นคือ ผลิตภณัฑท่ี์สดใหม่ การเลือกสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สามารถ

เลือกซ้ือได้ง่าย สินคา้มีความหลากหลาย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและสินคา้ท่ีมีรสชาติถูกปากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงสนบัสนุนใหก้ลุ่มดิฉนัตอ้งการจดักิจการใหม่ โดยโครงการน้ีจะใชเ้งินลงทุนประมาณ 

450000 บาท เป็นเงินลงทุนจากผูร่้วมหุน้ส่วนทั้งหมด 3 คนคนละ 150000 บาท 

 ดงันั้นจึงไดจ้ดัทาํ แผนธุรกิจฉบบัน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้น

การประกอบธุรกิจไดจ้ริงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินการ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 กลยทุธ์ในการบริหารกิจการ 

 กลยุทธ์ระดบัองคก์รหรือระดบับริษทั กลยุทธ์ท่ีD Breadเลือกใชคื้อกลยุทธ์การขยายตวัในแนวตั้ง

โดยทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดใหม้ากข้ึน มุ่งตลาดเฉพาะส่วนและ

เจาะตลาดให้มากข้ึน เพิ่มยอดขายจากลูกคา้ กลุ่มคนทาํงาน กลุ่มแม่บา้น โดยการพฒันาสินคา้รูปแบบ 

รสชาติใหม่ๆตามความตอ้งการลูกคา้ รักษาลูกคา้กลุ่มเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ ขยายธุรกิจดว้ยการ

สร้างพนัธมิตรทางการคา้เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 กลยทุธ์ระดบัธุรกิจD Breadเลือกใช ้การสร้างความแตกต่างโดยการคิดคน้ สร้างสรรขนมปังปอนด์

รสชาติแปลกใหม่ไม่ซํ้ากบัผลิตเบเกอร่ีในตลาด สร้างความแปลกใหม่ของสินคา้และมีแผนพฒันาสินคา้ใหม่

ทุก6เดือน 

 กลยทุธ์ตามหนา้ ท่ีธุรกิจ 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑD์ Breadเนน้คุณภาพและมาตรฐาน การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การใชโ้ล

โกแ้ละบรรจุภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์น่าจดจาํ ซ่ึงโลโกจ้ะเป็นรูปขนมปังปอนดท่ี์ธญัพืชเป็นส่วนผสมเหมือน

ขนมปังของจริง ตัวอักษร D Bread สีเขียวสะดุดตาท่ีอ่านง่ายน่าจดจาํ บรรจุภัณฑ์เป็นถุงแก้วสามารถ

มองเห็นสีสันจากดา้นนอกได ้พร้อมมีป้ายอธิบายคุณค่าทางสารอาหารของแต่ละรสชาติ ทาํให้ผูท่ี้ซ้ือไป

รับประทานมีความรู้ทราบถึงประโยชน์และสามารถเลือกรสชาติและคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอี้กดว้ย 

 กลยทุธ์ดา้นราคา D Beard ใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ (Value-Base Pricing) 

เป็นการกาํหนดราคาโดยอา้งอิงจากระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคยินยอมจ่าย เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บจาก

สินคา้ของ D Bread ซ่ึงจากการสาํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ผา่นแบบสอบถาม

พบว่า ระดบัราคาท่ีกลุ่มเป้าหมายยอมรับอยูใ่นช่วงระหว่าง 40-60 บาท มากท่ีสุด รองลงมา 70-90 บาท ซ่ึง

จากระดบัราคาดงักล่าวเม่ือนาํมาคาํนวณเปรียบเทียบกบัตน้ทุนก็ถือว่ายงัเป็นช่วงท่ีครอบคลุมตน้ทุนและ

สร้างผลกาํไรให ้D Bread ได ้โดย D Bread ไดจ้าํหน่ายในราคาส่ง ช้ินละ 42 บาท ไม่คิดค่าจดัส่ง 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  D Bread จดัจาํหน่ายเนน้สถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงไดง่้าย 

เป็นแหล่งนัดพบรวมตวั หรือสถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบมาใช้เวลาพกัผ่อนในเวลาว่าง ปัจจุบนัเราจดั

จาํหน่ายทุกมุมเมืองในกรุงเทพฯและปริมณฑลกวา่ 20 ร้านคา้ อาทิ 

กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ 
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เพื่อเพิ่มความตอ้งการซ้ือซ่ึงตอ้ง 
อาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งผลให้ D Bread เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มยอดขาย อาทิ การ

โฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ แจกใบปลิว ฯลฯ 
 กลยุทธ์ดา้นการดาํเนินงานและการผลิต ใชว้ิธีการเตรียมส่วนผสมแป้ง การพกัแป้งเตรีนมไวก่้อน

เพื่อความสะดวก รวดเร็วเพราะการอบแป้งตอ้งใชเ้วลาอบถึง 1 ชัว่โมง ทั้งน้ีกอ้นแป้งสามารถนาํไปใชใ้นทุก

