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แผนธุรกจิ  Diet Set Box  

จนัทิมา ตนัติวุฒิวร1 , พรชยั ศรีคาํ1 , ริญญา  โรทนง1 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

บริษทั ไนท์ต้ีเฮลท์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสุขภาพและ

ควบคุมนํ้ าหนกัในรูปแบบ " Diet Set Box "    บริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 239 หมู่ 7 ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทรศพัท์ 038-579630  แฟกซ์ 038-575438 มีพื้นท่ีทั้ งหมด 400 ตารางวา 

ประกอบดว้ยส่วนของโรงงานแบ่งสัดส่วนเป็น ส่วนตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ส่วนบรรจุภณัฑ ์และพื้นท่ีสาํหรับ

จดัส่งผลิตภณัฑ ์ส่วนบริเวณพื้นท่ีท่ีเหลือทางบริษทัจะจดัทาํเป็นออฟฟิศและสาํหรับจอดรถพนกังานรวมไป

ถึงผูม้าติดต่อ   

 บริษทัเล็งเห็นโอกาสในการทาํธุรกิจน้ี  จึงเป็นช่องทางท่ีสามารถสร้างกาํไรให้บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  

เน่ืองจากในปัจจุบนัชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองเร่ิมเปล่ียนไป มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลาหรือต่ืนเชา้ กลบัดึก

โดยเนน้ความสะดวกสบายและความรวดเร็วเป็นหลกั ทาํให้การทาํอาหารเองท่ีบา้นเป็นไปไดน้อ้ยลง และ

คนรุ่นใหม่นิยมอาศยัอยู่ตามคอนโดใจกลางเมือง หรือใกล้ท่ีทาํงาน ในยุคท่ีสังคมตอ้งด้ินรน และมีการ

แข่งขนัสูง ทาํให้ผูค้นลืมท่ีจะใส่ใจในวิถีชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกิน ทาํให้คนจาํนวนมาก

ไม่ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอตามท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนั ทั้งๆท่ีคนส่วนใหญ่ทราบดีว่าตอ้งทาน

อาหารใหค้รบ 5 หมู่ และคนไทยยงัประสบปัญหาโรคอว้น เป็นภาวะท่ีร่างกายมีไขมนัในร่างกายมากเกินไป  

เน่ืองมาจากไดรั้บพลงังานจากอาหารมากเกินกวา่ท่ีใชง้าน ทาํให้เกิดพลงังานส่วนเกินถูกเก็บสะสมไวใ้นรูป

ไขมนั จึงทาํให้ร่ายกายมีนํ้ าหนกัมากกวา่ปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความ

ดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากการรับประทานอาหารเกินความจาํเป็นท่ีร่างกายตอ้งการ และยงั

ขาดการออกกาํลงักายท่ีเพียงพอ   

ดงันั้นอาหารเพื่อควบคุมนํ้ าหนกัจดัเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ สําหรับผูต้อ้งการควบคุมนํ้ าหนกั แต่

ยงัคงรสชาติ และสารอาหารท่ีครบถว้นตามท่ีร่างกายเราตอ้งการ เป็นการตอบโจทยชี์วิตความเป็นอยูข่องคน

เมืองได้เป็นอย่างดี ผูท่ี้มีโภชนาการดีจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน และลดปัญหาด้านสุขภาพและอยู่อย่างมี

คุณภาพ 
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ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ คือ  ความมุ่งมัน่ท่ีจะไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจดา้นสุขภาพ ซ่ึงอาศยั

ความรู้จากการวจิยัและขอ้มูลทางวชิาการเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เพือ่พฒันาในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการสุขภาพท่ีดีข้ึนของคนในยุคปัจจุบนั และธุรกิจสามารถปรับตวั

ให้เขา้สู่ยุคสมยัท่ีมีความรวดเร็วเพื่อเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจท่ีง่าย และเขา้ถึงผูบ้ริโภคดว้ยความสะดวกสบาย 

และมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในคุณภาพ และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพื่อ

สุขภาพ ในการควบคุมนํ้าหนกัท่ีสะอาดและปลอดภยั 

ด้านเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ บริษทัมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย เน้นตวัผลิตภณัฑ์ท่ีรักษา

สุขภาพ ทานง่าย และสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ์ จึงมีโอกาสท่ีจะขายสินคา้ได้มากกว่า เน่ืองจากตวั

ผลิตภณัฑมี์การออกแบบท่ีสะดุดตาและมีความหลากหลายของวตัถุดิบ 

ด้านความสะดวกในช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษทัจะมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โดยมี

การจดัตั้ง Shop ท่ีบริษทั และมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ศูนยก์ารคา้ Max Value และ Food Land เน่ืองจากมี

การบริการตลอด 24 ชม. จึงง่ายต่อการหาซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกั 

ด้านความทนทานของสินค้า บริษทัจดัจาํหน่ายอาหารแช่แข็งเพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้ าหนกั โดย

ผลิตภณัฑ์ ท่ีบริษทัคดัสรรมานั้นจะมีการผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นอย่างดี ดังนั้น

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะยงัคุณค่าของสารอาหาร และสามารถเก็บรักษาไดน้านกวา่อาหารสดทัว่ไป เม่ือผา่น

กระบวนการบรรจุภณัฑข์องบริษทั  ทาํใหอ้าหารแช่แขง็เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกั สามารถเก็บไดน้าน

และยงัคงรสชาติท่ีอร่อยเช่นเดิม 

บริษทัจึงมีการใช้กระบวนการด้านการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication : IMC)  เพื่อให้ลูกคา้รู้จกั เขา้ใจและมองวา่สินคา้ยีห่้อน้ีมีคุณค่า  โดยผลิตภณัฑ์มีจาํหน่าย 3 

ช่องทาง คือ แห่งท่ี 1 MAXVALU (แม็กซ์แวลู) SUPER MARKET  แห่งท่ี 2 Food Land และแห่งท่ี 3 Shop

ท่ีบริษทั 

บริษทัใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 4,462,600 บาท เป็นเงินของส่วนเจา้ของจาํนวนเงิน 1,462,600 

บาท และกูย้ืมจากธนาคาร 3,000,000 บาท แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจน้ีมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3.46 ปี  และท่ี

ระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 45,628,934.88 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน( IRR) 

เท่ากบั 81.84 %   ดงันั้นจากตวัเลขทางการเงินขา้งตน้แสดงวา่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
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บทนํา 

พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยู่อย่าง

จาํกดัไปเป็นการบริโภคอาหารตามความชอบของแต่ละบุคคลตามกาํลงัทรัพย ์หรือเศรษฐกิจ เพราะมีอาหาร

ให้เลือกมากข้ึน อุตสาหกรรมอาหารของประเทศในปัจจุบนัมีการขยายตวั เพื่อผลิตอาหารตอบสนองความ

ต้องการของผู ้บริโภคและการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารจาก

ต่างประเทศ  ตลอดจนการนําเขา้เคร่ืองจกัรต่างๆเข้ามาในประเทศมากมายและมีการผลิตบุคลากร ใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  เพื่อช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ทาํให้มีการผลิต

อาหารมากมายหลายชนิดออกสู่ทอ้งตลาดและยงัสามารถส่งไปจาํหน่ายต่างประเทศ นาํเงินตราเขา้ประเทศ

เป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  มีการแข่งขนัอย่างมากของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในปัจจุบนั ทาํใหผู้ผ้ลิต

จะตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและ

ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบ แม้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมก็ต้องให้ความสําคัญน้ี

เพื่อท่ีจะผลิตอาหารสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถหาตลาดได้ง่ายและขายได้โดยไม่ขาดทุน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลง ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงทางสังคมและปัจจยั

ต่างๆ เช่น เพศ อาย ุความรู้ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 

เพื่อเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจต่อผูบ้ริโภค บริษทั ไนท์ต้ีเฮลท์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัจดั

จาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง โดยมีรูปแบบเป็น Diet Set Box ซ่ึงตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้ าหนกั และลูกคา้จะสามารถมัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีลูกคา้ไดบ้ริโภคนั้นเป็นวตัถุดิบ

ท่ีบริษทัคดัสรรอยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บสารอาหารดา้นต่างๆครบถว้นตามหลกัโภชนาการ เพื่อใชใ้น

การควบคุมนํ้ าหนักและบํารุงสุขภาพ โดยยงัคงคุณค่า ความสะอาด และรสชาติของอาหารให้ไม่

