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แผนธุรกจิ หมูป้ิง เฮง เฮง 

สุรศกัด์ิ มหิวรรณ1 เจยวฒัน์ ตั้งศิริวฒันวงศ์2 โชติพล ศุภกิจบุญชู3 

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

บทสรุปผู้บริหาร  

สืบเน่ืองจากสภาวะปัจจุบนันั้นตอ้งประสบกบัสภาพการจราจรท่ีติดขดัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจึงตอ้งใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่ีเพิ่มมากข้ึน ทาํใหสู้ญเสียเวลาในการเลือกรับประทานอาหารม้ือ

เช้า ซ่ึงเป็นอาหารม้ือเช้านั้ นถือได้ว่ามีความจาํเป็นอย่างมากในการเร่ิมต้นของแต่ละวนั เพราะจะช่วย

เสริมสร้างร่างกายและสมอง และเป็นแหล่งพลงังานในการทาํงาน จากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลทาํใหอ้าหารท่ี

สะดวกและรวดเร็วในการซ้ือและรับประทานนั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

"ขา้วเหนียวหมูป้ิง" เป็นหน่ึงในอาหารยอดนิยมของคนไทยและหาซ้ือไดท้ัว่ไปตามตลาดนดั หรือ

ขา้งทาง เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีรับประทานง่าย รสชาติอร่อย และอยูท่อ้งอ่ิมนาน สามารถทานไดค้รบทุกเพศ

ทุกวยั ดว้ยส่วนประกอบหลกัท่ีทาํมาจากเน้ือหมูหมกัดว้ยเคร่ืองเทศ รับประทานคู่กบัขา้วเหนียว จึงอุดมไป

ดว้ย โปรตีน และคาร์โบไฮเดตร ท่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีร่างกายตอ้งการ จึงเกิดไอเดียธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง 

ท่ีสร้างความแตกต่างและสามารถตอบรับความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากข้ึน ดว้ยสูตรการหมกัหมูจนนุ่ม

กลมกล่อม จุ่มดว้ยซอสสูตรเฉพาะท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ และมีรสชาติหลากหลายท่ีสามารถเลือกรสชาติ

ได้ตามต้องการ ทําให้สามารถตอบโจทย์แก่ผูบ้ริโภคได้มากกว่า อีกทั้ งราคาท่ีเท่ากับผูค้ ้ารายอ่ืนจึงมี

ความสามารถในการแข่งขนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  

ธุรกิจ หมูป้ิง เฮงเฮง ไดก่้อตั้งข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ.2558 จากประสบการณ์ตรงจากการทาํงาน

เป็นพนกังานบริษทัฯท่ีตอ้งใชค้วามเร่งรีบในการแข่งขนัเพื่อเดินทางไปทาํงาน ทาํให้ไม่มีเวลารับประทาน

อาหารเชา้ เพราะปัญหาการจราจรในปัจจุบนั จึงไดพ้ึ่งพาอาหารท่ีมีความสะดวกรวดเร็วเป็นส่วนมาก เช่น 

ไส้กรอก ซาลาเปา ขนมจีบ โดยเมนูอาหารท่ีถูกปากท่ีสุดและรับประทานเป็นประจาํคือ ขา้วเหนียวหมูป้ิง 

และดว้ยความท่ี 

 

 

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

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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เป็นอาหารท่ีรับประทานง่าย รสชาตอร่อย และสามารถทานไดค้รบทุกเพศทุกวยั จึงมีลูกคา้จาํนวนมากตั้งแต่

เดก็นกัเรียน จนถึงพนกังานบริษทั ซ่ึงทางผูก้ต็ ั้งไดเ้ลง็เห็นวา่ ผูป้ระกอบการบางรายมีสูตรเฉพาะตวัท่ีมี

รสชาติดี แต่มีไม่ก่ีรสชาติ หรือผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีรสชาติหลากหลาย แต่มีจุดอ่อนในเร่ือง

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น บางรายตอ้งการรสชาติพริกไทยดาํ แต่ผู ้

จาํหน่ายไม่สามารถป้ิงไดท้นัในขณะท่ีรสชาติตน้ตาํหรับ เหลืออยูบ่นชั้นขายทาํใหจ้าํใจตอ้งซ้ือรสชาติท่ีไม่

ตอ้งการเน่ืองจากไม่มีเวลาในการรอ 

จนสุก จึงเกิดไอเดียธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง ท่ีสร้างความแตกต่างและสามารถตอบรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ด้วยสูตรการหมักหมูจนนุ่มกลมกล่อม จุ่มกับซอสท่ีมีรสชาติหลากหลาย สามารถเลือกรสชาติได้ตาม

ตอ้งการ ทาํให้สามารถตอบโจทยแ์ก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า อีกทั้งราคาท่ีเท่ากบัผูค้า้รายอ่ืนจึงมีความสามารถ

ในการแข่งขนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  

เพื่อท่ีจะให้ธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง เป็นทั้งผูน้าํดา้นคุณภาพและผูน้าํทั้งทางดา้นบริการ กลยทุธ์ขององคก์ร 

จะมีลกัษณะเป็นการจาํหน่ายหมูป้ิงท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งทางดา้นผลิตภณัฑ์ แต่ยงัเน้นดา้นคุณภาพ 

และราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (Cost Leadership Strategy) จึงเลือกใช้กลยุทธ์ STP มา

กาํหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้สามารถมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมและตอบโจทยลู์กคา้มาก

ท่ีสุด และ 4P’s คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการนาํเสนอสินคา้เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด  

จดัหาเงินทุนโดยการลงทุนเงินสดจากหุน้ส่วน 3 คน คนละประมาณ 2,000,000 บาท และขอกูเ้งินจาก

ธนาคารอีกจาํนวน 5,000,000 บาท รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 7,000,000 บาท 

ภายใตเ้หตุการณ์ปกติของธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง จะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.44ปี ภายใตอ้ตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 91%  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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บทนํา 

 อาหารคือหน่ึงในปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการอยา่งขาด

ไม่ได ้ ดงันั้นเราจึงเห็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารอยู่มากมายหลากหลายประเภททั้งทางตรงและทางออ้ม 

ตั้งแต่ในการผลิต ทั้ งในรูปแบบของวตัถุดิบประเภทต่าง ๆ เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์หรือการนําวตัถุดิบ

เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นเคร่ืองเทศ หรืออาหารก่ีงสาํเร็จรูป ท่ีถูกนาํมาจาํหน่ายในตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์

เก็ต หรือรูปแบบของการนาํมาประกอบอาหารเพื่อจดัจาํหน่าย เช่น ในภตัตาคาร หรือร้านอาหารริมถนน ซ่ึง

หากพิจารณาการเลือกรับประทานอาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง ในเวลาเร่งด่วนท่ี

ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว อาหารท่ีหาซ้ือง่ายและสะดวกในการรับประทานจึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้โดยใน

ปัจจุบนันั้นมีสินคา้หลากหลายชนิดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ช่น ไก่ทอด ลูกช้ิน

ทอด แซนวิช ไส้กรอก ขา้วกล่อง แฮมเบอร์เกอร์ หมูทอด ร้านคา้สะดวกซ้ือ ขนมจีบ ซาลาเปา โจ๊กคพั 

บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป หมูป้ิง เป็นตน้ 

 สืบเน่ืองจากสภาวะปัจจุบนันั้นตอ้งประสบกบัสภาพการจราจรท่ีติดขดัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจึงตอ้งใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงทาํให้สูญเสียเวลาในการเลือกรับประทานอาหาร

ม้ือเชา้ของ นักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษทัฯ ซ่ึงการรับประทานอาหารม้ือเชา้นั้นถือไดว้่ามีความ

จาํเป็นอยา่งมากสาํหรับคนทุกเพศทุกวยั เพราะอาหารม้ือเชา้จะช่วยเสริมสร้างร่างกายและสมองสามารถทาํ

ให้ร่างกายมีแรงท่ีจะทาํงาน และใชส้มองคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน นกัเรียน นักศึกษา จาํเป็นจะตอ้งใช้

สมองในการศึกษาทางวิชาการต่างๆ ดงันั้นจึงควรท่ีจะไดรั้บประทานอาหารเชา้ทุกวนั จากปัญหาจากการ

เดินทางการจราจรท่ีติดขดัดงักล่าวจึงส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคมีเวลาในการรับประทานอาหารอยา่งเร่งด่วนใน

เวลาท่ีจาํกดั จึงทาํให้อาหารท่ีสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือและรับประทานนั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความ

สนใจจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อใหห้มูป้ิง เฮงเฮง เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเพิ่มมากข้ึน 30% เป็นอยา่งนอ้ย 

2. เพื่อพฒันาสร้างสรรคเ์มนูท่ีสามารถตอบโจทยป์ระชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3.  เพื่อสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนปีละ 5% เป็นอยา่งนอ้ย 

4. เพื่อขยายสาขาเพิ่มข้ึนปีละ 2 สาขาตามสถานี BTS หรือท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการกําหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ทางการตลาด 

แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการจดัองคก์รและการจดัการ 

 2. เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเคร่ืองมือและหลกัการสาํคญั (Principle) ในการกาํหนดและจดัทาํแผน

ในการจดัตั้งร้านขายหมูป้ิง (Implementation Plan) 

 3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการลงทุนเปิดขายหมูป้ิง ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป   

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาเดือนมกราคม 2558 

นิยามศัพท์  

 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง มาตรการ แนวปฏิบติั เทคนิค หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานจดัใหมี้ข้ึนเพื่อ

กาํกบัการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ใหมี้คุณภาพเป็นไปตามระบบและมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนดไว ้

 

การศึกษาดา้นการผลิต หมายถึง การศึกษากระบวนการผลิต ในส่วนของกาํลงัการผลิต กาํลงัคนใน

การผลิต ความตอ้งการวตัถุดิบ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต เพื่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 

ความเป็นไปได้ในการทํา

ธุรกิจ หมปิูง้ เฮง เฮง 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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 การศึกษาดา้นการตลาด หมายถึง  การศึกษาถึงลกัษณะของธุรกิจ โครงสร้างตลาด ลกัษณะเฉพาะ

ผลิตภณัฑ ์ส่วนผสมทางการตลาด ความตอ้งการและโอการของการประกอบธุรกิจหมูป้ิง เฮง เฮง 

   การศึกษาดา้นการเงิน หมายถึง  การศึกษาหลกัการวเิคราะห์ทางการเงินราคาตลาด เกณฑใ์นการ

ตดัสินใจในการลงทุน ขอ้สมมตฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของธุรกิจหมูป้ิง เฮง เฮง การ

วิเคราะห์ผลประโยชน์ ผลตอบแทนของโครงการ  

 การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การประชาสมัพนัธ์โดยใชก้ลยทุธ์หลากรูปแบบท่ีมีกระบวนการ

วางแผนและกระบวนการการดาํเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกนัในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น การ

ประชาสมัพนัธ์โฆษณา ทางนิตยสาร การแจกใบปลิว  

 โครงสร้างองคก์ร หมายถึง ระบบการติดต่อส่ือสารและอาํนาจบงัคบับญัชาท่ีเช่ือมต่อคนและกลุ่ม

คนเขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํงานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายองคก์ร ลกัษณะท่ีสาํคญัประกอบดว้ยการแบ่งงานกนัทาํ 

และการประสารงานการปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

จะทาํการวิเคราะห์ในดา้น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

• สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ทั้งดา้นราคา และความสะดวกรวดเร็ว 

• วตัถุดิบท่ีใชส้ามารถหาซ้ือไดง่้าย และมีมากเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

• ความหลากหลายของรสชาติแบบไทย ทาํใหถู้กปากทั้งคนไทย และเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติ 

• เทคโนโลยไีม่ซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้านและบาํรุงรักษา 

 

วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

• เป็นสินคา้แบรนใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของตลาด 

• สถานท่ีจดัจาํหน่ายยงัไม่ครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีเน่ืองจากเร่ิมตน้มีเพยีง 4  สาขา 

• ไม่สามารถใหส้ารอาหารไดค้รบ 5 หมู่ตามหลกัโภชนาการ 

• เป็นอาหารท่ีเหมาะสาํหรับรับประทานขณะยงัร้อนๆ  

• ไม่สามารถตอบโจทยข์องคนบางกลุ่มไม่รับประทานทานเน้ือหมู 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 



6 
 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

• ความตอ้งการความแปลกใหม่ในรสชาติและรูปแบบของอาหาร 

• ลกัษณะการใชชี้วิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

• ขนาดของธุรกิจประเภทอาหารมีขนาดใหญ่สามารถเติมโตไดดี้ 

 

วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

• มุมมองของผูบ้ริโภคในแง่ของคุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการ 

• สินคา้ทดแทนหลากหลายชนิดใหเ้ลือกซ้ือ 

• มีคู่แข่งขนัในอุสาหกรรมมากมาย จึงทาํใหโ้อกาสในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นไปไดไ้ม่ง่าย

นกั 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target)  

การเลอืกลกัษณะเป้าหมาย (Segmentation) 

การแบ่งส่วนตลาด STP  การแบ่งส่วนการตลาด (Segment marketing) หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วน

ตลาดผูบ้ริโภค 

     -การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) 

• ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส4สถานี ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด/วนั 

• ตามแหล่งชุมชนเมืองสถานท่ีท่องเท่ียว ป้ัมนํ้ามนั ตลาดสดใหญ่ๆ ท่ีมีผูค้นเดินทางสญัจร

ผา่นหรือแวะใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 

     -  การแบ่งตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) 

• เพศชายและหญิง 

• อาย ุ10 ปีข้ึนไป 

• ทุกระดบัรายได ้

• ทุกอาชีพ 

• ทุกสถานภาพ 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

 กลุ่มเป้าหมายหลกัของ หมูป้ิง เฮงเฮง คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ทุกเพศ ทุกวยั ท่ีตอ้งการความอร่อย 

ความสะดวกรวดเร็ว และ อาหารเกรดคุณภาพ 

 

การกาํหนดตําแหน่งธุรกจิ (Positioning)  

 

 

 

เม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการความสะดวก ความอร่อย และตอ้งการ

รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งผูบ้ริโภคมกัให้ความสําคญัดา้นรสชาติ ความแปลกใหม่ และความ

หลากหลายของเมนูอาหาร ดงันั้นการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑจึ์งวาง ธุรกิจหมูป้ิง เฮงเฮง ให้เป็นร้านท่ีมี

ความหลากหลายในดา้นเมนูอาหารท่ีมีคุณภาพ แล เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีสามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั จึง

กาํหนดราคาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเดก็สามารถเขา้ถึงได ้

  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  

 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีนาํเสนอสินคา้เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดแบ่งไวเ้ป็น 4P’ คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ด้านสินค้า ( Product ) 

ผลิตภณัฑห์มูป้ิงพร้อมรับประทาน ตราหมูป้ิง เฮง เฮง  มีหลากหลายรสชาติทั้งตน้ตาํรับ  พริกไทดาํ 

ซีฟู้ ด ทอริยากิ และแกงเขียวหวาน 

ในการพฒันาสินคา้และบริการของ หมูป้ิง เฮง เฮง  จะมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้เป็นหลกั เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้

และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

• มีโลโก ้และสโลแกนท่ีเด่นชดั จดจาํง่าย 

• เนน้การพฒันาสินคา้ โดยการเพิ่มรสชาติตามท่ีตลาดนิยม  

• ปรับปรุงขนาดบรรจุใหเ้หมาะสมตามการบริโภคของลูกคา้  

• พยายามปรับปรุงการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานดา้นอาหาร เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาหารมกัคาํนึงถึง

ความปลอดภยั สะอาด และดา้นสาธารณสุข   

• สินคา้มีตูอ้บทาํความร้อน เพือ่ทาํใหสิ้นคา้มีความสดใหม่อยูต่ลอดน่ารับประทานต่อ

ผูบ้ริโภค 

• มีป้ายสินคา้ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน  

• ไม่ตอ้งยนืรอคิวซ้ือนาน 

 

กลยุทธ์ด้านราคา( Price ) 

กลยทุธ์การตั้งราคา ยงัคงใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาตํ่ากว่าราคาตลาด เม่ือเทียบกบัคุณภาพและปริมาณ  

แต่อาจจะมีการปรับราคาสูงข้ึนในอนาคต  เน่ืองจากในปัจจุบนัตั้งราคาขายปลีกท่ี 10 บาทต่อ 1 ไม ้ซ่ึงตํ่ากว่า

คู่แข่ง เม่ือเทียบในแง่ของการท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีคุณภาพสูงกวา่  

โดยในอนาคตหากมีการปรับราคา กิจการจะปรับราคาสินคา้ พร้อมกบัมีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์

ของสินคา้ใหท้นัสมยั ทั้งบรรจุภณัฑ ์และฉลากสินคา้  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย ( Place ) 

 หมูป้ิง เฮง เฮง  มีช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกั  ดงัน้ี 

ช่วงปีแรกของการดาํเนินงาน 

1. การขายตรงในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวน4สถานี ท่ีมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

2. งานนิทรรศการออกร้านต่างๆ ตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลอาหาร / สินคา้ OTOPเพื่อให้

ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน รวมทั้งออกซุ้มในงานการกุศล ศูนยก์ารคา้ชั้นนาํ ตลาดสดขนาด

ใหญ่ ป้ัมนํ้ามนัเสน้ทางท่องเท่ียวเป็นตน้ 

ช่วงปีท่ี 2 ของการดาํเนินงาน เพิ่มเติมโดยการ 

1. ขยายสาขาเพิ่มตามสถานีรถไฟฟ้าปีละ2สาขา 

2. ขายทางออ้ม โดยกิจการแฟรนไชส์ใหส้าํหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะทาํธุระกิจหมูป้ิง 

3. มีการปรับปรุงช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้อยูเ่สมอ (การขนส่ง การคลงัสินคา้ 

การควบคุมสินคา้คงเหลือ เป็นตน้) 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion ) 

การส่งเสริมการขาย 

- มีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลองชิมฟรีในช่วงเปิดตวัร้าน เพื่อสร้างความรู้จกัตวัสินคา้ให้กับทาง

ผูบ้ริโภค 

- จดัโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น ซ้ือหมูป้ิง 10ไมแ้ถม1ไม ้เพื่อเพิ่มความสนใจในการซ้ือ

จาํนวนมาก เป็นตน้ ซ่ึงจะจดัโปรโมชัน่ในช่วงหลงัจากท่ีสินคา้เปิดตวัในระยะหน่ึง 

- มีบริการ delivery ใหถึ้งท่ีในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหมูป้ิง ต่อคร้ังจาํนวนเกิน 100 ไมข้ึ้นไป เพื่อ

เป็นบริการเสริมใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจต่อลูกคา้ 

การโฆษณา 

- ใช้ Point of Purchase Advertising คือ การใช้โฆษณา ณ จุดขาย เพื่อเตือนความทรงจาํของ

ลูกคา้  รวมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือท่ีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้  โดยการทาํป้ายโฆษณาหนา้จุดท่ีมี

การจดังานออกร้านต่าง ๆ จดัทาํแผน่พบั ใบปลิวแจกใหผู้บ้ริโภค เป็นตน้  

- การติด sticker โฆษณาสินคา้ บนรถกระบะ และรถจกัรยานยนต์ของบริษทั เพื่อให้เป็นการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์แบบเคล่ือนท่ี 

- บรรจุภณัฑท่ี์ใส่สินคา้มีช่ือร้าน และช่องทางการติชมท่ีชดัเจน 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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การประชาสัมพนัธ์ 

- ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมภายในทอ้งถ่ินโดย  ร่วมมือหรือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมของชุมชน  เช่น  งานออกร้านเพื่อการกศุล 

การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 ทางร้านจะทาํ การคดัเลือกพนกังาน โดยพจิารณาเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัตามรายละเอียดงาน 

(Job Description) ใหค้วามสาํคญักบับุคลิกภาพและประสบการณ์ของผูส้มคัร โดยการคดัเลือกจะ 

กระทาํ ทนัทีท่ีทราบวา่จะมีตาํแหน่งวา่ง เพราะตามนโยบายของร้าน พนกังานตอ้งแจง้ลาออกก่อนกาํหนด

ลาออกจริง เป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นระยะเวลาในการคดัเลือกพนกังานและสอนงาน 

ส่วนการคดัเลือกพนกังานคร้ังแรกก่อนเปิดใหบ้ริการจะกระทาํ ก่อนการเปิดบริการ (Grand Opening) 

ประมาณ 1เดือน เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการฝึกอบรม และเตรียมระบบและขั้นตอนงานท่ีดีท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์แผนการเงนิ  

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

 จากการลงทุนในบริษทัน้ีเร่ิมแรก 6,837,480 บาท พบว่าบริษทัสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

โครงการ (NPV) เท่ากบั 27,417,846.87 บาท ซ่ึงค่า NPV ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเป็นบวก แสดงว่าการลงทุนใน

บริษทัน้ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากกระแสเงินสดรับมากกวา่กระแสเงินสดจ่าย 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) 

 จากงบประมาณกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ท่ีคาํนวณไดส้ามารถคาํนวณหาค่า IRR ไดเ้ท่ากบั 

91% ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูง จึงทาํให้ตดัสินใจได้ว่าบริษทัน่าลงทุนและจะได้ผลตอบแทน

กลบัคืนมาเป็นท่ีน่าพอใจ 

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัพบว่า บริษทัมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ 1.44 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลา

การคืนทุนท่ีเร็วกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้บริษทัน้ีเป็นบริษทัท่ีน่าลงทุนและไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่า

พอใจ 

 จากการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV), อตัราผลตอบแทน 

(Internal Rate of Return : IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) พบวา่ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

น่าสนใจและมีระยะเวลาคืนทุนท่ีรวดเร็ว ดงันั้นจึงควรลงทุนในบริษทัน้ี 
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และ การจดัการ. (หนา้ท่ี 46-48). พิษณุโลก : มหาวิทยาลยัพษิณุโลก.  

สุนิษฐา เศรษฐีธร. (2557). รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย: ธุรกิจอาหารฟาสตฟ์ู้ ดในประเทศไทย.  

ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบนัอาหาร. 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ พฒัน์ พิสิษฐเกษม. (2557) . เอกสารประกอบการ
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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แผนธุรกจิ “บริษทั อาร์ ท ีเจ สแน็ค จาํกดั” 

 BUSINESS PLAN OF R T J SNACK CO., LTD. 

 

ปาลิกา  ครองบ้าน1,  มะลิวัลย์  ช่วยเพชร2, มารุต  ศิรินาโพธ์ิ3 

Palika Krongban, Maliwan Chuyphet, Marut Sirinapo 

 

บทคดัย่อ 

 

บริษทั อาร์ ที เจ สแน็ค จาํกดั เป็นธุรกิจประเภทขนมขบเข้ียวแบบไทย ในลกัษณะการแปรรูปทุเรียนโดยใช้

กรรมวิธีท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐานในกระบวนการผลิต พร้อมกบัเพิ่มรสชาติแปลกใหม่ให้กบัทุเรียนทอด

กรอบเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ภายใตต้ราสินคา้ “Duri-fun”  ปัจจุบนัตลาดของธุรกิจทุเรียน

ทอดกรอบมีอตัราการเติมโตท่ีสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทาํให้บริษทั อาร์ ที เจ 

สแน็ค จาํกดั มองเห็นโอกาสในการทาํกาํไรจากธุรกิจทุเรียนทอดกรอบ ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัตวั

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และการทําการตลาดท่ีเน้นด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้สินค้าเป็น 

ท่ีรู้จกัและจดจาํในตราสินคา้ของบริษทัฯ  โดยสินคา้ทุเรียนทอดกรอบ Duri-fun มี 3 รสชาติ คือ รส Original 

รส Spicy และรสโนริสาหร่าย ในดา้นการบริหารงานบริษทัฯ เนน้การพฒันาบุคลากร รวมทั้งกาํหนด Key 

Performance Indicator (KPI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทํางาน พร้อมสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกลุ่มเครือข่ายทางการคา้ ตลอดจนดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการส่งเสริมและสนับสนุน

เกษตรผูป้ลูกทุเรียนใหมี้การดาํรงชีวิตท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงบริษทั อาร์ ที เจ สแน็ค จาํกดั ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 7,000,000 

บาท ในสถานการณ์ปกติ บริษทัฯ มีค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นบวก  ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (IRR) เท่ากบั 11.71% ซ่ึงมีค่ามากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 

ปี 8 เดือน ซ่ึงเห็นไดว้า่ ธุรกิจมีศกัยภาพในการทาํกาํไร และเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนสูง

เม่ือเทียบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

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

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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คาํนํา 

แผนธุรกิจ บริษทั อาร์ ที เจ สแน็ค จาํกดั จดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ

แปรรูปทุเรียนภายใตต้ราสินคา้ “Duri-fun”  ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของธุรกิจ วตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทศัน์และพนัธกิจในการบริหารงาน ภาวะอุตสาหกรรม วิเคราะห์

สภาพตลาด วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขนั วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (FIVE FORCE MODEL) 

ไดแ้ก่ การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม อาํนาจต่อรองของซพัพลายเออร์ อาํนาจต่อรองของ

ลูกคา้ ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน และภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ของธุรกิจ (SWOT analysis) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และคน้ควา้งานวิจยั 

บทความและวารสารทางวิชาการ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พื่อใช้

เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ โดยธุรกิจไดจ้ดัทาํแผนการตลาด เพื่อวางแผนกล

ยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และแผนฉุกเฉิน เพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่ง

สูงสุดและผลการดาํเนินการบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางการตลาดท่ีวางไว ้รวมถึงการวาง

แผนการผลิต เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัและควบคุมการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จดงัท่ีตอ้งการ มี

การจดัทาํแผนการบริหารและจดัการองคก์ร เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การจดัทาํแผนการเงิน เพื่อให้สามารถจดัการดา้นการเงินไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุนอย่างสูงสุดและประสบ

ความสาํเร็จในการทาํธุรกิจ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของธุรกจิ 

ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิ 

1. ธุรกิจ: เป็นผูผ้ลิตทุเรียนทอดกรอบภายใตช่ื้อ Duri-fun 

2. รูปแบบธุรกิจ : เป็นธุรกิจในรูปแบบบริษทัจดัตั้ง ข้ึนในนาม บริษทั อาร์ ที เจ สแน็ค จาํกดั 

3. สถานท่ีตั้ง : 

3.1 สถานท่ีผลิต : เลือกท่ีตั้งสถานท่ีผลิตอยู ่จงัหวดัชุมพร บนเน้ือท่ี 2 ไร่ เน่ืองจากไม่ไกลจากแหล่งวตัถุดิบ

และสะดวกในการขนส่งสินคา้ 

3.2 สถานท่ีจาํหน่าย : จาํหน่ายจะเร่ิมตน้โดยการจดัทาํหน้าร้านโดยตั้งท่ีบา้นเลขท่ี 5/1 หมู่ท่ี 12 ตาํบลตะโก 

อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร และส่งขายไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ตในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํต่างๆ ร้านขายของ

ฝากตามจุดจอดรถโดยสารประจาํทางทุกจงัหวดั นอกนั้นกจ็ะวางขายไปยงัร้านเลมอนฟาร์มควบคู่ไปกบัการ

ออกบูทจดัแสดงสินคา้ตามงานต่างๆ 

4. ประวติัความเป็นมาของบริษทั: เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 

 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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วสัิยทศัน์ 

เป็นผู ้นําด้านธุรกิจขนมทุเรียนทอดแบบไทย ท่ีเป็นท่ีรู้จักและยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐาน 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

พนัธกจิ 

1. สร้างสินคา้และตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. พฒันาทุเรียนทอดกรอบใหมี้คุณภาพโดยผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

3. สร้างความแปลกใหม่ดา้นรสชาติและบรรจุภณัฑภ์ายใตทุ้เรียนทอดแบบไทย 

4. ดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรผูป้ลูกทุเรียนใหมี้การดาํรงชีวติท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

ความสาํเร็จของธุรกิจเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 

1. คุณภาพของตวัสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 

2. ความหลายหลายและความแปลกใหม่ของรสชาติทุเรียนทอดกรอบ 

3. ท่ีตั้งโรงงานเหมาะสมในการแปรรูปผลิตภณัฑเ์น่ืองจากโรงงานตั้งอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบ 

4. ช่องการจดัจาํหน่ายเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้ายเน่ืองจากส่งขายตามสถานท่ีต่างๆและตั้งหนา้ร้านอยู่

ริมถนนเพชรเกษม 

5. ใชอุ้ปกรณ์ในกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 

6. บุคคลกรในบริษทัมีความรู้ความสามารถในการแปรรูปสินคา้เกษตร 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายระยะสั้น 

สินคา้และตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะทุเรียนทอด แบบไทย รวมทั้งมีการ

เติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยมียอดขายส่งและขายปลีกเพิ่มข้ึน 15% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

2. เป้าหมายระยะยาว 

สินคา้ทุเรียนทอดกรอบเป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะทุเรียนทอดแบบไทย พฒันาสินคา้

ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งมีการเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

สัญลกัษณ์และคาํขวญั 

ใชช่ื้อสินคา้ว่า Duri-fun (ดูริ-ฟัน) ซ่ึงมีท่ีมาจากคาํว่า Durio คือ สกุลของทุเรียน ซ่ึงเป็นสกุลผลไมท่ี้มีขนาด

ใหญ่และมีหนามแขง็ปกคลุมทัว่เปลือก ผลมีรูปรีถึงกลม เปลือกมีสีเขียวถึงนํ้ าตาล เน้ือในมีสีเหลืองซีดถึง

แดง แตกต่างกนัไปตามสปีชีส์ และคาํวา่ Fun คือ ความอร่อยเพลินเม่ือกินดูริ-ฟัน 

 

ตราสินค้า  
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คาํขวญั หรือ Slogan  คือ  “Duri-fun กรอบมนั อร่อยเพลิน” 

สภาพตลาดทัว่ไป 

ปัจ จุบันทุ เ รียนทอดได้รับความนิยมในการบริโภคมาก ข้ึน ผู ้ประกอบการท่ีผลิตทุ เ รียนทอด 

ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม มกัเป็นกลุ่มแม่บา้นท่ีไดรั้บการส่งเสริม

อาชีพจากหน่วยงานรัฐบาล จากฐานข้อมูลของสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน  

กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ผูป้ระกอบการทุเรียนทอดท่ีจดทะเบียนผูป้ระกอบการโอทอป 

ปี 2555 มีจาํนวน 39 ราย ในจาํนวนน้ีเป็นผูผ้ลิตชุมชน 23 ราย ดาํเนินกิจการในลกัษณะอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน มีขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น  ผูป้ระกอบการเจา้ของคนเดียว จาํนวน 11 ราย และท่ีเหลืออีก  

5 ราย เป็นผูผ้ลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุเรียนไดช่ื้อว่าเป็นราชาแห่งผลไม ้ท่ีมีเน้ือนุ่ม รสชาติ

หวานมนัอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

ทุเรียนทอดกรอบเป็นขนมขบเค้ียว (SNACK) ประเภทของกินเล่น ปัจจุบนัตลาดในประเทศไทยมีการ

ขยายตวัออกไปเป็นอย่างมาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานซ่ึงอาจจะนิยม

รับประทานเป็นอาหารวา่งรับประทานในช่วงท่ีกาํลงัชมภาพยนตร์ หรือในช่วงเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ ทาํ

ให้ในปัจจุบนัตลาดขนมขบเค้ียวมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 7,500 ลา้นบาท ตลาดขนมขบเค้ียวของไทยยงัสามารถท่ี

จะขยายตัวได้อีกมาก มีอตัราการขยายตัวในแต่ละปีประมาณร้อยละ 15-20 จึงเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจในการทาํธุรกิจในรูปขนมขบเค้ียวในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งและตรงใจกับ

รสนิยมของผูบ้ริโภค ตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นตลาดท่ีมี 

การแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรงเช่นกนั เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเกิดง่าย จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหมี้ผูป้ระกอบการ

จาํนวนมากทั้งรายเล็กรายใหญ่สนใจเขา้มาในตลาดหลายราย ดังนั้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

จะเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และอยูใ่นตลาดไดเ้ป็นเวลานานนอกจากการใชส่ื้อโฆษณา เพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ี

รู้จักของผูบ้ริโภคแลว้ ช่องทางในการจัดจาํหน่ายท่ีคลอบคลุม และแข็งแรง ก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ของเรามากยิง่ข้ึน 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร ผ ลิ ต ทุ เ รี ย น ท อ ด เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ง่ า ย ๆ  

ไม่สลบัซับซ้อนจึงเป็นธุรกิจท่ีผูท่ี้สนใจหรือผูป้ระกอบการสามารถเขา้มาในธุรกิจไดง่้ายไม่มีอุปสรรค 

ในการเขา้สู่ธุรกิจ เน่ืองจากใชเ้งินทุนไม่สูง 
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สภาพตลาดทุเรียนทอดกรอบ 

ตลาดทุเรียนแปรรูปถือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ โดยเป็นตลาดท่ีมีผูป้ระกอบการจาํนวนมาก 

ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะท่ีสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีลกัษณะเหมือนกนัสามารถทดแทนกนัได้

อยา่งสมบูรณ์ การเขา้ออกจากตลาดของผูผ้ลิตสามารถทาํไดอ้ยา่งเสรี รวมถึงการเขา้ถึงปัจจยัการผลิตต่างๆ

สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการผกูขาดทั้งดา้นวตัถุดิบและการจดัจาํหน่าย โดยผูป้ระกอบการท่ีมี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จัด ห า วัต ถุ ดิ บ ทุ เ รี ย น ส ด ไ ด้ต ล อ ด ปี จ ะ เ ป็ น ผู ้ ท่ี มี ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น 

การแข่งขนั เพราะจะสามารถป้อนวตัถุดิบไดต้ลอดทั้งปี 

ตลาดทุเ รียนทอดมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะเ ม่ือพิจารณาในแง่ของการเป็นขนม 

ขบเค้ียวซ่ึงตลาดในประเทศมีทิศทางการเติบโตเหมือนตลาดขนมขบเค้ียวในต่างประเทศท่ีมีอัตรา 

การบริโภคต่อหัวสูง ขณะท่ีทุเรียนและผลิตภณัฑจ์ากทุเรียนไดรั้บความนิยมอย่างมากในผูบ้ริโภคคนไทย 

ทั้งท่ีเป็นการซ้ือเพื่อบริโภคเองและการซ้ือเป็นของฝาก  

แมจ้ะมีผูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวเป็นจาํนวนมาก ประเภทของสินคา้มีความหลากหลายแต่ 

ขณะเดียวกนัถา้แบรนดข์องสินคา้ในตลาดไม่มีความแขง็แกร่งก็ไม่สามารถท่ีจะอยูใ่นตลาดไดเ้ป็นเวลานาน

ฉะนั้นผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถอยู่รอดในตลาดไดน้ั้น จะตอ้งมีการพฒันารูปแบบสินคา้ และสร้างการ

รับ รู้ในตราสินค้าอย่างรวดเ ร็ว ต่อลูกค้า  (Brand awareness) และคุณภาพของสินค้าจะต้อง เ ป็น 

ท่ียอมรับ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํให ้บริษทั อาร์ ที เจ สแน็ค จาํกดั มีแนวคิดในการนาํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใช ้จดัทาํสินคา้

ให้เหมาะสมกับตลาดต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกันโดยยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์เดิมไว้ได้อย่าง 

ลงตวั แต่ได้มีการเพิ่มรสชาติใหม่เพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มท่ีไม่ชอบรสชาติ 

แบบจาํเจเพื่อท่ีจะสร้างยอดขายจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดห้ลากหลายกลุ่ม 

 

การวเิคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม  

การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม  คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะมีอยู่เป็นจาํนวน

มากแต่ส่วนใหญ่แลว้จะมีกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ผลิตท่ียงัไม่ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน

รวมทั้งรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ท่ียงัไม่แตกต่างและดึงดูดในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

อาํนาจต่อรองของซพัพลายเออร์  ทางบริษทัไดมี้หุ้นส่วนท่ีเป็นคนในพื้นท่ี ซ่ึงมีพื้นท่ีทาํสวนและจะจดัส่ง

วตัถุดิบให้บริษทัอยู่แลว้บางส่วน นอกจากนั้นก็จะไปทาํการเป็นพนัธมิตรกบัเจา้ของวตัถุดิบอ่ืนๆเพื่อท่ีจะ

เป็นบุคคลสําคัญในการส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยทําเป็นสัญญาซ้ือขายทุเ รียนตั้ งแต่ต้นฤดูกาล 

การผลิต ซ่ึงประกนัราคารับซ้ือทุเรียนจากเกษตรกร 

อาํนาจต่อรองของลูกคา้  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในปัจจุบนั ทาํให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

เป็นไปอยา่งยากลาํบาก ทุเรียนทอดในทอ้งตลาดก็มีมากมายหลายยีห่อ้ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ซ่ึง

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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จากปัจจยัดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยเฉพาะในเร่ืองของรายได ้และส่วน

แบ่งตลาดท่ีอาจจะลดลง 

ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน  ผลิตภณัฑ์ทุเรียนทอดกรอบของเราจดัอยู่ในประเภทขนมขบเค้ียว และใน

ปัจจุบนัก็มีผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัขนมขบเค้ียวอยู่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้ลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ราคาแลว้อาจจะเลือกสินคา้ของคู่แข่งขนัอ่ืนมาทดแทนได ้แต่วตัถุดิบของบริษทัเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมี

การคดัสรรอยา่งดีและรสชาติของทุเรียนกมี็ความเป็นเอกลกัษณ์ในเร่ืองความหวานมนั  

ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัหน้าใหม่  ธุรกิจทุเรียนทอดกรอบเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มาก เทคโนโลยีการ

ผลิตเป็นแบบง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้น ทาํให้ไม่มีอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจของผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี แต่ใน

กรณีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการพฒันาสินคา้และการบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั 

สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียวท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาด จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในการ

ซ้ือเคร่ืองมือในการบรรจุหีบห่อ ซ่ึงมีราคาแพงกว่า ตลอดจนการมีระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐานความ

ปลอดภยัรวมทั้งการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจเช่นกนั 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์มหภาค 

ดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตวั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

สินคา้เปล่ียนไป โดยผูบ้ริโภคจะมีความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้มากยิ่งข้ึน มีการเปรียบเทียบราคา

และคุณค่าหรือผลท่ีไดรั้บจากการอุปโภคบริโภคสินคา้ต่างๆ มากยิง่ข้ึน  

ดา้นการเมือง  ปัจจุบนัการเมืองของประเทศไทยไม่มีความเสถียร ซ่ึงตอ้งมีการปฏิรูปทางการเมือง และมีการ

จดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็จะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยตรง และการท่ีไม่มีความมัน่คงทางการ

เมืองส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจไม่ดี การลงทุนในธุรกิจจึงตอ้งมีความระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน 

ดา้นสงัคม  การทาํธุรกิจในปัจจุบนัจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสังคมเพิ่มข้ึน ทั้งเร่ืองการทาํประโยชน์ให้สังคม 

การช่วยเหลือสงัคม เพราะจะทาํใหธุ้รกิจไดรั้บการยอมรับเพิ่มข้ึน 

ดา้นเทคโนโลยี  ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยต่ีางๆเพิ่มมากข้ึน การโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือ

ต่างๆจึงเป็นช่องทางท่ีจะเพิ่มยอดขายใหก้บัผลิตภณัฑโ์ดยไม่เปลืองค่าใชจ่้าย นอกจากนั้นยงัช่วยส่งเสริมใน

เร่ืองของประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงข้ึน 

ดา้นกฎหมาย  ในการแปรรูปทุเรียนตอ้งมีกระบวกการผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐาน อย. ขององคก์ารอาหารและ

ยา และมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2317 – 2549 ซ่ึงเป็นมาตรฐานกาํหนดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ทุเรียนทอด

กรอบ 

 

 

 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกจิ (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีความหลากหลายในดา้นรสชาติ 

2. ไดน้าํเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 

3. โรงงานตั้งอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบ ทาํใหมี้ความคล่องตวัในการผลิต 

4. ช่ือผลิตภณัฑ ์ท่ีแปลกใหม่ ทาํใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนและเป็นท่ีจดจาํ 

5. บรรจุภณัฑส์วย สะดุดตา เหมาะแก่การซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

6. มีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหาซ้ือไดง่้าย เน่ืองจากส่งไปขายตามสถานท่ีต่างๆ และร้านตั้งอยูริ่ม 

ถนนเพชรเกษม 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.สินคา้เพิ่งเขา้สู่ตลาดยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

2. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีอายสุั้น 

   3. พื้นท่ีในการจดัเกบ็วตัถุดิบมีนอ้ย 

   4. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ข้ึนอยูก่บัฤดูกาลของผลผลิตทุเรียน 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(Opportunities) 

1. รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมในเร่ืองการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร 

2. การเปิดเสรีทางการคา้และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้มีโอกาสในการขยายฐานตลาดมาก

ยิง่ข้ึน 

3. คนในพื้นท่ีใหก้ารสนบัสนุน การแปรรูปทุเรียนและสินคา้ทางการเกษตร 

อุปสรรค (Threats) 

1.  สินค้า เ ลียนแบบได้ง่าย ทําให้กิจการจํา เ ป็นต้องสร้างความแตกต่างรวมทั้ งสร้างการรับรู้ใน 

ตราสินคา้ ใหก้บัผูบ้ริโภค 

2. ผลิตภณัฑ ์มีราคาค่อนขา้งสูง กลุ่มเป้าหมาย อาจหนัไปซ้ือผลิตภณัฑข์องคู่แข่งทางออ้ม ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ 

3. สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปัจจุบนั ส่งผลต่อปริมาณการสัง่ซ้ือ 

4. การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีค่อนขา้งสูง 
 

Target / Positioning 

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  คื อ  ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ท่ี ช อ บ รั บ ป ร ะ ท า น ผ ล ไ ม้ แ ป ร รู ป  ท่ี มี อ า ยุ ตั้ ง แ ต่   

16 ปีข้ึนไป และมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทุกอาชีพ  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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กลุ่มเป้าหมายรอง คือ  กลุ่มบุคคลทัว่ไป ท่ีช่ืนชอบรับประทานผลไมส้ด อายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี และมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 

10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภณัฑทุ์เรียนทอดกรอบลกัษณะของบรรจุภณัฑจ์ะบรรจุซองปริมาณ 100 

กรัม โดยซองจะถูกออกแบบใหมี้การบรรจุโดยมีการอดัก๊าซไนโตรเจนอ่อนๆลงไปในถุงเพื่อลดปัญหาเร่ือง

ของความช้ืนซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพของสินคา้ได้ดี ลกัษณะซองรส Original จะเป็นสีเหลืองทองเพื่อ

สะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของทุเรียนท่ีนาํมาแปรรูปท่ีทาํจากทุเรียนหมอนทองแท ้ส่วนในเร่ือง

ของรสชาติจะแบ่งเป็น 3 รสคือ รส Original เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวตัถุดิบตามธรรมชาติจากทุเรียน

หมอนทองโดยไม่มีการปรุงแต่งรสชาติจึงทาํใหไ้ดร้สชาติ หวาน มนั น่ารับประทานมากข้ึนส่วนอีก 2 รส จะเป็น

การปรุงรสเพื่อสร้างความหลากหลายสาํหรับผูท่ี้ไม่ชอบรสชาติจาํเจโดยจะปรุงเป็นรส Spicy และรสโนริ

สาหร่าย ในเร่ืองของกล่ินจะมีการเก็บรักษาวตัถุดิบอย่างดีเพื่อไม่ให้มีกล่ินสาบและเหม็นหืน ในส่วนของ

บรรจุภณัฑ ์บริษทัฯ ไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะโดดเด่น ทนัสมยั เพื่อสร้างความแตกต่างใหจ้ากแบ

รนด์สินคา้ของคู่แข่งขนั และสร้างการจดจาํในตวัสินคา้และแบรนดสิ์นคา้ให้กบัผูบ้ริโภค โดยรส Original 

ออกแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้สีเหลือง รสโนริสาหร่าย ออกแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้สีสม้ และรส Spicy ไดอ้อกแบบ

บรรจุภณัฑใ์หมี้สีแดง 

ด้านราคา (Price)  มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหธุ้รกิจมีกาํไรสุทธิ 15% และเพื่อคงความน่าเช่ือถือของตวัผลิตภณัฑ ์

การตั้ งราคาจะพิจารณาจากส่วนผสมทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดได้ 

เน่ืองจากไดว้างตาํแหน่งสินคา้อยู่ในระดบัปานกลาง แต่ตอ้งการเจาะตลาดและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก

คู่แข่งทางออ้ม จึงตอ้งตั้ งราคาอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้และเพื่อดึงให้

ผูบ้ริโภคเขา้มาทดลองบริโภคมากข้ึน โดยเป็นราคาท่ียงัคงทาํกาํไรใหก้บัธุรกิจและเป็นราคาท่ีไม่เกิดช่องวา่ง

ของกาํไรมากนกั เพื่อเป็นการกนัการเกิดคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยจะตั้งราคาท่ี

เป็นมาตรฐานเหมือนกนัทุกรสชาติ กาํหนดราคาอยู่ท่ีซองละ 55 บาท เพื่อให้ผูข้ายปลีกสามารถขายไดใ้น

ราคาซองละ 50 บาท การกาํหนดราคาของบริษทัน้ี ทาํใหผู้ข้ายปลีกมีกาํไรขั้น 35%  

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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ด้านสถานที่จัดจําหน่าย (Place)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างทัว่ ถึง และเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการขายสินคา้และสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจจึงมุ่งวางสินคา้ให้ทัว่ถึง

และครอบคลุมช่องทางการจดัจาํหน่ายดงักล่าวภายใน 2 ปี โดยวางจาํหน่าย ณ หนา้ร้าน 5/1  หมู่ท่ี 1  ตาํบล

ตะโก  อาํเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชุมพร ร้านเลมอนฟาร์ม สหกรณ์เลมอนฟาร์ม ทุกสาขา จุดบริการพกัรถ

โดยสารประจาํทาง ร้านขายของฝากสินคา้ตามจงัหวดัต่างๆ และสหกรณ์/ร้านคา้ในมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ีบริษทัเรายงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทางออนไลน์เพื่อให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายใน 

การสั่งซ้ือมากข้ึนโดยการกระจายสินคา้ของบริษทัผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออนไลน์มีช่องทาง

ทั้งหมด ดงัน้ี 

- Website : www. Duri – fun.com  - Facebook : http://www.Facebook.com/ Duri – fun 

- E-mail :  Duri – fun @hotmail.com - Instagram : Duri – fun chumporn 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีวตัถุประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหรู้้จกั

ผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการบริโภคสินคา้และเกิดการทดลองซ้ือและเกิดการซ้ือ

ซํ้ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความตระหนักในตราสินคา้ (Brand awareness) และตรายี่ห้อ และสร้างความ

น่าเช่ือถือรวมทั้งภาพพจน์ท่ีดีต่อ Brand “Duri-fun” โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี 

การโฆษณา (Advertising) ในเร่ืองของการโฆษณาบริษทัมีนโยบายท่ีจะทุ่มงบไปกบัการโฆษณาในปีแรก

สูงเพื่อต้องการให้ตัวสินค้าเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับภายใน 2 ปี โดยจะทําการโฆษณาผ่าน 

ส่ือต่างๆ ดงัน้ี 

1. จดัทาํแผน่ประชาสัมพนัธ์ แบบ POP UP เพื่อประชาสัมพนัธ์ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของ

ทุเรียนรวมถึงกระบวนการการผลิตท่ีเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผลิตภณัฑ์

พร้อมตวัอยา่งสินคา้เพื่อดึงดูดความสนใจในผลิตภณัฑ ์  

2. สกรีนรูปบนรถเมลแ์ละป้ายรถเมล ์

3. ผา่นส่ือมีเดียทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว บนรถไฟฟ้า และสถานี BTS และสถานี MRT 

4.  ลงโฆษณาทางวิทย ุคล่ืน chill FM 89 ออกอากาศ 120 คร้ังต่อเดือน 

การประชาสัมพันธ์ (public relations) เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างภาพพจน์ให้กบับริษทัและผลิตภณัฑไ์ด้

เป็นอยา่งดี โดยมีแผนในการท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

Prelaunch - จดัสมัมนาใหก้บัพนกังานขาย เพื่อสร้างความเขา้ใจในสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง 

Launch - จดังานแถลงข่าววนัเปิดตวัสินคา้พร้อมดาราพรีเซนเตอร์และเปิดตวัร้าน พร้อมนาํเสนอ ความ

เป็นมาและและเอกลกัษณ์ของสินคา้ การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีตามย่านชุมชน office Zone เช่น  สีลม 

สุขุมวิท สยาม ศูนยร์าชการ ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ พร้อมเชิญชวนแฟนเพจเขา้ร่วมกิจกรรม  

ลุน้รางวลัต่างๆ และเป็นช่องทางในการรับฟังขอ้เสนอแนะ เก่ียวกับสินคา้ เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลใน 

การปรับปรุงสินคา้ต่อไป รวมถึงการจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 

http://www.pavo.com/
mailto:Pavo@gmail.com
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แผนฉุกเฉินด้านการตลาด  

กรณีลูกคา้ไม่สามารถรับรู้และจดจาํแบรนด์ Duri – fun ได ้จะเน้นการส่ือสารแบรนด์ผ่านตวัพรีเซ็นเตอร์

โดยอาจจะดึงดาราท่ีกาํลงัมีช่ือเสียงโดยเลือกดารานาํหรือดาราท่ีกาํลงัเป็นท่ีช่ืนชอบช่วงท่ีละครกาํลงัออน

แอร์เพื่อส่ือสารถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ Duri – fun ใหลู้กคา้จดจาํไดม้ากข้ึนดว้ย  

กรณีเกิดคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีมีสินคา้และบริการในลกัษณะเดียวกนักบั Duri – fun ตอ้งเนน้กิจกรรมส่งเสริม

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มากข้ึนโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กบัลูกคา้ นอกจากนั้น Duri – fun  จะมี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงรสชาติเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 

แผนการผลติ 

สถานทีต่ั้ง 

ส่ิงท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาเลือกทาํเลท่ีของโรงงาน คือ แหล่งวตัถุดิบในการผลิต และจาํนวน

คู่แข่งขนัในพื้นท่ี จงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัท่ีมีผลิตผลทุเรียนเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนในอนาคต รวมถึงผูผ้ลิตทุเรียนแปรรูปในพื้นท่ียงัมีจาํนวนไม่มาก เหมือนในภาคตะวนัออก จึงตั้ง

โรงงานผลิตอยูท่ี่  5/1  หมู่ท่ี 1  ตาํบลตะโก  อาํเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชุมพร  

 

การวางผงัโรงงาน 

บริษทัฯ เนน้การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิต บริเวณโรงงานมีการป้องกนั

ไม่ให้แมลงและสัตว ์ซ่ึงอาจเป็นพาหะของโรคเขา้มาภายใน โดยมีมุง้ลวดปิดกั้นส่วนท่ีเปิดโล่ง และติดตั้ง

อุปกรณ์ดกัแมลง ภายในโรงงานมีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ การระบายนํ้ าในกระบวนการ

ผลิตมีการวางระบบบาํบดันํ้ าเสียดา้นหลงัโรงงาน การจดัเก็บวตัถุดิบมีการแยกพื้นท่ีออกจากกระบวนการ

ผลิตและคลงัสินคา้ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือน บริษทัฯ จดัให้มีพื้นท่ีสาํหรับรวมเปลือกทุเรียนและของเสีย

จากกระบวนการผลิต เพื่อนาํไปทาํลายต่อไป ส่วนบริเวณคลงัสินคา้จดัให้แยกออกจากกระบวนการผลิต 

บริษทัฯ จดัพื้นท่ีจอดรถไวด้า้นขา้งของโรงงาน เพื่อสะดวกในการขนส่งวตัถุดิบ ขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ 

รวมถึงท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ท่ีแวะซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ ในดา้นหนา้ของโรงงานท่ีติดกบัถนนเพชรเกษม

บริษทัฯ จดัเป็นสาํนกังานและหนา้ร้านสาํหรับขายสินคา้ของบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้ 

 

การวางแผนการผลติ 

ธุรกิจเลือกลงทุนในกระบวนการผลิตเองทั้งหมด เน่ืองจากกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก มีการใชเ้คร่ืองจกัร

ก่ึงอตัโนมติัและแรงงานคน ฝ่ายผลิตทาํงาน 1 กะต่อวนัทาํงาน โดยมีวนัทาํงาน 6 วนัต่อสัปดาห์ วนัละ 8 ชัว่ โมง

โดยทาํการผลิตในระบบ Make to stock คือ ทาํการผลิตในลกัษณะผลิตเป็นสต๊อกรอการจาํหน่าย ซ่ึงเร่ิมตน้

บริษทัจะทาํการผลิตทุเรียนทอดกรอบ “Duri-fun” ทั้ งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ รส Original รส Spicy และ 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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รสโนริสาหร่าย ในระยะแรกธุรกิจจะทาํการวางแผนการผลิตเพื่อใหมี้ผลิตภณัฑใ์นแต่ละรสชาติในปริมาณท่ี

ใกลเ้คียงกนั และในระยะยาวเม่ือธุรกิจสามารถวิเคราะห์แนวโนม้และความนิยมของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนและ

มีขอ้มูลยอดขายของผลิตภณัฑ์แต่ละรสชาติแลว้ ธุรกิจจะทาํการวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากการ

ประมาณการณ์ยอดขายในแต่ละเดือนสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละรสชาติ โรงงานมีกาํลงัการผลิตสูงสุดในเวลา

การทาํงานปกติเท่ากับ 200 กิโลกรัมต่อวนั หรือเท่ากับ 50,000 ซองต่อวนั ซ่ึงจากกาํลังการผลิตท่ีมีอยู่

สามารถรองรับยอดขายท่ีไดป้ระมาณการไวไ้ด ้และสามารถรองรับยอดขายท่ีอาจเพิ่มข้ึนจากการประมาณ

การไวไ้ด ้โดยการให้พนักงานทาํงานล่วงเวลา การวางแผนการผลิตจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ปริมาณ 

คาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ กาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร/แรงงาน และปริมาณสินคา้คงคลงั 

 

เทคโนโลยกีารผลติทีใ่ช้/อุปกรณ์เคร่ืองจักรในการผลติ 

 ในการผลิตจะใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ เคร่ืองหนัทุเรียน จาํนวน 2 เคร่ือง มีความสามารถในการ

สไลดทุ์เรียนดิบ 12,000 ช้ินต่อชัว่โมง เคร่ืองอบลมร้อน จาํนวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองบรรจุซอง รุ่น VPM-420 

จาํนวน 1 เคร่ือง ซ่ึงมีความเร็วในการบรรจุซองมากถึง 70 ซองต่อนาที 

 