รสชาติของขนมปังส่งผลใหก้ารผลิตสินคา้รวเร็วข้ึน 
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 กลยทุธ์ดา้นการเงิน จดัทาํงบการเงินต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ชดัเจนและถูกตอ้งทุกเดือน D Breadใช้

การบริหารเงินทุนดว้ยการระดมทุนจากผูร่้วมทุน ในการลงทุนเบ้ืองตน้ไม่ใชว้ิธีกู ้เพราะไม่ตอ้งการรับภาระ

ดอกเบ้ียจ่าย แต่ทั้งน้ีไดจ้ดัทาํแผนสาํรองในกรณีตอ้งการเงินทุน มากข้ึน ก็สามารถนาํแผนธุรกิจท่ีจดัทาํไว ้

ขอกูก้บัสถานบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ได ้
 กลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการโดยเนน้การจา้งพนักงานท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คียง เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางและสามารถทาํงานล่วงเวลาได ้

 ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนคร้ังน้ีคาดว่าจะมีระยะคืนทุนจาํนวน 1.51 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของการลงทุนเท่ากบั 5227655.76 บาทและอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากบั 139% 
 

บทนาํ 

 ปัจจุบนัอุสาหกรรมเบเกอร่ีมีอตัราการเติบโตสูงและมีสภาพการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง จากขอ้มูล

บริษทัศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั คาดการณ์ว่า ในปี 2551 มีมูลค่าสูงถึง 7,100 ลา้นบาท โดยขยายตวัร้อยละ 

0.5 จากปี 2550 โดย ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตลาดบนมีอตัราขยายตวัร้อยละ 3.4  โดยมีแนวโนม้เป็นตลาดท่ีน่าจบั

ตามอง นอกจากน้ีผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตลาดบนเร่ิมขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย รวมทั้งการเปิดร้านจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีลกัษณะโฮมเมดของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เบเกอร่ีลกัษณะโฮมเมดนั้นเร่ิมมีจาํนวนมากข้ึน

โดยเป็นการขยายช่องทางการจาํหน่ายเพื่อแย่งส่วนตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีรับสั่งทาํตามบา้น โดยอาศยั

จุดเด่นคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีสดใหม่ การเลือกสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สามารถเลือกซ้ือได้ง่าย สินคา้มีความ

หลากหลาย ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและสินคา้ท่ีมีรสชาติถูกปากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

โดยเฉพาะตลาดเบเกอร่ีระดบัพรีเม่ียมมีการเติบโตค่อนขา้งสูง ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจบางช่วงจะอยู่

ในช่วงหดตวัเพราะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ แต่ผูบ้ริโภคระดบักลาง

และระดบับนก็ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นกาํลงัซ้ือมากนกัและยงัคงมีกาํลงัใชจ่้ายในระดบัสูง ส่งผลให้สภาพ

การแข่งขนัในตลาดเบเกอร่ีทั้ งในเร่ืองรูปแบบและความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาดเบเกอร่ีไม่ได้

หยดุชะงกัแต่ยงัสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งเขม้ขน้ และสามารถเห็นไดจ้ากการมีผูป้ระกอบการเขา้มาใหม่

จาํนวนมาก ไม่ว่าจะเขา้มาในรูปแบบร้านจาํหน่ายเบเกอร่ีสาํเร็จรูปท่ีมีหลายสาขาหรือร้านรับสั่งทาํเบเกอร่ี

รายย่อยท่ีเรียกกันติดปากว่า Home made  ทั้ งน้ีเ น่ืองจากการทําเบเกอร่ีไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เม่ือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆและไม่จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองจกัรท่ีซบัซอ้น อีกทั้งความรู้ท่ีใชใ้นการผลิตนั้น

ก็สามารถเรียนรู้ไดง่้ายจากหนงัสือหรือสถาบนัสอนทาํเบเกอร่ีต่างๆท่ีปัจจุบนัไดรั้บความนิยมและขยายตวั

มากข้ึนเช่นกนั 

 ดังนั้นจึงมีผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีตอ้งการมีธุรกิจเป็นของตวัเองจึงเร่ิมจากการทาํเบเกอร่ีนั้น 

เร่ิมตน้ไดง่้ายกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ประกอบกบัรูปแบบการดาํรงชีวิตเปล่ียนแปลงทาํให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเบเกอร่ีเลง็เห็นแนวโนม้การเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทน้ีสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไปไดใ้น

อนาคต จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจหนัมาลงทุนทาํธุรกิจเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 
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 ธุรกิจ D Bread ขนมปังปอนดไ์ร้เนย นม ไข่ โดยคดัความอร่อยจากวตัถุดิบธรรมชาติเปล่ียนความคิด

เดิมๆกบัเบเกอร่ีท่ีทาํให้อว้น จากมาการีน ไขมนัท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตอบรับกบักระแสการดูแล

สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึนดูแลทั้งการออกกาํลงักายและ

อาหารท่ีบริโภคอาหาร   D Bread จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับคนท่ีชอบทานเบเกอร่ีและยงัใส่ใจสุขภาพ

อีกดว้ย ลองล้ิมรสชาติขนมปังปอนดโ์ฮมเมดปราศจากเนยขาว มาการีน นม ไข่ นํ้ ามนัแต่ยงัคงความอร่อยได้

อยา่งไม่น่าเช่ือ อีกทั้งวตัถุดิบท่ีเลือกใชก้ใ็ส่ใจสุขภาพไม่แพก้นั D Bread ถึงเรียกไดว้า่ขนมปังเจ ท่ีรสชาติไม่

จาํเจ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการใชว้ิธี SWOT analysis 

จุดแข็ง (Strength)  

1. ผูป้ระกอบการและทีมงานมีความสามารถในการทาํขนมปังธญัพืชเพื่อสุขภาพ สามารถคิดคน้

พฒันาสูตรขนมปังใหมี้เอกลกัษณ์ของตนเองอนัจะสร้างจุดขายใหก้บักิจการได ้ 

2. ผูป้ระกอบการมีความรู้และทกัษะในการบริหารธุรกิจ ทั้งดา้นการตลาด การเงิน และโลจิสติกส์ จาก

การศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) โดยตรง 

3. ทีมงานท่ีมีคุณภาพ มีความพถีิพิถนัและใส่ใจรายละเอียดทุกกระบวนการทาํงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ

คดัสรร การจดัหาวตัถุดิบ การผลิตสินคา้ ตลอดจนการส่งมอบสินคา้ถึงมือลูกคา้อยา่งปลอดภยั 

พร้อมดว้ยการใหบ้ริการท่ีสร้างประทบัใจ  

 

จุดอ่อน (Weakness)  

1. ผูบ้ริโภคเป้าหมายยงัไม่รู้จกัตราสินคา้ เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ จึงตอ้งอาศยั  กลยทุธ์

การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด ้  

2. เป็นสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัความสดใหม่ และมีอายใุนการเกบ็รักษาสั้น ดงันั้น หากมีการประมาณ

ยอดขายหรือวางแผนการผลิตผดิพลาด ยอ่มทาํใหเ้กิดความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ได ้

3. เน่ืองจากการผลิตมีความไม่ซบัซอ้นผูป้ระกอบรายอ่ืนจึงสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย จึงท่ีจะมีการ

แยง่ชิงลูกคา้ 
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โอกาส (Opportunity)  

1. ในปัจจุบนักระแสรักสุขภาพท่ีไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเป็นจาํนวน ในตลาดยงัไม่มีร้านขนม

ปังท่ีเนน้เฉพาะธญัพืชและชูจุดขายดา้นสุขภาพและความงาม ธุรกิจขนมปังธญัพืชเพื่อสุขภาพ(D 

Bread) จึงเป็นทางเลือกท่ีดีสาํหรับคนรักสุขภาพและกลวัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ความสดใหม่ และ

รสชาติอร่อย 

2. พฤติกรรมการบริโภคสมยัใหม่ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก ทาํใหค้นไทยหนัมารับประทานเบเกอร่ี

มากข้ึน มีวฒันธรรมในการรับประทานอาหารวา่ง(Tea Break) แบบชาวต่างชาติท่ีนิยม

รับประทานเบเกอร่ีคู่กบัชา/กาแฟ มากข้ึน 

3. รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ย (SMEs) ดว้ยการสนบัสนุนดา้นเงินทุน ความรู้ 

และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีเสรีภาพทางการคา้ของตนเอง จึงเป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการ

เร่ิมธุรกิจ 

อุปสรรค (Threat)  

1. สินคา้ทดแทนท่ีเนน้ประโยชน์ดา้นสุขภาพมีหลากหลาย เช่น เบเกอร่ีแบบอ่ืนๆ, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืม 

และขนมขบเค้ียว เป็นตน้ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปบริโภคสินคา้อยา่งอ่ืนทดแทนขนม

เคก้ได ้

2. สภาพเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นช่วงชะลอตวั กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคยงัไม่เตม็ท่ี เบเกอร่ีจึงอาจถูกจดัเป็น

สินคา้ฟุ่ มเฟ่ือยหรือไม่จาํเป็นเพราะไม่ใช่อาหารหลกัในชีวิตประจาํวนั จึงมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะ

หลีกเล่ียงไม่รับประทาน 

3. สภาพอากาศในประเทศไทยไม่มีความแน่นอน ทาํใหผ้ลผลิตของวตัถุดิบส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม

ฤดูกาล ทาํใหร้าคาวตัถุดิบผนัผวน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของธุรกิจ 

 

กานกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

D Bread เนน้เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีผลิตออกมาสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของคนกลุ่มนั้นๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดว้ยจุดขายของสินคา้เป็น Functional เนน้ในเร่ือง

สุขภาพและความงาม เหมาะกบัผูบ้ริโภคท่ีชอบดูแลเอาใจใส่ตวัเองและตอ้งการดูดีอยูเ่สมอ กลุ่มเป้าหมาย

ของ D Bread จึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะแบบ “Image and Beauty Conscious”  โดยเน้นกลุ่มท่ีมีสถานะทาง

สังคมแบบ Lower-Upper Class หรือ Upper-Middle Class มีรายได้ระดับปานกลางข้ึนไป หรือมากกว่า 

15,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการรับประทานจะชอบทานขนมปังและเบเกออร่ี แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็น
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คนรักสวยรักงาม ให้ความสําคญักบัสุขภาพและรูปร่างพอสมควรมกักงัวลเร่ืองความอว้น ซ่ึงขนมปังใน

ปัจจุบนัส่วนใหญ่เนน้ความเขม้ขน้ หวานมนั แคลอร่ีสูง ทาํใหไ้ม่กลา้รับประทานมาก 

กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ซ่ึงอาจรายไดไ้ม่สูงมากนกั แต่ตอ้งการเลือกรับประทานเพื่อ

สุขภาพและความงาม เอาใจใส่ดูแลตวัเองพอสมควร  

 

การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) ของ D Bread 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมปัง D BREAD ไดก้าํหนดแกน X เป็น ราคา และ แกน Y เป็น คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึงขนม

ปัง D BREADเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์คู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดพบว่าขนมปัง D BREAD  มีคุณประโยชน์ต่อ

สุขภาพมากกวา่ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และมีราคาสูงกวา่ผลิตภณัฑคู่์แข่ง เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตนั้น

คดัสรรวตัถุดิบเกรดเอ เน้นดูแลสุขภาพลูกคา้ดว้ยวตัถุดิบจากธรรมชาติไม่ใชส้ารอนัตรายต่อร่างกาย ซ่ึง

วตัถุดิบดงักล่าวจะมีราคาค่อนขา้งสูงทาํใหต้น้ทุนในการผลิตสูงไปดว้ย 

กลยทุธ์ส่วนประสม 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานการตลาด 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้องคก์รธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาด 4P’s (มุมมองของ

ผูผ้ลิต) ประกอบดว้ย  

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

 2. การกาํหนดราคา (Price) 

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

ราคาสูง ราคาตํา่ 

คุณค่าทางโภชนาการสูง 

คุณค่าทางโภชนาการตํา่ 
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 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 D Bread ขนมปังเพื่อสุขภาพ โดยวตัถุดิบท่ีนํามาใช้ในการทาํขนมปังนั้นคือธัญพืช โดยในการ

คิดคน้พฒันาขนมปัง D Bread จากความเหมาะสมลงตวัในการผสมผสานรสชาติ สีสัน กล่ิน ความสดใหม่ 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การคงคุณค่าทางอาหาร รวมทั้งกระบวนวิธีการผลิตท่ีปราศจาก เนย นม ไข่ ไขมนัพืช 

ไขมนัสัตว์ เนยขาว เมการีน ไม่ใส่สารเสริมคุณภาพและวตัถุกันเสียเหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุม

ประเภทอาหารและผูรั้กสุขภาพ เน่ืองจากมีความตั้งใจท่ีจะผลิตขนมปังท่ีมีแคลอร่ีตํ่าท่ีเป็นมิตรกบัสุขภาพ

และความงามเอาใจคนยุคใหม่ท่ีชอบรับประทานเบเกอร่ีและใส่ใจสุขภาพสุขภาพ ขนมปัง D Bread มี 5 

รสชาติ ซ่ึงสารอาหารจากธญัพืชท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  

 กลยุทธ์ด้านตราสินค้า 

 กลยทุธ์การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การใชโ้ลโกแ้ละบรรจุภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์น่าจดจาํ ซ่ึงโล

โกจ้ะเป็นรูปขนมปังปอนดท่ี์ธญัพืชเป็นส่วนผสมเหมือนขนมปังของจริง ตวัอกัษร D Bread สีเขียวสะดุดตา

ท่ีอ่านง่ายน่าจดจาํ บรรจุภณัฑเ์ป็นถุงแกว้สามารถมองเห็นสีสันจากดา้นนอกได ้พร้อมมีป้ายอธิบายคุณค่า

ทางสารอาหารของแต่ละรสชาติ ทาํให้ผูท่ี้ซ้ือไปรับประทานมีความรู้ทราบถึงประโยชน์และสามารถเลือก

รสชาติและคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอี้กดว้ย 

 กลยุทธ์ด้านราคา 

 D Bread มีการกาํหนดราคาสินคา้โดยใชปั้จจยัในการพิจารณาจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต

ของทางร้าน, ราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ และระดบัราคาของคู่แข่งในตลาด จึงเลือกใชก้ลยทุธ์การตั้ง

ราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ (Value-Base Pricing) เป็นการกาํหนดราคาโดยอา้งอิงจากระดบัราคาท่ี

ผูบ้ริโภคยนิยอมจ่าย เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้ของ D Bread 

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ไดมี้การวางกลยทุธ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายไว ้2 ระยะดว้ยกนัคือ แผนปัจจุบนัและแผนในอนาคต    

แผนปัจจุบนั รูปแบบจาํหน่ายแบบขายฝาก ท่ีตั้งในการจดัจาํหน่าย D Bread เน้นสถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมาย

เขา้ถึงได้ง่าย เป็นแหล่งนัดพบรวมตวั หรือสถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบมาใช้เวลาพกัผ่อนในเวลาว่าง 

ปัจจุบนัเราจดัจาํหน่ายทุกมุมเมืองในกรุงเทพฯและปริมณฑลกวา่ 20 ร้านคา้ 

แผนการในอนาคตเม่ือสินคา้และตราสินคา้ D Bread เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนจะขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงัน้ี 

เพิ่มร้านคา้ในการจาํหน่ายแบบฝากขายเป็น 30 สาขาภายในปี 2559 เพิ่มความหลากหลายของสินคา้ เช่น 

ขนมปังโรลและคุกก้ี เป็นตน้ เปิดร้าน D Break เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและสามารถเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสามารถ

หาซ้ือไดห้นา้ร้าน  
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion)D Bread ใช้รูปแบบ Below the Line 100% มาเป็น

เคร่ืองมือสนับสนุนเพื่อผลกัดนัสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยรวมถึงการทาํOnline 

Marketing การทาํโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network)จดัทาํเวบ็ไซด์ www.DBread.com เพื่อเป็น
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อีกช่องทางหน่ึงให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกั D Bread มากข้ึน และติดต่อธุรกิจไดง่้ายมากข้ึน     สร้างแฟนเพจใน

เฟสบุค๊ D Bread จะสามารถนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารไดท้นัทีตามสถานการณ์ สามารถแชร์ประสบการณ์ส่งต่อ

ถ่ายทอดกระจายได้อย่างรวดเร็วในสังคมวงกว้าง  ช่องทาง Line ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารประสานงาน ซ่ึง ID ท่ีใช ้คือ DBread นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นช่องทางโฆษณาอีกดว้ยและ

ช่องทาง Instagram เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะทาํให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั โดยใชช่ื้อว่า      D Bread จดัทาํส่ือ

รูปภาพโฆษณาชวนเช่ือและบอกสรรพคุณของขนมปัง D Bread เพื่อนําไปแสดงในส่ือ Online ต่างๆ 

ลกัษณะส่ือรูปภาพโฆษณานั้นจะออกมาในลกัษณะก่อนกินและหลงั 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมแป้งขนมและส่วนผสม

อ่ืนๆ(ขา้วกลอ้ง + ลกูเดือย) 

ผสมแป้งใหเ้ขา้กนั 

ใชเ้คร่ืองนวดแป้งความเร็ว

ระดบั 1-2 

แผแ่ป้งใส่ส่วนผสมธญัพืช

หรือผลไมอ่ื้นๆ 

มว้นแป้งและตดัเป็นกอ้นพกั

แป้งในพิมพป์ระมาณ 1ชม. 
เปิดเตาอบรอไฟก่อนนาํเขา้อบ

โรยหนา้ดว้ยงาดาํหรืออ่ืนๆ 

เตรียมบรรจุภณัฑ ์

เตรียมจดัส่ง 

นาํขนมปังเขา้เตาอบ

ประมาณ 45นาที 

นาํออกจากพิมพพ์กัจนเยน็แลว้

จึงสไลดเ์ป็นแผน่ 
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โครงสร้างองคก์ร 

 
 

กระบวนการคดัเลอืกคนเข้าทาํงาน มีขั้นตอนตามลาํดับ คอื 

1. การเร่ิมตน้การรับสมคัร 

2. การกรอกใบสมคัร 

3. การสมัภาษณ์ 

4. การสอบประวติั 

5. การตรวจสุขภาพ 

6. การรับเขา้ทาํงาน 

การเร่ิมตน้ทาํงานก่อนท่ีจะรับคนเขา้มาเป็นสมาชิกหรือเรียกวา่บรรจุจะตอ้งมีระยะเวลาทดลองงาน 

3 เดือน ดงันั้นการพิจารณาอตัราการข้ึนเงินเดือนพนกังานจะนาํปัจจยัต่างๆดงักล่าวขา้งตน้มาพิจารณา

ร่วมกนั ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บเงินชดเชยค่าครองชีพเท่ากนัทุกระดบัแต่เงินจูงใจในการทาํงานจะแตกต่าง

กนัไปในแต่ละระดบั โดยอตัราการข้ึนเงินเดือนจะข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละคน

และมีการเปรียบเทียบกับบริษทัอ่ืนๆ บริษัทฯประมาณอัตราการข้ึนค่าจ้างต่อปีไวเ้ท่ากับ 5%ของ

เงินเดือน 

 

 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 บริษทัฯจดัให้มีการประเมินผลงานพนกังานทุกระดบั โดยระดบัหัวหนา้งานจะทาํการประเมินผล

เป็นประจาํทุกปีและสาํหรับพนกังานปฏิบติัการจะทาํการประเมินทุก 6 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึน
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อตัราเงินเดือน รวมทั้งเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกดว้ย โดยประเด็นในการประเมินผล จะ

คาํนึงถึงเร่ืองต่างๆอาทิ การตรงต่อเวลา การแสดงความรับผดิชอบ เป็นผูน้าํ รอบคอบระมดัระวงั 

 ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนคร้ังน้ีคาดว่าจะมีระยะคืนทุนจาํนวน 1.51 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของการลงทุนเท่ากบั 5227655.76 บาทและอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากบั 139% 
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แผนธุรกจิ THAI -NIGIRI 

พีรนนัท ์ชนิตร์วฒัน์1 วิรัญชนา วาหะรักษ์2 ลดา จัน่คาํ3 พจนีย ์ดิษบรรจง4 

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

บทสรุปผู้บริหาร  

36จากการท่ีไดศึ้กษาการบริโภคของคนในยคุก่อนซามูไรนั้น เราคน้พบวา่ขา้วป้ันเป็นอาหารท่ี

ออกแบบมาเพือ่ง่ายต่อการพกพาและทาํไดง่้ายไม่ยุง่ยากเหมาะกบัชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจุบนั17 เราจึงเลง็เห็น

โอกาสท่ีจะทาํธุรกิจขา้วป้ันสไตลญ่ี์ปุ่นไสอ้าหารไทยเพือ่ใหท้นัสมยัและเหมาะกบัคนไทยในยคุเร่งรีบโดย

ออกแบบเพื่อใหเ้หมาะกบัรสชาติของคนไทย17  
36โดยบริษทั ไทย-36นิกิริ0 จาํกดั ไดจ้ดัทาํขา้วป้ันไสต36ลญ่ี์ปุ่น36ไส3้6ต่างๆ36ทั้งหมด 5 รสชาติ ไดแ้ก่ 1.กระ

เพราหมูสบั 2.คัว่กล้ิงไก่ 3.ตม้ยาํกุง้ 4.แกงเขียวหวานไก่ 5.ลาบปลาแซลมอน โดย36ทางบริษทั36มีแผนท่ีจะเพิ่มตู ้

ขายจาก 10 ตูเ้ป็น 15 ตู ้ภายในปี 2558 และเพิ่มเป็น 20 ตู ้ภายในปี 2559 โดยพิจารณาจุดท่ีมี0 sale volume 

สูงสุด 5 อนัดบัตน้ๆ โดยขยายพื้นท่ีการขายไปยงั0 community Mall ท่ีปัจจุบนักาํลงัไดรั้บความนิยมเพิ่ม36ข้ึน

อยา่งมาก โดยเรามีทาํเลท่ีตั้งของบริษทั ไทย-36นิกิริ0 จาํกดั คือเลขท่ี 44/176 ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี 12150  โดยมีวิสยัทศัน์มุ่งสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจการผลิตขา้วป้ันไสอ้าหารไทยท่ีมีคุณภาพ

และไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

บริษทั ไทย – นิกิริ จาํกดั ไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของผูค้นในยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุสมยั

ท่ีผูค้นมีชีวิตเร่งรีบ โดยเฉพาะในตอนเชา้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวยัเรียน ไปจนถึงผูใ้หญ่วยัทาํงาน และผลจากชีวิต

ท่ีเร่งรีบน้ีเองท่ีทาํใหบ้างคนเลือกท่ีจะไม่รับประทานอาหารเชา้ซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นอาหารม้ือสาํคญัท่ีสุด โดย

ให้เหตุผลเพียงแค่ไม่ว่าง หรือไม่มีเวลาท่ีจะไปเลือกซ้ือ หรือไปนั่งรับประทาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ

ผูค้นลงตกตํ่าลงไปเร่ือยๆ 

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวติผูค้นใหดี้ข้ึน ทางไทย – นิกิริ จึงสรรหาวิธีท่ีจาํทาํใหก้ารรับประทาน

อาหารในแต่ละม้ือในชัว่โมงเร่งรีบไม่เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากอีกต่อไป 

ทางไทย - นิกิริ ไดมี้การวิจยัผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีจะตอบโจทยด์งักล่าวมาโดยตลอดจนในท่ีสุดก็

ไดม้าพบกบัผลิตภณัฑ์ประเภทขา้วป้ันท่ีสามารถตอบโจทยท์ั้งในดา้นความสะดวกสบาย และคุณค่าทาง