เปล่ียนแปลง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสุขภาพและควบคุม

นํ้าหนกัในรูปแบบ " Diet Set Box "  ของบริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี  ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง

เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกัในรูปแบบ " Diet Set Box "  ของบริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง

เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกัในรูปแบบ " Diet Set Box " 

2.ขอบเขตดา้นเวลา  ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ –  มีนาคม 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1.แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์  การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

จดัการและการผลิต การวิเคราะห์ด้านการเงิน  และสรุปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการ

ดาํเนินงานหรือไม่ 

2. Diet Set Box  หมายถึง อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพือ่สุขภาพและควบคุมนํ้าหนกั  โดยมีการคาํนวณ

การใหพ้ลงังานเป็นแคลอร่ี  และมีสารอาหารท่ีครบ 5 หมู่ 

 3.การวเิคราะห์สถานการณ์  หมายถึง  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร  โดย

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 4.การวิเคราะห์ดา้นการตลาด  หมายถึง  การกาํหนดกลุ่มลูกคา้  เป้าหมาย  การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด  การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมทางการตลาด 

5.การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและการผลิต  หมายถึง  การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร  ขั้นตอนการ

ผลิตหรือการบริหารองคก์ร 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ

จาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพื่อ

สุขภาพและควบคุมนํ้าหนกัใน

รูปแบบ " Diet Set Box " 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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6.การวิเคราะห์ด้านการเงิน  หมายถึง รายได้หรือยอดขาย  กาํไรสุทธิ  ระยะเวลาคืนทุน  มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

 - ความต้องการของลูกค้าท่ีมีต่ออาหารเพื่อสุขภาพโดยยึดลูกค้าเป็นจุดยืน นําเสนอในส่ิงท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 - การใชผ้ลงานวิจยัเป็นจุดยืน เพื่อคิดคน้และพฒันาอาหารควบคุมนํ้ าหนกั สะอาด ปลอดภยั และมี

รสชาติดีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 - ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมทางเทคโนโลยมีารวมอยูใ่นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน

ยากต่อการเลียนแบบ และมีเอกลกัษณ์ซ่ึงเป็นจุดเด่นเฉพาะตวั 

 จุดอ่อน  

- เน่ืองจากอาหารควบคุมนํ้ าหนกัสูตรสังเคราะห์ยงัเป็นส่ิงใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ อาจจะทาํ

ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเหมือนอาหารสุขภาพชนิดอ่ืนๆ จึงจาํเป็นต้องส่ือสารให้ลูกคา้ทราบถึงความแตกต่าง

ดงักล่าวชดัเจน 

- เน่ืองจากอาหารควบคุมนํ้ าหนกัมีวตัถุดิบท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ อาจจะทาํให้ผูบ้ริโภคท่ียงัไม่

เขา้ใจในขอ้มูลเกิดความกงัวลและไม่กลา้รับประทานอาหารดงักล่าว 

โอกาส  

- ค่านิยมของผูบ้ริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพิษ

มากข้ึน ก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆมากมาย 

- คนในปัจจุบันใส่ใจเก่ียวกับรูปร่าง หน้าตา ซ่ึงมีผลต่อการดําเนินชีวิต การงาน จึงส่งผลให้

ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการควบคุมนํ้ าหนกั และดูแลสุขภาพไดรั้บความนิยมแพร่หลายในทุกกลุ่มและทุกอาชีพ

 - หน่วยงานของรัฐกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงมากข้ึน โดยการจดักิจกรรม

หรือโครงการท่ีสนบัสนุนใหเ้ห็นความสาํคญัของการมีสุขภาพท่ีดี 
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อุปสรรค 

- สินคา้ทดแทนมีจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการสร้างความแตกต่างของสินคา้ใหเ้ด่นชดั 

- คู่แข่งทางออ้มมีจาํนวนมาก อีกทั้งคู่แขง็ไม่สามารถเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย 

- ผูบ้ริโภคบางส่วนรู้สึกวา่อาหารเพือ่สุขภาพมีรสชาติไม่อร่อย 

- พื้นท่ีและช่องทางในการจดัจาํหน่ายยงัมีอยูจ่าํกดั 

 

• การวเิคราะห์ด้านการตลาด   

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) 

บริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดัไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

เป็นกลุ่มชาย-หญิงวยัทาํงาน แม่บา้น ท่ีมีความตอ้งการควบคุมนํ้ าหนกัโดยไม่การอดอาหาร หรือ

พึ่งพายาลดนํ้ าหนกั ชอบรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และช่ืนชอบความสะดวกสบายในการรับประทาน

อาหารสาํเร็จรูป 

 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (Seconday Target)   

เป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นชาย-หญิงท่ีมีนํ้ าหนกัตวัมาก มีความตอ้งการควบคุมและลดนํ้ าหนกัอยา่งจิงจงั และ

ตอ้งการรับประทานอาหารจากผลิตภตัฑใ์นทุกม้ืออยา่งต่อเน่ือง 

 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) บริษัทมีการวางแผนจัดจาํหน่ายสินค้าให้กับธุรกิจ

ประเภท B2B และ B2C ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนตลาดไดต้ามเกณฑด์งัน้ี 

 

ธุรกจิประเภท B2B 

1.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ใช้เกณฑ์ของธุรกจิ แบ่งเป็น 

- ประเภทธุรกิจ บริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั     บริษทัมีการจดัจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกั  โดยมีการจดัตั้ง Shop ท่ีบริษทั และมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์น

ศูนยก์ารคา้ Max Value และ Food Land  เน่ืองจากมีการบริการตลอด 24 ชม. จึงง่ายต่อการหาซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารแช่แขง็เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกั   ขนาดของธุรกิจ คือ ร้านคา้ปลีกขนาดกลาง 

2.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์  

- กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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3.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 

 -โอกาสในการซ้ือ    จะซ้ือสินคา้เป็นตามความตอ้งการเม่ือตอ้งการควบคุมนํ้าหนกัและดูแลสุขภาพ 

โดยจะซ้ือเป็นรายวนัตามความตอ้งการเฉพาะ ซ่ึงสามารถซ้ือไดบ้่อยตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

-ผลประโยชน์ท่ีต้องการจากผลิตภณัฑ์  ลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการ

ควบคุมนํ้าหนกัโดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย 

 

ธุรกจิประเภท B2C 

 1.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่งตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ 6 ภาค 

- ภาคเหนือ 

- ภาคกลาง 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ภาคตะวนัออก 

- ภาคตะวนัตก 

- ภาคใต ้

 2.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) แบ่งออกได้ 

ดังนี ้

เพศ : หญิงและชาย  

อาย ุ: 20-59 ปี 

อาชีพ : พนกังานบริษทั ขา้ราชการ และอาชีพอิสระ 

ระดบัการศึกษา : ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบเท่าอนุปริญญาข้ึนไป 

รายได ้: 15,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
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การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (positioning Marketing)  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปประเภทเพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้ าหนกั จะถูกจดัอยูใ่น

กลุ่มสินคา้ท่ีมีความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม โดยคาํนึงถึงคุณภาพและ ความคุม้ค่าในปริมาณต่อหน่ึงหน่วยในการ

บริโภค 

การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด  ตาํแหน่งบริษทั ไนท์ต้ีเฮลท์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั

คู่แข่ง (บริษทั  MEZO จาํกดั และบริษทั ดชัช่ี  จาํกดั )                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

กลยุทธ์ 4 P′s 

1. Product (สินค้า) 

Diet set box  คือ ชุดอาหารสําเร็จรูปท่ีเนน้ในการคดัสรรวตัถุดิบท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบแลว้

วา่สด สะอาด ปลอดภยั มีคุณค่าทางสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่และมีประมานแคลอร่ีตํ่า แต่ทานแลว้จะรู้สึกอ่ิม

อยูท่อ้ง มีคุณสมบติัท่ีช่วยในการควบคุมนํ้ าหนกั มีให้เลือก เป็น  3 ชุด คือ ชุดอาหารเชา้ ชุดอาหารกลางวนั 

และชุดอาหารเยน็ 

 

 

 

 

คุ้มค่าใน หน่วยในการบริโภคปริมาณต่อหน่ึงบริโภค 

คุณภาพตํ่า คุณภาพสูง 

ไม่คุ้มค่าใน หน่วยในการบริโภคปริมาณต่อหน่ึงบริโภค 
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Diet set box breakfast  เป็นอาหารชุดสาํหรับตอนเชา้ ประกอบไปดว้ยอาหาร  3 ชนิด คือ 