กระบวนการผลติของทุเรียนทอดกรอบ 

 ประกอบดว้ย การแปรรูปเบ้ืองตน้ โดยการปอกเปลือกทุเรียน แยกส่วนของเมด็และส่วนท่ีเป็นสีขาว

ออกจากเน้ือทุเรียน นาํเน้ือทุเรียนท่ีไดไ้ปหั่นดว้ยเคร่ืองหั่นทุเรียน นาํช้ินทุเรียนมาผ่านกระบวนการทอด 

แลว้นาํไปอบในตูอ้บลมร้อน นาํทุเรียนท่ีอบแลว้มาเติม/ปรุงรสชาติตามท่ีตอ้งการ บรรจุทุเรียนทอดกรอบ

ดว้ยเคร่ืองบรรจุซองอตัโนมติั แลว้บรรจุลงกล่องผลิตภณัฑข์อง Duri-fun 

 

การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  

มาตรฐานท่ีทางบริษทัฯ นาํมาใช้ในกระบวนผลิตและการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน อย. ขององค์การ

อาหารและยา และมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2317 – 2549 ซ่ึงเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ทุเรียนทอด

กรอบ โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่คุณภาพของวตัถุดิบ ท่ีตอ้งคดัเลือกอย่างดี สะอาด และคุณภาพดี มีการควบคุม

กระบวนการผลิตทุกๆ ขั้นตอนโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ(Qualitycontrol, QC) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สินคา้

สะอาด ปลอดภยั มีการควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทุกคน รวมถึงการ

จดัสภาพแวดลอ้มในการจดัเกบ็สินคา้และการขนส่งท่ีดี เพื่อใหสิ้นคา้มีคุณภาพตลอดจนถึงมือผูบ้ริโภค  

 

 

 

 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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ผูจ้ดัการบริษทั 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชีการเงิน

และงานบุคคล 

งานผลิต งานคลงัสินคา้ QC 

แผนการบริหารและจัดการองค์กร 

โครงสร้างบริษัท (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรแต่ละตําแหน่ง 

1. ผูจ้ดัการบริษทั : มีหนา้ท่ีดูแลทุกๆ ดา้น ตั้งแต่ดา้นบุคคล สูตรสินคา้ การควบคุมการผลิตทั้งหมด ทั้งใน

เร่ืองของการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมการดาํเนินงานการผลิตให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถผลิตสินคา้ส่งทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมถึงดูแลด้านการทาํการตลาด

สาํหรับผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทั โดยเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจสูงสุด 

2. พนกังาน QC : มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทั้งในส่วนของวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิต และสินคา้สาํเร็จรูป รวมถึงความสะอาดของสถานท่ีในการผลิตและพนกังานผลิตเพื่อให้

สินคา้มีคุณภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

3. พนักงานบัญชีและบุคคล : ดูแลทั้ งการจัด ซ้ือและบัญชี -การเ งินในการดํา เ นินงานผลิต และ 

การขายสินคา้และจดัทาํงบการเงินทั้งหมด รวมถึงงานดา้นการบริหารบุคคล 

4. พนกังานตลาด : มีหนา้ท่ีติดต่อและขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีรับไปจาํหน่ายต่อใหก้บัผูบ้ริโภค 

วางแผนกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด การจดัการส่งเสริมการขาย และดูแลใหก้ารบริการลูกคา้ 

5. พนกังานผลิต : มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการผลิตทุเรียนทอดกรอบ ตั้งแต่ตน้กระบวนการจนเสร็จส้ินไดเ้ป็น

ทุเรียนทอดกรอบพร้อมจาํหน่าย 

 

การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 

1. การปฏิบติังานดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล มีการจดัโครงสร้างองคก์รตามหนา้ท่ี (Functional 

Structure) เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก และสินค้าท่ีผลิตเป็นทุเรียนทอดกรอบเพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงมี

กระบวนการผลิตท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละรสชาติ และรูปแบบการขายแบบเดียวกนั โดยมีการจดัโครงสร้าง

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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องคก์รระบุตาํแหน่งตามหนา้ท่ีงาน ซ่ึงแต่ละตาํแหน่งก็จะทาํหนา้ท่ีเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัตามความถนดั

และความชาํนาญ ทาํให้เกิดความประหยดั รวมทั้งเป็นธุรกิจท่ีไม่ใหญ่  มีขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่ยุง่ยาก จึง

จดัโครงสร้างองคก์รอยา่งง่าย ซ่ึงจะมีผลดีทาํใหมี้การดาํเนินการประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือมีปัญหาก็

ทาํใหก้ารส่ือสารรับทราบและแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว  

2. การสรรหาและการคดัเลือก ใชว้ิธีการรับสมคัรผา่นทางหนา้โรงงานและนดัมาสัมภาษณ์ รวมถึงทดสอบ

ทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 

3. การกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ อตัราค่าตอบแทนอยู่ในความเหมาะสมของบริษทัและพนกังาน

สามารถครองชีพกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ โดยบริษัทจะทําการประเมินผลประสิทธิภาพ 

การทาํงานรายปี และมีนโยบายการใหส่ิ้งตอบแทนกบัพนกังาน 

4. การพฒันาบุคลากร พนักงานทุกคนท่ีเขา้มาใหม่ จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เรียนรู้งานจากหัวหน้างาน

หรือผูร่้วมงานในองคก์ร รวมทั้งมีการเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถใหแ้ก่พนกังาน โดยการส่งไปฝึกอบรม

ยงัศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานของจงัหวดัชุมพร และสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัชุมพร และแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ 

สมมติฐานทางการเงิน 

1. ระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการ 5 ปี โดยมีเงินลงทุน 7,000,000 บาท 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้7.0% ระยะเวลาคืนเงินกู ้5 ปี และบริษทัคิดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี 20% ต่อปี 

3. ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูทุ้กเดือน งวดละ 42,6667 บาท ทั้งส้ิน 60 งวด 

4. ทาํสญัญาเช่าท่ีดิน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน 

5. การคาํนวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท์ั้งหมดโดยใช้วิธีแบบเส้นตรง โดยคิดอายุการใช้งานโรงงาน 

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ อุปกรณ์สาํนกังาน และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน อยูท่ี่ 5 ปี  

6. ค่าใชจ่้ายทางการตลาด มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 10% ทุกปี 

7. ต้นทุนราคาวัตถุดิบ มีอัตราเพิ่มข้ึน 5% ทุกปี ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต  

มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 2% ทุกปี 

9. ค่าใชจ่้ายในการวิเคราะห์ตวัอยา่งและข้ึนทะเบียน อย. เท่ากบั 31,000 บาท 

11. นโยบายการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั กาํหนดใหป้ริมาณสินคา้คงคลงัแต่ละรายการอยูใ่นระดบั 1 สปัดาห์ของ

ยอดขาย 

12. อตัราการเติบโตของยอดขายของบริษทัเพิ่มข้ึน 15% ทุกปี  

13. การชาํระเงินคืนเจา้หน้ีไดรั้บเครดิตจากเจา้หน้ีการคา้ 45 วนั 

14. การเก็บเงินของลูกคา้ จะเก็บเงินเม่ือสินคา้ส่งถึงมือลูกคา้ 80% ของยอดสั่งซ้ือและเก็บอีก 20% ในเดือน

ถดัไป โดยมีหน้ีท่ีคาดวา่จะสูญเท่ากบั 0% 

 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – มิถุนายน 2557) 
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แหล่งเงินทุน และวเิคราะห์การลงทุน 

บริษทัตอ้งการเงินลงทุนทั้ง ส้ิน 7,000,000 บาท มีแหล่งของเงินทุน 2 แหล่ง โดยเป็นทุนส่วนของเจา้ของ 

5,000,000 บาท  และกูจ้ากสถาบนัการเงิน จาํนวน 2,000,000 บาท การเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนเวียน

สินคา้คงเหลือและจาํนวนวนัหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในแต่ละปีไม่ต่างกันมาก โดยมีจาํนวนวนั

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลืออยูใ่นเกณฑท่ี์สูง อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้และระยะเวลาการจดัเกบ็

หน้ีในแต่ละปีไม่ต่างกนัมาก โดยมีระยะเวลาการจดัเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ท่ี 7 วนั เน่ืองจากบริษทัมีเง่ือนไขให้

ลูกคา้ชาํระค่าสินคา้เป็นเงินเช่ือ 20% ในเดือนถดัไป อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเฉล่ียเป็น 10.99 

นัน่ คือสินทรัพยร์วม 1 บาท สามารถสร้างรายไดจ้ากการขายไดป้ระมาณ 10.99 บาท ซ่ึงถือว่าสินทรัพยร์วม

ก่อให้เกิดรายได้ในระดับสูง อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อ

สินทรัพยมี์ค่าลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก็มีค่าเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

แสดงว่าบริษทัมีภาระหน้ีสินลดลง มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง และมีความสามารถในการชาํระ

เงินกู้ในอนาคตไดดี้ บริษทัจึงมีความน่าเช่ือถือสูง อตัรากาํไรขั้น ตน้เฉล่ียอยู่ท่ี 35% อตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงาน อัตรากาํไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆ ปี แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการสร้างกําไรสูง จากการวิเคราะห์

อตัราส่วนต่างๆ ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ทั้งทางสภาพคล่องทางการเงิน การจดัการลูกหน้ีการคา้ ประสิทธิภาพ

ในการจดัการหน้ีสิน ความสามารถในการสร้างกาํไร มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงในสถานการณ์

ปกติ บริษทัฯ มีค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นบวก  ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 

11.71% ซ่ึงมีค่ามากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี 8 เดือน  แสดงว่า

บริษทัสามารถบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มี

ผลตอบแทนท่ีดี ดงันั้นจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน 
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ภาคผนวก 

ตวัอย่างบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑทุ์เรียนทอดกรอบ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายใตต้ราสินคา้ “Duri-fun” เพื่อส่ือให้

เห็นถึงประเภทและคุณค่าของตวัสินคา้ และเพื่อใหผู้บ้ริโภคระลึกถึงตราสินคา้ในลกัษณะท่ีเป็นสินคา้ทุเรียน

แปรรูป รวมทั้งเป็นช่ือท่ีง่ายต่อการเรียกและจดจาํ โดยใชต้ราสัญลกัษณ์ (Logo) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และใช้

สโลแกน “Duri-fun  กรอบมนั  อร่อยเพลิน” เพื่อเป็นการส่ือถึงตวัสินคา้ ทุเรียนทอดกรอบจะมีขนาดบรรจุ 

100 กรัมต่อซอง ราคา 55 บาทต่อซอง มีการพิมพช่ื์อและรสชาติของสินคา้ โดยจะพิมพสี์พื้นซองและสี

สต๊ิกเกอร์ท่ีซองเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงรสชาติของสินคา้ คือ รส Original ใช้สีเหลือง รส Spicy ใช้สีแดง และ 

รสโนริสาหร่าย ใชสี้สม้ 
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สถาบันสอนภาษา ABC Easy 

นายเลก็  คาํมา 1 

นางสาวประกายมาศ  ประกาศิต 2 

นางสาววจิิตรา  สมใจ 3 

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

บทสรุปผูบ้ริหาร 

 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ABC Easy โดยอาศยัแผนธุรกิจ

เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลและความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ สามารถ สรุปไดว้า่มี    ความเป็นไปได้

ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมาก ซ่ึงสถาบนัสอนภาษา ABC Easy กาํลงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจาก

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ AEC หรือ Asean  Economic  Community  

(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)  เพื่อพฒันาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หเ้ขม้แขง็ในทุก

ดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการแลกเปล่ียนแรงงานระหวา่งกนั  ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็น

เร่ืองสาํคญัท่ีทุกคนตอ้งใชติ้ดต่อส่ือสารระหว่างกนั  ทาํให้องคก์รต่างๆ เตรียม   ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ AEC  

ดงันั้นสถาบนัสอนภาษา ABC Easy มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบักลยทุธ์การให้บริการ

และราคาท่ีกิจการนาํมาใช ้ท่ีสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการ ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถรับมือกบัคู่แข่ง

ทั้งรายเก่าและรายใหม่ไดท้นัท่วงที  นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท้างดา้นการบริหารจดัการ และกิจการมี

การดาํเนินการท่ีรองรับสถานการณ์เก่ียวกบับุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหไ้ดเ้ปรียบกิจการอ่ืนๆ ในธุรกิจ ใน

ส่วนของความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน สรุปไดว้่าเป็น ธุรกิจท่ีน่าสนใจใน

การลงทุนสูง คือมี ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูท่ี่ 1.7  ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน NPV 

เป็นบวก เท่ากบั   14,522,756.84  บาท และมีค่า IRR เท่ากบั 75.03  % ซ่ึงมากกวา่อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด

ท่ี  10%ในขณะท่ีค่า ROA และ ROE มีค่าเท่ากบั 39.07% ในปีแรก และปีต่อมาเท่ากบั 34.92 %, 24.40 %, 

36.96 % และ 32.50% ตามลาํดบั ในปีถดัไปตามลาํดบั สถาบนัสอนภาษาจะมีคู่แข่งจาํนวนมาก   ทาํให้

รูปแบบการแข่งขนัในตลาดสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงยากต่อการคาดการณ์ ท่ีไม่เป็นไปตาม

คาดการณ์ไดโ้ดยเฉพาะ ในส่วนของจาํนวนของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ หากนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์

ไวจ้ะส่งผลต่อกาํไรของสถาบนัสอนภาษา  ABC Easy รวมทั้งกระแส     เงินสดดว้ย และเงินเดือนพนกังาน 

ซ่ึงหากทางร้านไม่สามารถแกไ้ขไดใ้น ระยะเวลาอนัรวดเร็วก็จะส่งผล ต่อสภาพคล่องของทางร้านไดใ้น

ท่ีสุด 

 

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

  สถาบนัสอนภาษา ABC Easy กาํเนิดข้ึนในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จากความสนใจท่ีจะ

ทําธุรกิจประเภทการสอนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสถาบันสอนภาษา ABC Easy กําลังเป็นท่ีนิยมของ

กลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ AEC หรือ Asean  

Economic  Community  (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)  เพื่อพฒันาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตใ้หเ้ขม้แขง็ในทุกดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการแลกเปล่ียนแรงงานระหว่างกนั  

ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทุกคนตอ้งใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  ทาํใหอ้งคก์รต่างๆ เตรียมความ

พร้อมเพื่อเขา้สู่ AEC  ดงันั้นสถาบนัสอนภาษา ABC Easy มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

  สถาบนัสอนภาษา  ABC Easy มีอยู ่2 สาขา ท่ีตั้งสถานท่ีแห่งแรก   120  หลกัส่ี, อาคาร B 

ชั้น 1 ห้องเลขท่ี B 3 – 4  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม  2550  หมู่ 3 แจง้วฒันะ       

ทุ่งสองหอ้ง  กรุงเทพฯ  10210  ท่ีตั้งสถานท่ีแห่งท่ีสอง 79/27 ซอยร่มเกลา้ 56  อาคารพาณิชย ์                นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ  10520   

สัญลกัษณ์ของสถาบนัสอนภาษา ใชน้กฮูกจ๋ิว  ตามตาํนานเทพเจา้ของชาวกรีก  นกฮูก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

นกฮูกจ๋ิว  มกัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัเทพีอเธนา  เทพีแห่งนกของกรีก  ผูซ่ึ้งมกัจะปรากฏกายมาในรูปแบบ

ของ     นกฮูก  นอกจากนั้นจะเป็นเทพีแห่งนกแลว้  เทพอเธนา  ยงัเป็นเทพแห่งความสุขมุ  ศิลปะ  และทกัษะ

ความชาํนาญ  อีกดว้ย  เพราะฉะนั้น  นกฮูกจึงเป็นสญัลกัษณ์ของการสอน  และสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

 1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ABC Easy  

  1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ABC Easy  

  1.4  กรอบแนวคดิในการศึกษาสถาบันสอนภาษา  ABC Easy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 1.5  ขอบเขตของการศึกษา  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนผลิต 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจร้านอาหารทะเล  

I SEA U 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการ           

ทาํธุรกิจสถาบนัสอน

ภาษา ABC Easy 
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  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ABC 

Easy 

  2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

1.6  นิยามศัพท์  

  1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์                 

ดา้นการบริการ/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปได ้                      

ในการดาํเนินงานหรือไม่ 

  2. สถาบนัสอนภาษา ABC Easy  หมายถึง กิจการท่ีจะดาํเนินงาน ตั้งอยูท่ี่ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ

และอาคารพาณิชยนิ์คมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

  3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ

องคก์าร โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)  

  4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตาํแหน่ง                         

ทางการตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  

  5. การวิเคราะห์ดา้นการบริการ หมายถึง ขั้นตอนการบริการ/การบริหารขององคก์าร  

  6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

  7. การวิ เคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กําไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน                 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน  
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

  การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใชว้ิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

การวิเคราะห์ปัจจยัภายในองคก์าร 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ดา้นการบริหาร

จดัการ 

-  ผูบ้ริหารรักในธุรกิจทางดา้นการศึกษา 

-สถาบนัมีขนาดเลก็ควบคุมดา้นคุณภาพ

ไดดี้  ทาํให้ดูแลจดัการไดง่้ายและทัว่ถึง

มีความยดืหยุน่สูง 

- มีผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการระบบและ

วางแผนหลกัสูตร 

- สถาบนัสอนภาษาเร่ิมก่อตั้งเป็นคร้ัง

แรกยงัมีฐานลูกคา้นอ้ย จึงทาํใหย้งัไม่มี

การเก็บขอ้มูลของลูกคา้ ทาํให้ประเมิน

ความตอ้งการไดย้าก 

ดา้นการตลาด - มีการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างจากคู่

แข่งขนัเพื่อดึงดูดลูกคา้ 

- ทาํโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตโดยผ่าน

เวบ็เพจ็และเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

- เน่ืองจากสถาบนัสอนภาษาเร่ิมก่อตั้ง

ข้ึนใหม่  ยงัไม่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

ดา้นการบริการ - มีบริการลูกคา้สมัพนัธ์ใหค้าํปรึกษา 

- มีศูนยรั์บเร่ืองและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัสถาบนั 

- มีการให้คาํปรึกษากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั

หลกัสูตร 

- เน่ืองจากทาํการบริหารงานดว้ยตนเอง 

และมีประสบการณ์ท่ีน้อยทาํให้อาจ

เกิดการผดิพลาดในภาพรวมของบริษทั 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไปถึงลูกคา้ 
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การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สงัคม - กระแสความนิยมของการเรียน

ภาษาองักฤษมากข้ึนเพราะประเทศ

ไทยกาํลงัเป็นส่วนหน่ึงของ AEC หรือ  

Asean  Economic  Community 

(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 

- มีการติดต่อกบัต่างประเทศมากข้ึน 

- มีการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมาก

ข้ึน 

- นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาเท่ียว

เมืองไทยมากข้ึน  ทาํใหธุ้รกิจการ

บริการและการท่องเท่ียว  มีการ

ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน 

- การเปิดใจรับส่ิงใหม่ของคนไทยอาจจะ

ยงัไม่ดีนกัอยา่งเช่น คนไทยชอบอะไรท่ี

เป็นเจา้เก่ามากกวา่เจา้ใหม่ ดงันั้นแลว้

ส่วนน้ีอาจเป็นอุปสรรคสาํคญัในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัลุกคา้ได ้

- การเขา้ควบคุมการดาํเนินธุรกิจของ

สถาบนัภาษาของหน่วยงานภาครัฐมาก

ข้ึน 

สภาพเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวัทาํให้การจา้ง

งาน ทาํให้ให้แรงงานตอ้งเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับความต้องการและ

การแข่งขนัในตลาดแรงงานมีสูง 

-  สถาบนัสอนภาษาเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บ

การยกเวน้ภาษี  เพราะจดทะเบียนเป็น

ธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการศึกษา 

- ภาวะสภาพเศรษฐกิจไม่มีจึงทาํให้คน

ไม่มีความสนใจท่ีจะเรียนภาษาเพิ่มเติม

หรืออาจศึกษาดว้ยตนเองมากข้ึน 

สถานการณ์การ

แข่งขนั 

- ประยุกต์คอร์สต่างๆ ของคู่แข่งขนั

แ ล ะ พัฒ น า ข้ึ น เ ป็ น ห ลัก สู ต ร ข อ ง

สถาบนัABC  Easy  โดยเฉพาะ 

- การแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรงโดยการให้

สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์

ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย -  ค น ทํ า ง า น ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม

เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

- เน่ืองจากสถาบนัภาษามีจาํนวนมากทาํ

ให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดและช่ือเสียง

สถาบนัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก 
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3. การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

3.1 การแบ่งส่วนตลาด (Maketing segmentation) 

 โดยจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด Demographic segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยพิจารณาในส่วนของดา้นรายไดข้องกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 9,000 -

15,000 บาทข้ึนไปและดา้นอาชีพส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะทาํอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั 

 - Geographic segmentation   การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์โดยพิจารณาในส่วนของ

กลุ่มลูกคา้กรุงเทพและปริมณฑล  โดยกลุ่มเป้าหมายของสถาบนัคือบุคลากรท่ีทาํงานอยู่ในศูนยร์าชการ   

แจง้วฒันะและอาคารพาณิชยใ์นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

3.2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target group) 

กลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มเป้าหมายหลกัของสถาบนัสอนภาษา ABC Easy เป็นบุคลากรหน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั วยัทาํงานซ่ึงมีอายุ 22-35 ปี มีรายไดต้ั้งแต่ 9,000 บาทต่อ

เดือนข้ึนไป  

กลุ่มเป้าหมายรอง    กลุ่มเป้าหมายรองของสถาบนัสอนภาษา ABC Easy เป็นกลุ่มลูกคา้บุคคลทัว่ไป

ท่ีสนใจเรียนภาษาองักฤษ และกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีอาย ุ

อาย ุ22-35 ปี  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑด์งัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ราคาค่าบริการสูง 

                                                                               

                                                                                           
 

             คุณภาพบริการตํ่า                                   คุณภาพบริการสูง 

             

                                                                   

                                                                     ราคาค่าบริการตํ่า  
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการของสถาบนัสอนภาษา  ABC  Easy  นั้น  ทางสถาบนัมีการเปิดหลกัสูตร