โภชนาการ 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีขา้วป้ันยงัคงขาดอยูก่คื็อรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะรสชาติท่ีเขม้ขน้จดัจา้นถูก

ปากคนไทย เพราะดว้ยธรรมชาติของอาหารญ่ีปุ่นมกัจะมีรสไม่จดันัน่เอง 

นั่นจึงเป็นท่ีมาของขา้วป้ัน ไทย – นิกิริ ขา้วป้ันแนวใหม่ท่ีไม่เพียงจะให้ความสะดวกสบายใน

การรับประทานและคุณค่าทางโภชนาการแลว้ ยงัให้รสชาติท่ีอร่อยถูกปากคนไทยอีกดว้ย ดว้ยรสชาติแบบ

ไทยๆทั้ง 5 รสชาติ คือ  

1.รสตม้ยาํกุง้ 

2.รสลาบปลาแซลม่อน 

3.รสแกงเขียวหวานไก่ 

4.รสคัว่กล้ิงไก่ 

5.รสกะเพราหมู 

ขา้วป้ันทั้งหมดจะถูกวางขายในตูข้ายอตัโนมติั ซ่ึงสะดวกในการเลือกซ้ือเพียงแค่หยอดเหรียญ 

และกดเลือกรสชาติท่ีตอ้งการเท่านั้น กจ็ะไดข้า้วป้ันท่ีสามารถพกพาไปรับประทานไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา 

กิจการไทย – นิกิริ จะเร่ิมดาํเนินกิจการ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเร่ิมแรกวางแผนตั้งจุดขาย ณ 

บริเวณ โรงอาหารของมหาวิทยาลยัชั้นนาํต่างๆดงัน้ี 

1.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต 

3.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ 

4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5.มหาวิทยาลยัหอการคา้ 

6.มหาวิทยาลยัอสัสมัชนั บางนา 

7.มหาวิทยาลยัอสัสมัชนั หวัหมาก 
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8.มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 

9.มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

10.มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ทางบริษัทต้องการเงินลงทุนจํานวน 2,090,000 บาท โดยระดมทุนจากกรรมการจํานวน 

2,500,000 บาทในช่วงปีแรก ตามแผนงานของบริษทัคาดวา่จะมีระยะคืนทุนภายใน 1 ปี 5 เดือน 

จากการวิเคราะห์สภาพดา้นการลงทุน พบว่าลกัษณะของผลิตภณัฑข์องบริษทั ไทย – นิกิริ เป็น

ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและของว่าง ซ่ึงมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั ทาํให้ยืดหยุ่นต่อสภาพสภาวะ

เศรษฐกิจ แมจ้ะเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และยิ่งอาศยัขอ้ได้เปรียบเร่ืองความสะดวกสบายของ

ผูบ้ริโภค ยิง่ทาํใหธุ้รกิจมีความมัน่คงยิง่ข้ึน 

ในทุกๆวนั บริษทั ไทย – นิกิริ จะผลิตขา้วป้ันท่ีสดใหม่และไดคุ้ณภาพ นาํมาเติมแทนท่ีขา้วป้ัน

เดิมทั้งหมดในทุกๆเชา้ 

ในดา้นการตลาดนั้นกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มนิสิต นักศึกษาท่ีชอบความแปลกใหม่ รวมถึง

บุคลากรในมหาวิทยาลยัท่ีมีชีวิตเร่งรีบ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงับริโภคสูงท่ีสุด 

จากการทาํการวิจยัตลาดพบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษาจะชอบลองส่ิงท่ีแปลกใหม่ และเม่ือ

ถูกใจจะแนะนาํกลุ่มเพื่อน ๆ ให้มาลอง บริษทัจึงไดมุ่้งเนน้รสชาติท่ีไม่เคยมีในตลาดมาก่อน เพื่อให้เป็นท่ี

น่าสนใจ 

ในส่วนของราคาเพื่อเป็นการจดจาํไดง่้ายและง่ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ทางไทย – นิกิริ จึงทาํ

ขา้วป้ันทุกรสชาติออกจาํหน่ายในราคาเดียว คือ 30 บาท 

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัในด้านต่างๆและมองเห็นความมัน่คงและความเป็นไปไดใ้นธุรกิจ  ทาง 

บริษทั ไทย – นิกิริ จาํกดั จึงไดต้ดัสินใจดาํเนินกิจการน้ี โดยคาดว่าจะไดรั้บความสาํเร็จตามท่ีวางเป้าหมาย

เอาไวอ้ยา่งแน่นอน 

วตัถุประสงค์  

 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั โดยเฉพาะในดา้นโภชนาการ โดยการเพิ่มทางเลือกใหม่

ท่ีสะดวกสบายในการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละม้ือ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดรั้บความนิยม ในฐานะเป็นผลิตภณัฑท์างเลือกใหม่สาํหรับการบริโภคอาหาร และของวา่ง 