1. สลดัไก่นํ้าใส       2.วุน้บุก diet สูตรหวานนอ้ย   3. เคร่ืองด่ืมควบคุมนํ้าหนกั diet c slim  

Diet set box lunch เป็นชุดสาํหรับอาหารกลางวนั ประกอบไปดว้ยเมนูอาหาร 3 ชนิด ไดแ้ก่  

1.ยาํวุน้เส้น              2.ฝร่ังหัน่ 3 ช้ิน                       3.เคร่ืองด่ืมควบคุมนํ้าหนกั diet c slim  

Diet set box dinner เป็นชุดสาํหรับอาหารเยน็ ประกอบไปดว้ยเมนูอาหาร 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.ทูน่าสลดันํ้าใส      2.เตา้หูน้มสด                         3. เคร่ืองด่ืมควบคุมนํ้าหนกั diet c slim  

ผลิตภณัฑ์ทั้งสามม้ือบรรจุใส่กล่องอาหารซ่ึงทาํมาจากพลาสติกทนความร้อนและเขา้กระบวนแช่

แขง็ในกระบวนการเก็บรักษาได ้ และสามารถอุ่นกบัไมโครเวฟได ้

 

 

2.Price (ราคา) 

 การกาํหนดราคาสินคา้ของ บริษทั ไนท์ต้ีเฮลท์ (ประเทศไทย) จาํกดั ใช้วิธีการคาํนวณจากตน้ทุน

ของสินคา้ท่ีผลิต ณ วนัท่ีเร่ิมมีการผลิตสินคา้  

 

3.Place (ช่องทางการจดัจาํหน่าย) 

 บริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั มีช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ช่องทาง โดยบริษทัจะมีการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์โดยมีการจดัตั้ง Shop ท่ีบริษทั และมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ศูนยก์ารคา้ Max Value และ Food 

Land เน่ืองจากมีการบริการตลอด 24 ชม. จึงง่ายต่อการหาซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งเพื่อสุขภาพและ

ควบคุมนํ้าหนกั 

 

4.Promotion (การส่งเสริมทางการตลาด) 

 บริษทั ไนท์ต้ีเฮลท์ (ประเทศไทย) จาํกดัไดเ้ล็งเห็นถึงกระบวนการดา้นการส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC)  คือ การวางแผน และการผสมผสานรูปแบบการ

ส่ือสารธุรกิจหลายๆรูปแบบ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดดว้ยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น การโฆษณา การ

ส่งเสริมการขาย การใชพ้นกังานขายโดยบุคคล การประชาสัมพนัธ์  การตลาดโดยตรง การใชส้ัญลกัษณ์ การ

ใช้ส่ือเคล่ือนท่ี การตลาดเชิงกิจกรรม (event marketing) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า 

(Display) การจดัอบรมให้ความรู้แก่ลูกคา้เก่ียวกบัการใชสิ้นคา้ การบอกเล่าปากต่อปาก (Words-of-Mouth)  

เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือตอ้งถูกใช้อยา่งกลมกลืน ต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกั เขา้ใจ

และมองวา่สินคา้ยีห่อ้น้ีมีคุณค่า 
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•การวเิคราะห์ด้านการจัดการและการผลติ   

ข้ันตอนการดําเนินงาน (Process)โดยรวมของผลิตภณัฑใ์นบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สั่งซ้ือจากผูผ้ลิตใหผ้ลิตผลิตภณัฑต์ามท่ีบริษทัตอ้งการ 

ผูผ้ลิตส่งผลิตภณัฑใ์หก้บับริษทั 

บรรจุผลิตภณัฑใ์ส่กล่อง ปิดฉลากตราผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลดา้นโภชนาการ 

จดัส่งผลิตภณัฑสู่์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ ์
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โครงสร้างและแผนบริหารของกจิการ (Organization Chart) 

 
 

บุคลากรในบริษทั ไนทต้ี์เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบดว้ยบุคลากร 12 คน ดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัการ / เจา้ของกิจการ 1 ตาํแหน่ง 

2. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ตาํแหน่ง 

3. ฝ่ายการตลาด 1 ตาํแหน่ง 

4. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์2 ตาํแหน่ง 

5. ฝ่ายผลิต 

 - พนกังานประจาํเคร่ืองจกัร 4 ตาํแหน่ง 

 - พนกังานขบัรถ 3 ตาํแหน่ง 

  

ผู้จดัการ/เจ้าของกิจการ

ฝ่ายบัญชีและการเงนิ ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายตรวจสอบ

ผลติภัณฑ์
ฝ่ายผลติ

คนขับรถ

พนักงานประจาํ

เคร่ืองจกัร
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•การวเิคราะห์ด้านการเงิน 

บริษทัใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 4,462,600 บาท เป็นเงินของส่วนเจา้ของจาํนวนเงิน 1,462,600 

บาท และกูย้มืจากธนาคาร 3,000,000 บาท สาํหรับธุรกิจน้ีมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3.46  ปี    และท่ี

ระยะเวลา 5 ปี     มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 45,628,934.88 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

เท่ากบั 81.84 %  ดงันั้นจากตวัเลขทางการเงินขา้งตน้แสดงวา่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

 

สรุปผลการศีกษา 

จากการวเิคราะห์สถานการณ์  การวเิคราะห์ดา้นการตลาด  การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและการผลิต  

การวเิคราะห์ดา้นการเงิน  ไดข้อ้สรุปวา่ธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพื่อสุขภาพและควบคุมนํ้าหนกัใน

รูปแบบ " Diet Set Box "       ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึน  มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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แผนธุรกจิ  ชุดสังฆทาน 

มาลิณี   วฒันตฤณากุล  , ณฐันิชศศิภาส์ ภูมิศิลา  , อนุสรา  เพง็พูน   

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

บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั คิกขุ สังฆทาน จาํกดั เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ 2558 และผลิตสินคา้ออกวางจาํหน่ายเม่ือตน้ 

เมษายน 2558 โดยมีท่ีตั้งของบริษทั คือ 162/110 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ ์เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 มีพื้นท่ี

บริษทั 28 ตารางวา  รวมทั้งหมด 5 ชั้น เร่ิมจากจุดเร่ิมต้นเล็กๆ โดยมีผูก่้อตั้ งบริษทัทั้งหมด 3 ท่าน ท่ีมี

ความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นการเงิน โดยผูก่้อตั้งบริษทัได้

นาํเอาความคิดความสามารถ และเงินทุน มาเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสังฆทาน ภายในนามแบรนด์ คิกขุ 

สังฆทาน  

ในปัจจุบนับรรดาพุทธศาสนิกชน ทั้งหลายนิยมถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ ์จนสังฆทานกลาย

เป็นสินคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีกาํลงัมีนกัธุรกิจและนกัการตลาดมองเห็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จึง

เร่ิมมีคนนาํ "สังฆทาน" มาเป็นสินคา้แบบพุทธพาณิชย ์ซ่ึงก็ทาํให้หลายแบรนด์ท่ีผุดข้ึนมาก็ใชรู้ปแบบของ

การตลาดเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบัตวัสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนรูปแบบแพ็คเกจจากถงัเหลืองให้

เป็นภาชนะอ่ืน ๆ อาทิ กล่อง ป่ินโต บาตรพระ พาน เป็นตน้ ไปจนถึงขั้นตดัราคาและทาํโปรโมชัน่ส่งเสริม

การขาย ดว้ยการเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจน้ีเราจึงจดัตั้งบริษทั คิกขุ สังฆทาน ข้ึนมา โดยบริษทั คิกขุ 

สังฆทาน จาํกดั เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสังฆทานอยา่งสร้างสรรค ์ท่ีมีแนวคิดแปลกใหม่ ตามสโลแกนท่ีวา่ “ทาํบุญ

อย่างสร้างสรรค์ กบัคิกขุสังฆทาน” โดยเรามุ่งเน้นเลือกคดัสรรค์สินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

บทนํา 

ในปัจจุบนับรรดาพุทธศาสนิกชน ทั้งหลายนิยมถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ จนสังฆทาน

กลายเป็นสินคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีกาํลงัมีนกัธุรกิจและนกัการตลาดมองเห็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

จึงเร่ิมมีคนนาํ "สังฆทาน" มาเป็นสินคา้แบบพุทธพาณิชย ์ซ่ึงก็ทาํให้หลายแบรนด์ท่ีผุดข้ึนมาก็ใช้รูปแบบ

ของการตลาดเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบัตวัสินคา้ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนรูปแบบแพค็เกจจากถงัเหลือง 