การเรียนการสอน จาํนวน 2 หลกัสูตรดงัน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือหลกัสูตร คาํอธิบายหลกัสูตร 

1 Business English หลกัสูตรภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน  หลกัสูตรบทสนทนา สําหรับผูท่ี้ตอ้งการ

สร้างความพร้อมสาํหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ธุรกิจกิจกรรมและสถานการณ์

ท่ีเหมือนจริงจะถูกจาํลองจากโลกธุรกิจมาไวใ้นหอ้งเรียน  หลกัสูตรจะมุง้เนน้พิเศษ

เพ่ือส่งเสริมความมัน่ใจ การนาํเสนอผลงาน  จริยธรรมทางธุรกิจ  ความแตกต่างดา้น

วฒันธรรมของเพ่ือนร่วมงานต่างชาติ  และการออกเสียงท่ีถกูตอ้ง 

2 Regular  English หลกัสูตรการสนทนาภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน  โดยมุ่งเน้นให้ใชไ้ดจ้ริงใน

ชีวิตประจาํวนัและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์  ผูเ้รียนจะไดรั้บแรง

กระตุน้ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและความเป็นตวัของตวัเองออกมาผ่านการ

สนทนา 

 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 

ลาํดับที ่ ช่ือหลกัสูตร ราคา 

1 Business English 4,800.- 

2 Regular English 3,600.- 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy)  

ท่ีตั้งสาขาแรก  120หลกัส่ี, อาคาร B ชั้น 1 หอ้งเลขท่ี B 3 – 4  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  

พรรษา 5 ธนัวาคม  2550  หมู่ 3 แจง้วฒันะ ทุ่งสองหอ้ง  กรุงเทพฯ 10210 

รายละเอียด  ลกัษณะของสถานท่ีตั้งเป็นพื้นท่ีเช่าของศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา                

5  ธนัวาคม  2550 (ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ)ซ่ึงสามารถเปิดใหบ้ริการได ้ 2 หอ้งเรียน  1 หอ้งพกัครู  และ 1 

หอ้งโถง  โดยมีสถานท่ีติดต่อและลงทะเบียนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้สถาบนั 

ท่ีตั้ งสาขาสอง  79/27 ซอยร่มเกล้า 56  อาคารพาณิชย์  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  เขต

ลาดกระบงั  กรุงเทพฯ  10520 

รายละเอียด  ลกัษณะของสถานท่ีตั้งเป็นอาคารพาณิชยเ์ช่า  3 ชั้นคร่ึง  1  คูหา  โดยมีสถานท่ีติดต่อ

และลงทะเบียนอยูช่ั้นแรก  ชั้นท่ีสองแบ่งเป็น  2 หอ้งเรียน  ส่วนชั้นท่ี 3 เป็นหอ้งพกัครู 
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1. สถาบนัสอนภาษา ABC Easy ใชว้ิธีการรับสมคัรผ่านหลายช่องทาง (Multichannel)  สามารถ

เลือกไดต้ามความเหมาะสมและความตอ้งการ  คือ  มาสมคัรดว้ยตนเองท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษ  ABC  

Easy  อาคาร B ชั้น 1  ห้องเลขท่ี B 3– 4  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธนัวาคม  2550  หมู่ 3 

แจง้วฒันะ ทุ่งสองห้อง  กรุงเทพฯ  10210 หรือ  79/27 ซอยร่มเกลา้ 56  อาคารพาณิชย ์ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ  10520  หรือ  การรับจองผ่านทางโทรศพัท์  การสมคัรผ่านทาง 

Internet  สาํหรับการติดต่อสอบถามและการสืบหาขอ้มูล  สามารถทาํไดโ้ดยสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีท่ีประจาํ

อยูท่ี่สถาบนัโดยตรง  การสอบถามผา่นทางโทรศพัท ์ จาก Internet  ผา่นทาง Website  Web  board  และทาง 

Facebook  Fan  Page เพียง Search คาํว่า ABE  Easy  และทาง Instagram  ก็สามารถติดต่อกบัสถาบนัของเรา

ไดแ้ลว้ 

 2. จัดทาํ Website ของสถาบันสอนภาษา ABC Easy  โดยโปรโมต  Website  ให้ติด top ในการ 

Search ใน Google  และ Facebook Fan Page สร้างช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน  เพื่ออาํนวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของสถาบนัไดต้ลอดเวลา เช่น ใน Facebook Fan  Page  

ชกัชวนใหน้กัเรียนหรือผูส้นใจเขา้มากด like Fan Page ของสถาบนั และจดักิจกรรมตอบคาํถามต่างๆ เพื่อให้

ส่วนลดหรือเป็นช่องทางการใหข้อ้มูลเม่ือผูส้นใจถามขอ้สงสัยอะไรเขา้มา  ทางสถาบนัสามารถตอบคาํถาม

กลบัไดแ้บบ Real  Time  ยิง่ตอบขอ้สงสยัของลูกคา้ไดร้วดเร็ว  ทนัใจ ยิง่มีโอกาสไดลู้กคา้มากข้ึนเท่านั้น 

 3. Brochure  ประชาสัมพนัธ์  เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลของสถาบนัสอนภาษา  ABC  Easy  รูปแบบ

การสอน  บุคลากรผูส้อน  ช่องทางการติดต่อกบัสถาบนั  เพื่อแจกใหก้บัผูเ้รียน หรือ  บุคคลท่ีสนใจ          แจก

บริเวณศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 , นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั หรือ

หน่วยงานละแวกใกลเ้คียง 

 4. การติดป้ายประกาศรายละเอียดการรับสมคัรของทางสถาบนัตามช่วงเวลาท่ีเปิดสอนในแต่ละ

หลกัสูตร  บริเวณท่ีเป็นสถานท่ีท่ีทางศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธนัวาคม  2550  และ นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั ท่ีจดัไวใ้ห้เช่าติดป้ายโฆษณาต่างๆ หรือสถานท่ีใกลเ้คียงหรือตามทางแยกต่างๆ 

เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดพ้บเห็นและทราบรายละเอียดของสถาบนั   

กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

สถาบนัเน้นถึงประสิทธิภาพของบุคลากรและความสามารถของบุคลากร โดยอย่างยิ่ง

อาจารยท่ี์มาทาํการสอนในการใหค้วามรู้และบอกเล่าประสบการณ์  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจโดยง่ายและ

จะทาํใหผู้เ้รียนนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัสอดคลอ้งกบัการทาํงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อลูกคา้อยา่ง

สูงสุด 

กลยุทธ์ด้านการอาํนวยความสะดวก 

 สถาบนัมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกบริการอยูท่ี่หอ้งรับรอง  เช่น  นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์ หนงัสือ

ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน  นํ้ าด่ืมคอยใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ทั้งน้ีในหอ้งเรียนมีการใชเ้คร่ืองโปรเจคเตอร์  
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ไวท์บอร์ด  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองขยายเสียง  และมีห้องจาํลองสถานการณ์  รวมทั้งอุปกรณ์ในการจดัฉาก  

และรูปแบบของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

กลยุทธ์ด้านระบบการให้บริการ 

 สถาบนัมีระบบการลงทะเบียนท่ีทนัสมยัสามารถลงทะเบียนไดท้ั้งท่ีสถาบนัโดยการชาํระเงินท่ี

สถาบนัไดห้รือลงทะเบียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงสามารถชาํระเงินผา่นธนาคาร  อีกทั้งทางสถาบนัยงัมี

การให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํกบัลูกคา้ท่ีสนใจผ่านทางระบบ Call Center และผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั  

ซ่ึงเป็นการบริการท่ีมุ่งหวงัสร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ 

4. การวเิคราะห์แผนการผลติ 

ขั้นตอนการบริการ 

 

 

 

                                 ไม่เรียน 

     เรียน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคา้ติดต่อผา่น Website หรือ Call  Center 

ใหค้าํแนะนาํ  ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ 

ตดัสินใจ 

ทาํการจองเวลาเรียน 

ดาํเนินการสอน 

ประเมินผลการสอน 

ส้ินสุดกระบวนการ 
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5. การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ี (Functional Organization Structure) 

 โครงสร้างองคก์รน้ีจดัตั้งข้ึนโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพื่อแสดงให้เห็น

หนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละแผนก ซ่ึงผลดีก่อให้เกิดการไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังาน

ในแผนกนั้น ๆ ทั้งยงัฝึกบุคลากรในแผนกนั้น ๆ ให้มีความเช่ียวชาญกบัหน้าท่ีของงานนั้น ๆ อย่างลึกซ้ึง

โครงสร้างองคก์าร(ผงัองคก์ร) 

 

 

 
 

 

6. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

บริษัทใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากับ 14,112,000.00 บาท ปีท่ี 2                

เ ท่ากับ  14,817,600.00 บาท ปี ท่ี  3 เ ท่ากับ  16,304,400.00 บาท ปี ท่ี  4 เ ท่ากับ  18,757,200.00 บาท และ                

ปี ท่ี  5 เ ท่ ากับ  20,160,000.00 บาท มีกําไ ร สุทธิใ น ปี ท่ี  1 เ ท่ ากับ  2,688,484.00 บาท ปี ท่ี  2 เ ท่ ากับ                      

3,180,484.00 บาท ปีท่ี  3 เท่ากับ 4,127,344.00 บาท ปีท่ี  4 เท่ากับ 5,981,264.00 บาท และปีท่ี 5 เท่ากับ 

6,807,808.00 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 

Value; NPV) เท่ากบั 14,522,756.84  บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; 

IRR) เท่ากบั 75.03 %  

 

 

 

ผู้บริหารสถาบนั

ผู้ช่วยผู้บริหารด้านอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจําชาวไทย 

จํานวน 2 คน

อาจารย์ช่าวต่างชาติ 

จํานวน 2 คน

ผู้ช่วยผู้บริหาร ด้านประชาสมัพนัธ์

เจ้าหนาท่ีฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ พนกังาน 

จํานวน 2 คน

แมบ้่าน                      

จํานวน 2 คน
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7. สรุปผลการศึกษา  

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการบริการ การวิเคราะห์   

ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ABC Easy ภายใตเ้ง่ือนไข               

ท่ีบริษทักาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

8.   บรรณานุกรม  

กนกกาญน ์ ไทยเอ้ือ  แผนธุรกิจ : สถาบนัสอนภาษาองักฤษ (CLICK ENGLISH), หลกัสูตรการจดัการ 

                  มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต,2557 

สุพิชญา ทศันกลุ แผนธุรกิจ : โรงเรียนกวดวิชา Master Education, การคน้ควา้ดว้ยตนเอง, 

  บณัฑิตวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร,2550 

ชาคริต ทองโอ และอุกฤษ เหล่าเจริญวงศ ์แผนธุรกิจ : สถาบนัสอนภาษาองักฤษ First Step Successful ,  

                  ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร,2553 

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

    สอน เร่ืองการจดัทาํแผนธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

แผนการตลาด. มหาวิทยาลยักรุงเทพ.การส่งเสริมการตลาดและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด.เขา้ถึงได ้

                  จาก: http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch10.(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22 มกราคม2558). 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย  เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.kasikornresearch.com  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22  มกราคม 2558). 
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