 2.ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ 

 3.สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมดว้ยอตัราตูข้ายเพิ่มปีละ 5 เคร่ือง 
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จุดแขง็ของกจิการ (Strengths) 

 1 สินคา้เป็นสินคา้ประเภทอาหารซ่ึงเป็นสินคา้ปัจจยั 4 มีความยืดหยุ่นสูง ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจ

ตกตํ่า 

 2 มีความแปลกใหม่และหลากหลายในเร่ืองรสชาติ 

 3 รสชาติของไสมี้ความเขม้ขน้ จดัจา้น เหมาะกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทย 

 4 มีความเป็นนวตักรรม ดว้ยการซ้ือผา่นเคร่ืองขายอตัโนมติั ทาํใหผู้ซ้ื้อไดมี้ส่วนร่วม เหมาะกบักลุ่ม

ลูกคา้วยัรุ่น 

 5 เป็นแบรนดแ์รกท่ีทาํรสชาติขา้วป้ันเป็นแบบไทย ๆ 

 6 ไม่มีสารเคมีเจือปน 

 7 มีการควบคุมคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นมาตราฐานเดียวกนัทุกช้ิน 

 8 ผูบ้ริหารมีความชาํนาญดา้นการทาํอาหาร 

 

ปัจจัยวกิฤตทีเ่ป็นเงือ่นไขแห่งความสําเร็จของธุรกจิ 

 ช่องทางการขายส่ง (แฟรนไชน์)  

1.  การยอมรับในรสชาติไสข้า้วป้ันอาหารไทยของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทั คือ ขา้วป้ันญ่ีปุ่นไส้อาหารไทยเป็นสินคา้บริโภค ดงันั้นปัจจยัท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก คือ รสชาติ เพราะแมว้่าสินคา้จะราคาถูกเพียงไรก็

ตาม หากแต่รสชาติไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค กจ็ะเป็นการยากท่ีผลิตภณัฑจ์ะประสบความสาํเร็จได ้ 

2.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เน่ืองจากการขายส่งเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภคไดก้็คือร้านคา้ต่างๆ ดงันั้น

จึงตอ้งพยายามผลกัดนัสินคา้ใหส้ามารถเขา้ไปขายในร้านคา้ต่างๆ ได ้เช่น เซเว่น เพราะจะทาํให้มีคนรู้จกั

ขา้วป้ันไสอ้าหารญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึน 

ช่องทางการขายปลกี (Retiling) 

1.  การยอมรับในรสชาติและบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

สาํหรับช่องการขายปลีก ปัจจยัท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จเช่นเดียวกนักบัช่องทางการขายส่งคือ 

รสชาติขา้วป้ันไส้อาหารไทย และปัจจยัน้ีจะยิ่งทวีความสําคญัมากข้ึนในช่องทางการขายปลีก เพราะถา้

ผูบ้ริโภคยอมรับในตวัผลิตภณัฑก์็จะทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า ซ่ึงนอกจากรสชาติแลว้ความแปลกใหม่ในบรรจุ

ภณัฑ ์กส็ามารถช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์โอกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึนอีกดว้ย 
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2.  สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Location) 

การขายปลีก ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้สินคา้ประสบความสําเร็จไดคื้อ สถานท่ีตั้ง จะตอ้งเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงจะตอ้งเป็นแหล่งศูนยร์วมมากพอ ท่ีลูกคา้จะมีโอกาสและมีความสะดวกในการพบ

เห็นซ้ือมารับประทาน นอกจากน้ียงัตอ้งทาํการตกแต่งตูห้ยอดเหรียญขา้วป้ันไทย – นิกิริ ใหดู้สะดุดตาลูกคา้ 

 

36ข้อเสนอแนะ36การทาํ36แผนธุรกจิคร้ังนี1้7  
36จาก36การทาํ36แผนธุรกิจน้ีจึงทาํใหท้ราบถึงโอกาสในการลงทุนซ่ึงเหมาะสมในการลงทุนและเพื่อเป็น

การต่อยอดธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จมากยิง่ เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงทางดา้นการผลิตอาหารท่ีเนน้

ดา้นความสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งความทนัสมยัของอาหารต่างประเทศท่ีนาํมาใชใ้นเมืองไทยมากข้ึน17  
361.  สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัเองโดยทาํใหส้ามารถจดจาํไดง่้าย17  

2.  36ควรนาํผูเ้ช่ียวชาญการดา้น36การทาํ36อาหารไทยและนาํมาดดัแปลงเพื่อใหเ้ขา้กบัอาหารญ่ีปุ่นโดย

เนน้ท่ีรสชาติใหถู้กปากคนไทยเพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึน17  

3.  36ประชาสมัพนัธ์ในระดบันานาชาติ เพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ียอมรับ0   

4.  36สร้างพนัธมิตรท่ีดีกบัแหล่งการผลิต 
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