ให้เป็นภาชนะอ่ืน ๆ อาทิ กล่อง ป่ินโต บาตรพระ พาน เป็นตน้ ไปจนถึงขั้นตดัราคาและทาํโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขาย 

ภาพ "สังฆทานถงัเหลือง" ท่ีเคยชินตาของบรรดาชาวพุทธท่ีนิยมทาํบุญดว้ยการถวายสังฆทานมา

นานนบัหลายสิบปี จนกลายเป็นปรากฏการณ์ถงัเหลืองเต็มวดัไปหมดนั้น ในวนัน้ีเร่ิมเลือนหายไปบา้งแลว้ 

เพราะคนรุ่นใหม่และคนท่ีเบ่ือหน่ายกบัส่ิงของท่ีจาํเจ ไดลุ้กข้ึนปฏิวติัพร้อมพยายามมองหาของแปลกใหม่ ท่ี

เช่ือวา่น่าจะเป็นประโยชน์กบัพระและวดัมากข้ึน ณ วนัน้ีรูปแบบสังฆทานจึงพลิกโฉมไปแบบไม่มีขีดจาํกดั 
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"ชุดสังฆทาน" คาํๆ น้ีในภาพความจาํยอ่มหนีไม่พน้กระป๋องเหลืองบรรจุดว้ยโน่นน่ีนัน่ เช่น ร่มกนั

ฝน ยารักษาโรค นํ้ าเปล่า ผงซักฟอก ยาสระผม ฯลฯ ผสมรวมกันอยู่ในนั้ น เห็นกันจนชินตา  ไอเดีย

สร้างสรรคชุ์ดสังฆทานน้ี เกิดจากความรู้สึกท่ีวา่ ทาํไมชุดสังฆทานตอ้งถูกจาํกดัอยูแ่ค่กระป๋อง หรือกล่องสี

เหลือง เท่านั้น  

เวลาไปวดัไม่วา่ท่ีไหนๆ ก็มกัเห็นเจา้กระป๋องเหลืองมีอยู่เกล่ือนกลาดแทบทุกวดั บางทีการมีส่ิงน้ี

มากเกินไปก็ทาํให้มากเกินจาํเป็น ฉะนั้น มนัน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า ถ้าจะจดัชุดสังฆทานท่ีฉีกแนว

ออกไปไม่เหมือนเดิม แต่ส่ิงสําคญั คือ ส่ิงท่ีนาํมาจดัรวมกนัใน 1 ชุด เม่ือถวายพระสงฆ์ไปแล้ว ต้องมี

ประโยชน์ และนาํมาใชไ้ดจ้ริงทุกช้ิน นัน่คือท่ีมาของ ชุด 'สังฆทานคิกขุ' โดยเกิดจากไอเดีย ผสมความตั้งใจ 

ท่ีชอบตกแต่งดว้ยส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ จนกลายเป็นวา่  'สังฆทานคิกขุ' มาถึงทุกวนัน้ี โดยธุรกิจเราจะเนน้ใชว้สัดุ

พื้นบา้นในการสร้างสรรค์ให้มากท่ีสุด การจดัชุดสังฆทานแต่ละคร้ัง เราพยายามเลือกใช้วสัดุพื้นบา้นเป็น

หลกั เช่น ตะกร้าหวาย ตะกร้าไม ้นอกจากจะดูสวยงาม แข็งแรง ท่ีสําคญัในความรู้สึกมองวา่งานเหล่าน้ีดูมี

เสน่ห์ และเป็นฝีมือคนไทยดว้ยกนัจริงๆ ยิ่งนาํมาตกแต่งดว้ยช่อดอกไม ้ริบบิ้นสวยๆ ก็ยิ่งทาํให้ชุดสงัฆทาน

ดูมีชีวติชีวามากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายสังฆทาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายสังฆทาน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่ายสังฆทาน 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2558 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจหมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินการ 

การวเิคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าว มีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

2. ธุรกิจจาํหน่ายสังฆทาน หมายถึง กิจการท่ีจะดาํเนินงานโดย ตั้งอยูท่ี่  162/110 หมู่ 1 ถนนสุ

วนิทวงศ ์เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 มีพื้นท่ีบริษทั 28 ตารางวา  รวมทั้งหมด 5 ชั้น และมีการจาํหน่ายผา่น

ทางออนไลน์ เวบ็ไซต ์www.kikkusangkatarn.com ประกอบไปดว้ยรายการสินคา้ 6 แบบ ซ่ึงมีทั้งขายปลีก

และขายส่ง 

3. การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ

องคก์าร โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (swot analysis)  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิตและการ

ดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและ

กาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจจาํหน่าย

สังฆทาน 
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4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง  การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายการวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด และการกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชว้ธีิ Swot Analysis มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

จุดแขง็ของกิจการ 

1. เป็นธุรกิจท่ีตอบโจทยข์องผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนั ท่ีนิยมถวายสังฆทาน แต่มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลา 

2. ธุรกิจมีรูปแบบสินคา้ และมีการบริการท่ีครบถว้น มีการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย 

3. การเร่ิมตน้เขา้มาลงทุนในธุรกิจทาํไดง่้าย เน่ืองจากขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจไม่ซบัซอ้น 

4. หุน้ส่วนทุกคนมีทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญ ในดา้นจดัเคร่ืองสังฆทานโดยตรง 

 

จุดอ่อนของกจิการ 

1. ความเช่ือถือในคุณภาพสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคค่อนขา้งสูง 

2. สินคา้ตอบสนองวถีิชีวติทาง ศาสนพิธี ไม่ใช่สินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปทาํใหลู้กคา้จะสนใจ ซ้ือหาสินคา้

เฉพาะเวลาเท่านั้น 

 

โอกาสของกจิการ  

1. สังคมไทย เป็นสังคมพุทธศาสนา คนส่วนใหญ่นิยมทาํบุญและถวายสังฆทานในเทศกาลสาํคญัอยูเ่สมอ มี

ช่องทางท่ีจะพฒันาธุรกิจและขยายการใหบ้ริการ 

2. ความเร่งรีบในชีวิตประจาํวนั และเวลาท่ีจาํกดั ธุรกิจจาํหน่ายสังฆทานสมยัใหม่ จึงเป็นทางเลือกของคน

ยคุใหม่ 

3. การจดัรูปแบบของธุรกิจสังฆทานท่ีมีความแตกต่างต่อธุรกิจเดียวกนัยอ่มทาํใหส้ร้างภาพลกัษณ์ของเคร่ือง

สังฆทานไดดี้กวา่ คู่แข่งท่ียงัไม่มีการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

 

อุปสรรคของกจิการ 

1. หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ ถือเป็นคู่แข่งรายใหญ่ท่ีสามารถเขา้ถึงฐานผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ มีคู่แข่งใหม่เพิ่มข้ึน

ตลอดเวลา โดยเฉพาะคู่แข่งธุรกิจสังฆทานดั้งเดิม 
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การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing)  

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

เป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนทัว่ไป และเป็นบุคคลท่ีชอบทาํบุญและถวายชุดสังฆทานเป็นประจาํ และ

กลุ่มธุรกิจจดังานเล้ียงแต่งงาน พิธีเล้ียงพระในวนัสําคญัต่างๆ โดยธุรกิจคิกขุสังฆทาน เลือกลูกคา้ส่วนใหญ่

ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นหลกั เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงมาก และครอบคลุม

ไปถึงกลุ่มลูกคา้องคก์รและบริษทัต่างๆ ท่ีจะเขา้มาเป็นลูกคา้ประจาํ เน่ืองจากสามารถอาํนวยความสะดวกแก่

ผูบ้ริโภคท่ีมีความจาํกัดในเร่ืองของเวลา อีกทั้งยงัสามารถซ้ือเก็บไวใ้ช้ได้ในโอกาสวนัสําคญัทางพุทธ

ศาสนาต่างๆ 

 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (Second Target)   

เป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนทัว่ไป และบุคคลทัว่ไป ท่ีสนใจชุดสังฆทานในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างและ

มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สําหรับใชใ้นงานสําคญัต่างๆ เช่น ชุดสังฆทานวนัเกิด ชุดสังฆทานเล้ียงเพลพระ

ในวนัแต่งงาน เป็นตน้  ท่ีตอ้งการคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วในการจดัส่งถึงท่ีในราคาท่ีเหมาะสม 

 

การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (positioning Marketing)  

บริษทั คิกขุสังฆทาน จาํกดั และ บริษทัคู่แข่ง (บริษทัโพธ์ิทอง จาํกดั และบริษทัแสงแห่งศรัทธา 

จาํกดั) 

 

  

สังฆทานรูปแบบดั้งเดมิ 

สังฆทานรูปแบบสมยัใหม่ 

 

ด้านความสะดวก

ในการส่ังซ้ือน้อย 
ด้านความสะดวก

ในการส่ังซ้ือมาก 
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ดงันั้น บริษทั คิกขุสังฆทาน จาํกดั จึงวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ในลกัษณะท่ีเนน้ในดา้นความแตกต่าง

ของรูปแบบสินคา้กบัความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนั โดยคิกขุ

สังฆทานมีความได้เปรียบกว่าทั้งในเร่ืองของรูปแบบสังฆทานและช่องทางการจดัจาํหน่ายและกระจาย

สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 

 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 

ชุดสังฆทานภายใตบ้ริษทัคิกขุสังฆทาน มีรูปแบบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีสีสันสดใส แปลกใหม่ มีความ

สวยงาม ผลิตจากวสัดุธรรมชาติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไม่ซํ้ าแบบในทอ้งตลาด โดยชุดสังฆทานของ

บริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ประเภทละ 2 ขนาด ดงัน้ี 

1. ชุดสังฆทานชะลอมคิกขุ มี 2 ขนาด ราคา 199-299 บาท 

 

 
ภาพท่ี 3.1 แสดงภาพชุดสังฆทานชะลอมคิกข ุ

2. ชุดสังฆทานตะกร้าคิกขุ มี 2 ขนาด ราคา 299-399 บาท 

 

  
ภาพท่ี 3.2 แสดงภาพชุดสังฆทานตะกร้าคิกข ุ

3. ชุดสังฆทานผ้าไหมคิกขุ มี 2 ขนาด ราคา 599-799 บาท 
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                                                         ภาพท่ี 3.3 แสดงภาพสังฆทานผา้ไหมคิกข ุ

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)   

 

วตัถุประสงค ์  

1. เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

2. เพื่อใหบ้ริษทัมีกาํไรตามเป้าหมาย 

 

กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining)  

สืบเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นบริษทัจึงตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคโดยการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีหลายระดบัราคา ซ่ึงจะสามารถช่วยกระตุน้ยอดขายไดดี้กวา่

การขายสินคา้ในระดบัราคาเดียว 

 

กลยุทธ์ราคาเลขคี่ (Odd Pricing) 

เน่ืองจากในทางจิตวทิยา ผูบ้ริโภคจะมีความหวัน่ไหวกบัสินคา้ท่ีมีราคาท่ีเป็นเศษหรือเลขค่ี เพราะ

จะทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ไดซ้ื้อสินคา้ท่ีลดราคา ดงันั้นบริษทัจึงตั้งราคาใหล้งทา้ยดว้ยเลขค่ี โดยเฉพาะเลข 9 

ซ่ึงราคาชุดสังฆทานของบริษทัจะลงทา้ยดว้ยเลขค่ีและเป็นเลข 9 ทุกชุดท่ีวางจาํหน่าย 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy)  

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคใหท้ัว่ถึง 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

คิกขสุงัฆทานเลือกลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นหลกั เพราะเป็นกลุ่มเป้า หมายท่ีมี

รายไดร้ะดบัปานกลางถึงมาก และมีเวลาจาํกดัเพราะมีงานรัดตวัหรือไม่มีเวลาวา่ง ซ่ึงบริษทัจะมีบริการ

จดัส่งสังฆภณัฑท์ัว่ราชอาณาจกัร ลูกคา้สามารถโทรสั่งซ้ือหรือสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซดไ์ด้

ตลอดเวลา ซ่ึงทางบริษทัมีพนกังานไวค้อยดูแลในเร่ืองสินคา้และการบริการจดัส่งทัว่ประเทศไทยภายใน 24 

ชัว่โมง เพื่อเป็นการกระจายสินคา้ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว โดยเนน้กลยทุธ์ดงัน้ี 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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- การกระจายสินคา้แบบ Selective Disbution คือ พยายามกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผู ้

บริโภคมากท่ีสุด โดยเลือกการกระจายสินคา้ผา่นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเนน้การ

กระจายสินคา้แบบ Push Strategy โดยมีการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อจูงใจให้ Wholesalers และ Retailers 

สั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขาย และใหค้นกลางพยายามผลกัดนัใหลู้กคา้ซ้ือ

สินคา้ ระดบัของช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีใช ้(Channel Levels) 

 

รูปแบบ B2B  

บริษทั คิกขสุังฆทาน จาํกดั มุ่งเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ไดเ้ลือกใชช่้องทางการจดัจาํหน่าย โดย

ขายผา่นบริษทั ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง โดยทางบริษทัจะให้ส่วนลดจากราคาสินคา้เม่ือซ้ือตามยอดท่ีบริษทั

กาํหนด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงภาพช่องการจดัจาํหน่ายแบบ B2B 

 

รูปแบบ B2C 

การจําหน่ายทางตรง 

โดยเน้นการขายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงจากบริษทั ตั้งอยู่ท่ี 162/110 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ 10510 ซ่ึงท่ีตั้ งของร้านนั้นเป็นบริเวณท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากมีทั้งอาคารสํานักงาน และ

บา้นพกัของทางราชการ และเป็นพื้นท่ีติดถนนใหญ่สามารถสังเกตร้านไดง่้าย 

บริษัท คิกขุสังฆทาน จาํกัด ยงัมีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้ามีความ

สะดวกสบายในการสั่งซ้ือมากข้ึนโดยการกระจายสินคา้ของบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออนไลน์ 

มีช่องทางทั้งหมดดงัน้ี 

- Website : www.Kikkusangkatarn.com 

- Facebook : http://www.Facebook.com/ Kikkusangkatarn  

- E-mail :  Kikkusangkatarn@gmail.com 

- Instagram : Kikkusangkatarn  

  

ผูบ้ริโภค บริษทั/คนกลาง บริษทั คิกขสุังฆทาน จาํกดั 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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ภาพท่ี 3.6 แสดงภาพช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบ B2C 

 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  

วตัถุประสงค ์

 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสินคา้ใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัผลิตภณัฑ์ 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการและเกิดการทดลองซ้ือ 

 

การโฆษณา (Advertising)  

 การใช้ส่ือโฆษณาจะเลือกใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ใช้ส่ือประสมโดยเนน้

ให้รู้จกัตราสินคา้ และประโยชน์ท่ีแตกต่างของสินคา้ รวมถึงภาพลกัษณ์ โดยให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัสินคา้ 

รับรู้ถึงความแตกต่างและคุณภาพรวมถึงความสะดวกรวดเร็วโดยโฆษณาผ่านส่ือโฆษณาทางนิตยสาร 

หนงัสือพิมพ ์การแจกใบปลิวสินคา้ตามจุดต่างๆของวดั และตามบริษทัท่ีรับจดังานมงคลงานสําคญัต่างๆ  

ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

 

การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 

         การขายโดยใช้พนักงานขายนั้น บริษทัหวงัผลลพัธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกนัก็เพื่อ

สร้างสัมพนัธ์ภาพระยะยาวกบัลูกคา้ด้วย นอกจากน้ีการขายโดยใช้พนักงานขายนั้น ยงัมีการใช้โบวช์วัร์ 

เอกสาร ใบปลิว วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการนาํเสนอขายของพนกังาน โดยบริษทัจะมีค่าคอมมิชชัน่

จากยอดขาย 1% ใหก้บัพนกังานขายดว้ย 

 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 บริษทัจะมีส่วนลดใหก้บัร้านคา้หรือตวัแทนขายท่ีสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทัในจาํนวนท่ีบริษทักาํหนด

ไว ้เพื่อกระตุน้ยอดขายให้กบัร้านคา้หรือตวัแทนขาย เพื่อให้ไดรั้บส่วนลดในการซ้ือมากข้ึน เช่น ถา้สั่งซ้ือ 

50,000 บาทข้ึนไปจะไดรั้บส่วนลด 3% เป็นตน้ เพื่อให้ร้านคา้หรือตวัแทนขายสั่งสินคา้เพื่อสต็อกสินคา้จาก

บริษทัมากข้ึน 

 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย

ทางอินเตอร์เน็ต 
บริษทั คิกขสุังฆทาน จาํกดั ผูบ้ริโภค 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

เป็นการนาํเสนอขอ้มูลของสินคา้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัคิกขุสังฆทาน 

จะลงขอ้มูลสินคา้ โปรโมชัน่ต่างๆ และรีวิวการบริการจดัส่งสินคา้ จะทาํให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล

ใหก้บัคู่คา้และผูท่ี้มีความสนใจในผลิตภณัฑ ์ไดพ้บเห็นและเลือกชม โดยมีช่องทางการตลาดดงัน้ี 

- Website : www.Kikkusangkatarn.com 

- Facebook : http://www.Facebook.com/ Kikkusangkatarn  

- E-mail :  Kikkusangkatarn@gmail.com 

- Instagram : Kikkusangkatarn  

แผนปฏิบัติการของการทาํการตลาด (Action plan) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด Promotion 

ทางบริษทัคิกขสุังฆทาน ไดเ้ล็งเห็นถึงกระบวนการดา้นการส่ือสารการตลาดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดดว้ยการใชเ้คร่ืองมือ โดยมีแผน ดงัน้ี  

กจิกรรม 

งบประ

มาณ 

(บาท / 

ปี) 

 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 

เม.ย

. 

พ.ค

. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

เวบ็ไซต ์ 1,200             

Social Media 

(Facebook,line

, Instragram) 

ไม่เสีย

ค่าใชจ่้า

ย 

            

ใบปลิว 16,000             

นิตยสาร 34,000             

หนงัสือพิมพ ์ 49,600             

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

ขาย 
60,000             

วจิยัและพฒันา 48,000             

 208,800 รวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี 

ตารางท่ี 3.7 แสดงค่าใชจ่้ายทางการส่งเสริมการตลาดตลอด 1 ปี (Action Plan) 

 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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การประมาณการยอดขาย  

บริษทัคิกข ุสังฆทาน จาํกดั ไดท้าํการประมาณการยอดขายสินคา้ ของบริษทัโดยทาํการประมาณ

การยอดขายสินคา้จาก 2 วธีิ ดงัน้ี 

1. คาํนวณความตอ้งการซ้ือรวมกบัส่วนแบ่งตลาดท่ีเป็นไปได ้

พยากรณ์ยอดขายปี 2559 - 2563  (โดยปริมาณจาํนวนหน่วยขายจะเพิ่มข้ึนปีละ 10%) 

 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

ยอดขาย 16,402,800 18,043,080 19,847,388 21,839,664 23,149,896 

      ตารางท่ี 3.8 แสดงการพยากรณ์ยอดขายปี 2559 - 2563   

 

2. ประมาณการจากกาํลงัการผลิต 

ตารางแสดงการประมาณการผลิตสูงสุด 

Product จาํนวน

พนกังาน 

กาํลงัการผลิต 1 วนั 1 เดือน 1ปี 

แบบท่ี 1 1 15 นาที =2ชุด 64 1,408 16,896 

แบบท่ี 2 

แบบท่ี 3 1 20 นาที= 2ชุด 48 1,056 12,672 

แบบท่ี 4 

แบบท่ี 5 1 15 นาที=1ชุด 32 704 8,448 

แบบท่ี 6 1 15 นาที=1ชุด 32 704 8,448 

รวม 176 3,872 46,464 

      ตารางท่ี 3.9 แสดงการพยากรณ์ยอดขายปี 2559 - 2563   

ตารางแสดงปริมาณกาํลงัการผลิตต่อปีโดยการประมาณการยอดขาย  

  

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

กาํลงัการผลิตสูงสุดต่อปี 46,464 46,464 46,464 46,464 46,464 

การใชก้าํลงัการผลิต 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 

ปริมาณท่ีผลิตจริง 41,817 42,746 43,676 44,605 45,534 

      ตารางท่ี 3.10 แสดงการพยากรณ์ยอดขายปี 2559 - 2563   

 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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การวเิคราะห์แผนการผลติ 

กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ (Process) 

ขั้นตอนการผลิตโดยรวมของผลิตภณัฑทุ์กชนิดของบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการผลติต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. เตรียมอุปกรณ์และของใชใ้นการจดัสังฆทานแต่ละชุดให้ครบ ซ่ึงอุปกรณ์และส่ิงของท่ีเราเลือกใช้

จะตอ้งมีคุณภาพทุกช้ิน  

2. นาํของใชท่ี้เตรียมไวม้าจดัใส่ในภาชนะท่ีจะทาํสังฆทาน เช่น ตะกร้าสาน ชะลอม เป็นตน้ 

3. นาํภาชนะท่ีใส่ของใชแ้ลว้ นาํไปวางไวต้รงกลางผา้สีท่ีเตรียมไวส้าํหรับห่อสังฆทาน  

4. จบัมุมผา้ทั้ง 4 มุม ข้ึนมาแลว้ขยมุหากนั ใหเ้รียบร้อย 

5. นาํริบบิ้น หรือ เชือก ท่ีเตรียมไวม้ามดัตรงผา้ท่ีห่อ ใหส้วยงาม 

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสังฆทาน 

 

  

เตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

นําส่ิงของมาเรียงใส่ภาชนะ 

นํามาห่อผ้าแก้วทีเ่ตรียมไว้ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

ผูกด้วยโบว์ หรือ ริบบิน้ให้สวยงาม 
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การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

โครงสร้างและแผนบริหารของกจิการ (Organization Chart) 

 
 

บุคลากรในบริษทั คิกขสุังฆทาน จาํกดั ประกอบดว้ยบุคลากร 17 คน ดงัน้ี  

 1.) ผูบ้ริหาร 3   ตาํแหน่ง 

 2.) ฝ่ายผลิต 4 ตาํแหน่ง 

 3.) ฝ่ายตลาด 

     -  พนกังานตลาด   1   ตาํแหน่ง 

   -  พนกังานขาย      2  ตาํแหน่ง  

 4.) ฝ่ายบญัชีและงานบุคคล  

  - พนกังานบญัชี / งานบุคคล   1 ตาํแหน่ง 

 5.) พนกังานธุรการ 1 ตาํแหน่ง 

6.) พนกังานสตอ็กสินคา้ 1 คน 

7.) พนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ 2 คน 

8.) แม่บา้น 1 ตาํแหน่ง 

 

  

ผูบ้ริหาร

ฝ่ายบญัชี

และงานบคุคล

พนกังาน

การตลาด

พนกังาน

ฝ่ายผลิต

พนกังาน

สตอ็คสินค้า 

พนกังานขาย พนกังานธุรการ 
พนกังานขบัรถ 

ขนส่งสินคา้ 
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การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 

วตัถุประสงคด์า้นการเงิน (Finance Objective) 

1. ตอ้งการอตัราผลตอบแทนขั้นตน้ 30% ข้ึนไป  

2. ระยะเวลาคืนทุน 3-5 ปี 

3. เพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน 10% จากยอดขายแต่ละปี 

 

ช่ือผูถื้อหุ้น สัดส่วน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน (บาท) 

คุณอนุสรา เพง็พูน 40% 67,104 671,040 

คุณมาลิณี  วฒันตฤณากุล 30% 50,328 503,280 

คุณณฐันิชศศิภาส์ ภูมิศิลา 30% 50,328 503,280 

รวม 100% 167,760 1,677,600 

 

ตารางแหล่งท่ีใชไ้ปและท่ีมาของเงินทุน    

                             ท่ีใชไ้ปเงินทุน                                                    ท่ีมาเงินทุน  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์           35,970.00                        กูจ้ากธนาคาร              796,000.00  

เฟอร์นิเจอร์                       154,050.00               ส่วนของเจา้ของ              2,000,000.00  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน          233,770.00    

รถยนต ์                             732,000.00    

เงินทุนหมุนเวยีน       1,640,280.00    

                                               2,796,000.00                                                2,796,000.00  

 

 

 

 

สรุปแผนการเงิน 

                  สาํหรับโครงการลงทุนของกิจการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.20 ปี  และท่ีระยะเวลา 5 ปี  

มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ หรือ NPV เท่ากบั 148,457,092.71 บาทมี IRR เท่ากบั 170%เพราะฉะนั้นยอมรับ

โครงการ 
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บรรณานุกรม 

 

10 ส่ิงของใน ‘ถงัสังฆทาน’ ท่ีมีประโยชน์ต่อพระสงฆม์ากท่ีสุด http://articles.spokedark.tv/2014/07/10/10-

things-that-good-for-monk/ 

วเิคราะห์ ธุรกิจจาํหน่ายชุดสังฆทานร่วมสมยั http://setfex.blogspot.com/2013/07/blog-post_8321.html 

ธุรกิจจาํหน่ายชุดสังฆทานร่วมสมยั 

http://startup.ksmecare.com/FileUpload/WebContentDownload/12031503024798.pdf 

แผนธุรกิจสังฆทานเดลิเวอร์ล่ี 

http://billitubu.blog.com/2010/09/24/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8

%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-

%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%

E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99/ 

สังฆทานอินเทรด ลบภาพปรากฏการถงัเหลืองเตม็วดั 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=21168 

สหพฒัน์ลุยตลาดสังฆทาน2พนัลา้น 

http://thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134074:2&catid=85:2009-02-

08-11-22-45&Itemid=417#.VTIAKSEn_Gc 
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แผนธุรกจิ  บริษัท Rice&Dessert 

ลกัขณา บุษผาศกัด์ิ1 , พูลทรัพย ์หฤหรรษช์นก1 , ประวณีา กญัญะพิลา2 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ปัจจุบนัอาหารมงัสวิรัติกาํลงัไดรั้บความนิยมสูงข้ึน จากงานวิจยัท่ีผา่นมาผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีธุรกิจส่วนตวั และรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัคนละ 10,000 - 15,000

บาท เหตุท่ีผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือ เพื่อดูแลสุภาพ และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก 

คือ คุณค่าทางอาหารและปลอดภยัจากสารพิษ ความสะอาด ราคาท่ีเหมาะสม และความน่าเช่ือถือของผูจ้ดั

จาํหน่าย โดยการแข่งขนัของร้านอาหารมงัสวิรัติ จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูจ้าํหน่ายมีจาํนวนนอ้ย

ราย ความหลากหลายของอาหารมงัสวรัิติมีนอ้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อาหารมงัสวรัิติยงัสามารถขยายฐานผูบ้ริโภค

ไดอี้กมาก จึงเป็นช่องทางในการพฒันาอาหารมงัสวรัิติ 

อาหารมงัสวิรัติของร้าน “กินมงัดิ” จะเป็นอาหารท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายและทนัสมยั และสร้าง

รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยการผลิตเคร่ืองแกงและเคร่ืองปรุงสูตรพิเศษของร้านท่ีไม่เหมือนใคร และเน้น

ความสะดวกและความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ ผ่านการรับคาํสั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง

เว็บเพจของทางร้าน ไลน์ เฟซบุ๊ค    อินสตาแกรม เป็นช่องทางให้ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ได้ง่ายและ

ประหยดัเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการเงิน  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

ปัจจุบันรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมคนไทยเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะคนท่ีอาศัยอยู่ใน 

เขตเมืองเป็นสังคมท่ีต่างตอ้งทาํงานดว้ยความเร่งรีบ  เป็นยุคท่ีไดรั้บอิทธิพลท่ีมีการติดต่อส่ือสารในสังคมท่ี

การรับรู้ข่าวสารรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางสังคม  On  line  Face book   , 

Instagram  , Line   ทาํให้เกิดผลต่อการถ่ายทอดทางวฒันธรรม  รวมถึงการถ่ายทอดพฤติกรรมการบริโภค    

ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยส่วนใหญ่มีการแปรเปล่ียนไปจากอดีตมาก   มีพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการอาหารท่ีทาํง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ดงันั้นอาหารประเภทอาหารพร้อมบริโภค เช่น อาหาร

พร้อมปรุงท่ีจดัไวเ้ป็นชุด ๆอาหารกล่อง อาหารวา่ง หรืออาหารท่ีปรุงสําเร็จ และอาหารก่ึงสําเร็จรูป  จะเขา้

มามีบทบาท และก็กลายเป็นท่ีนิยมใหม่และเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมยุคปัจจุบนัมากยิ่งข้ึน  ความ

ตอ้งการอาหารท่ีทาํง่าย  สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน    จึงเป็นเหตุให้ผูผ้ลิตอาหาร มีการผลิตเพื่อให้

เพียงพอกบัความตอ้งการโดยกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการใชส้ารเคมี ทาํใหมี้สารเคมีตกคา้งมาถึงผูบ้ริโภค  

และสะสมในร่างกายส่งผลทาํให้เกิดโรคต่างๆ  เช่น  โรคความดนั   โรคเบาหวาน   จากผลกระทบดงักล่าว

เป็นสาเหตุท่ีทาํให้ผูป้รับเปล่ียนพฤติกรรมจากการรับประทานเน้ือสัตวต่์าง ๆ หันมารับประทานอาหารท่ี

ปราศจากเน้ือสัตวต่์างๆ หรืออาหารเพื่อสุขภาพ  “ อาหารมังสวรัิต ิ”   

“ อาหารมังสวิรัติ ”  หน่ึงในทางเลือกท่ีผู ้บริโภคส่วนใหญ่สนใจในการดูแลสุขภาพคือการ

รับประทานอาหารมงัสวิรัติ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีพวกผกัและผลไม ้ เป็นการเพิ่มกากใยอาหาร ท่ีจะช่วยใน

ระบบการขบัถ่าย สําหรับผูท่ี้มีปัญหาท้องผูก นอกจากนั้นยงัอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

วติามิน เกลือแร่ และโปรตีน ท่ีไดจ้ากถัว่เมล็ด แหง้ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ดาํ งา เป็นตน้ 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีจํานวนผู ้ท่ีให้ความสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 

เร่ือยๆ แต่หน่วยการบริการหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพประเภทมงัสวิรัติ ยงัมีจาํนวนท่ีไม่พอต่อการ 

บริการ จึงเป็นช่องท่ีทางในการประกอบธุรกิจการดา้นอาหารมงัสวิรัติเพื่อมงัสวิรัติเพื่อสุขภาพ  โดยเน้น

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจอาหารมงัสวิรัติเพื่อสุขภาพ  ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและกลุ่มผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ 

และเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจอาหารมงัสวิรัติ แบบ Delivery  ท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

อาหารมงัสวิรัติไดง่้าย และมีอาหารให้เลือกอยา่งหลากหลาย มีรูปแบบท่ีทนัสมยั น่าดึงดูดและเก็บรักษาได้

นาน  ผา่นการจาํหน่ายผา่นระบบออนไลน์ทั้งทางเวบ็เพจของทางร้าน ไลน์ เฟซบุค๊ อินสตาแกรม เป็นตน้ 

  

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



31 
 

วสัิยทศัน์ 

เราจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคอ์าหารเพื่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับ 

พนัธกจิ 

1. เพื่อเป็นร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีนาํเสนออาหารท่ีหลากหลาย มีคุณค่า มีคุณภาพ และรสชาติท่ีอร่อย

ใหแ้ก่ลูกคา้  

2. เนน้ใหบ้ริการท่ีสะดวกและรวดเร็วในการผลิตและจดัส่งสินคา้ ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  สร้างความหลากหลายทางอาหารมงัสวรัิติและดีต่อสุขภาพ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

การวเิคราะห์จุดแข็ง 

1.  มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารสุขภาพ ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํและพฒันาสินคา้ให้มีความแปลกใหม่   และ

มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  

2.  ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3.  อาหารมีความสดใหม่เสมอ และใหค้วามสาํคญัในทุกกระบวนการผลิต เพือ่ทาํใหลู้กคา้ไดส้มัผสั

ไดถึ้งความแตกต่าง 

4.  สามารถจดัส่งสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

5.  มีงบประมาณเพียงต่อการลงทุนและโฆษณา ทาํใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งรวดเร็ว 

 

การวเิคราะห์จุดอ่อน 

1.  มีสาขาในการใหบ้ริการและจาํหน่ายนอ้ย ทาํใหสิ้นคา้ไม่สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2.  เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ทาํให้ลูกคา้เขา้ใจว่าเหมือนร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพทัว่ไป จึงจาํเป็นตอ้งรีบสร้างความแตกต่างใหลู้กคา้ไดท้ราบอยา่งชดัเจนและรวดเร็ว 

  

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



32 
 

การวเิคราะห์โอกาส 

1.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และส่งเสริมธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุขภาพมากยิง่ข้ึน 

2.  แนวโนม้ของกระแสความนิยมสาํหรับอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3.  แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนและความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคท่ี

ปรับตวัดีข้ึน 

4.  เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ต สามารถนาํมาเป็นช่องทางในการจดัจาํหน่าย 

และเป็นเคร่ืองมือในการทาํโฆษณา ทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

การวเิคราะห์อุปสรรค 

1.  คู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพไดง่้าย 

2.  มีสินคา้ทดแทนท่ีหลากหลาย จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างให้เด่นชดั และส่ือถึงประโยชน์ท่ี

ลูกคา้จะไดรั้บอยา่งจริงจงั เพื่อช่วยเสริมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

การวเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 

คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

1.  กลุ่มร้านอาหารมงัสวิรัติ ให้บริการและจาํหน่ายอาหารมงัสวรัิติ ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็น

รายเล็กๆ ลกัษณะร้านไม่หรูหรา หรือตั้งอยูใ่นศูนยอ์าหารของหา้งสรรพสินคา้ 

2.  กลุ่มร้านอาหารเจ ให้บริการและจาํหน่ายอาหารเจ เม่ือถึงเทศกาลกินเจจาํนวนผูป้ระกอบการจะ

เพิ่มสูงข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน รูปแบบของการจาํหน่ายและบริการ

จะมีตั้งแต่แผงลอยไปจนถึงร้านอาหาร และภตัตาคารในโรงแรม 

3.  ร้านอาหารชีวจิต เป็นร้านอาหารท่ีเกิดข้ึนตามกระแสการบริโภคตามแนวคิดท่ีอาศยัธรรมชาติ

เป็นตวัปรับวิธีการบริโภค เพื่อสร้างภูมิตา้นทานโรค เนน้การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตดว้ย

ตวัเอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินและเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น ซ่ึงไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการผลิตและจาํหน่าย 

คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competior) 

1.กลุ่มสินคา้สําเร็จรูปเพื่อสุขภาพ เป็นสินคา้เพื่อสุขภาพท่ีลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้าย และมีความ

สะดวกต่อการรับประทาน ส่วนมากจะจาํหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป 
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การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

การแบ่งส่วนการตลาด มีการแบ่งออกตามเกณฑต่์างๆดงัน้ี 

1.  การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ มีการแบ่งตลาดตามขอบเขตของตลาด คือ 

1.  ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ประชากรในเขตปริมณฑล 

2.  การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ มีการแบ่งตามปัจจยัดา้น อาย ุและรายได ้เป็นตวัแปรในการแบ่ง

ส่วนตลาดน้ี 

1. ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

2. ประชากรท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาท 

3.  การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม และการแสวงผลประโยชน มีการใช้พฤติกรรมการแสวงหา

ผลประโยชน์เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดส่วนน้ี 

1. กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ีให้ความสําคญักบัการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ 

2.กลุ่มคนท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ ท่ีตอ้งการอาหารท่ีมีสารอาหารตรงกบัความตอ้งการ 

 

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 เน่ืองจากปัจจุบนักระแสของการดูแลสุขภาพยงัมาแรงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีเร่ิม

ใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน “ร้านกินมงัดิ” จึงไดพ้ฒันาอาหารมงัสวิรัติเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงทางร้านมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 

- กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และกลุ่มคนท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ 

- กลุ่มผูท้าํงานในยา่นธุรกิจ รวมทั้งนกัเรียนและนกัศึกษา 

- สาํหรับผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

- รายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาท 
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การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

ในดา้นการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด “ร้านกินมงัดิ” ถือวา่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี โดย

มีการกาํหนดราคาใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่า เพื่อการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นตลาด และเป็นการขยายตลาดเขา้สู่ธุรกิจ

ใหม่ และเพิ่มบริการการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีภายในระยะเวลา 30 นาที หลงัจากไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ทาํให้

ลูกคา้เกิดความสะดวกในซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ราคาตํา่    ราคาสูง 

   หาซ้ือสะดวก 

   หาซ้ือไม่สะดวก 

   ร้านกินมงัดิ 

  อาหารเจ 

อาหารสาํเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ 

  อาหารชีวจิต 
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 1.  ผลติภัณฑ์(Product)  

 “ร้านกินมงัดิ” ผลิตและจาํหน่ายอาหารมงัสวิรัติเพื่อสุขภาพ ท่ีเนน้ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ี

ครบถว้น มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงมีเมนูอาหารท่ีหลากหลายทั้ง ตม้ ผดั แกง ทอด ท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายและทัว่ถึง โดยทางร้านเลือกมีใชว้ตัถุดิบหลกัจากสวน

ท่ีผา่นการรับรองดา้นสารเคมี และยาปราบศตัรูพืช เพื่อให้ไดผ้กัท่ีมีทั้งความสะอาด ปลอดสารพิษ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ นอกจากน้ีในส่วนของบรรจุภณัฑมี์การเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีวสัดุเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการตอกย ํ้าใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงการใส่ใจในทุกขั้นตอนก่อนท่ีสินคา้จะถึงมือลูกคา้ 

 

ช่ือตราสินค้า 

ร้านอาหารมงัสวิรัติ “กินมงัดิ” 

 

 

 

 

 

 

สัญลกัษณ์ 

วงรีสีเขียวเขม้รอบนอก  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 

      วงรีสีเขียวอ่อน     หมายถึง  ทุกอยา่งมาจากธรรมชาติ  

       ตวัหนงัสือท่ีแดงใหญ่อว้น หมายถึง ทานแลว้อ่ิม  อุดมสมบูรณ์แขง็แรง 

       ตน้ไมสี้เขียว     หมายถึง   สัญลกัษณ์แทนพืชผกัต่างๆ  
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       2.  ราคา(Price) 

 การตั้งราคาของร้านกินมงัดิ จะเป็นการตั้งราคาแบบตํ่ากวา่คู่แข่งในตลาดอาหารสุขภาพ ซ่ึงอยู่ใน

ระหวา่ง 50-72 บาท เพื่อแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนั ทาํให้ลูกคา้เกิดการเปรียบเทียบดา้นราคา

กบัคู่แข่งขนั และรู้สึกไดถึ้งความคุม้ค่าของราคาท่ีไม่แพง แต่ไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าเกินราคา   

เมนูอาหารมังสวรัิติประจําร้าน “ กนิมังดิ  ” 

 

 
แกงเขียวหวาน60    บาท     เตา้หูท้รงเคร่ือง   60 บาท 

 
ลาบเห็ด   60   บาท              สลดัไข่นาํขน้  50 บาท 

 
ขนมจีนนํ้ายา  60   บาท    แกงส้มผกัรวมไข่เจียวชะอม  50 บาท 

 
 

ราดหนา้เตา้หูน้ํ้ าแดง  50   บาท       แกงเลียง  60 บาท 

รูปภาพ  1  แสดงเมนูอาหารมงัสวรัิติประจาํร้าน “ กินมงัดิ  ” 
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3.  ช่องทางการจําหน่าย(Place) 

 สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายทางร้านมีการแบ่งออกเป็น 2 ทางดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. การจาํหน่ายหนา้ร้าน โดยสถานท่ีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ ประกอบดว้ย อาคารสาํนกังานจาํนวนมาก 

ตลาด และสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงลว้นแต่เป็นสถานท่ีของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

2. การบริการส่งถึงท่ี โดยใช้ช่องทางในอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้ง่าย ได้แก่ 

Facebook,Line,Instagram ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ไปดูเมนูอาหาร ราคา และสั่งซ้ือไดง่้าย โดยจดัส่ง

ใหถึ้งมือลูกคา้ไดภ้ายใน 30 นาที  

 

4.  การส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) 

 มีการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ดงัน้ี 

- แจกแผ่นพบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ก่อนเปิดร้านประมาณ 1 สัปดาห์ สําหรับลูกคา้ในบริเวณ

ใกลเ้คียง เพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับในวนัเปิดร้าน และให้ร้านเป็นท่ีรู้จกัของ

ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

- ทําโฆษณาในช่องทางอินเตอร์เน็ตทั้ ง Facebook,Line,Instagram ก่อนเปิดร้านประมาณ 1

สัปดาห์  

- ทาํโฆษณาในเวบ็ไซคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารและสุขภาพ  

- ฉลองวนัเปิดร้านดว้ยส่วนลด 50% สําหรับลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมหรือสั่งซ้ือสินคา้ในวนัเปิดทาํการวนั

แรก  

- จดัทาํบตัรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนสาํหรับลูกคา้ประจาํ แลว้นาํคะแนนมาแลกส่วนลดกบัทาง

ร้าน  

- จดัโปรโมชัน่ส่วนลด 15% สําหรับลูกคา้องค์กรท่ีมียอดสั่งซ้ือตั้งแต่ 100 กล่องข้ึนไป ซ่ึงจะมี

การเขา้ไปประชาสัมพนัธ์กบัแต่ละองคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่องคก์รท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงก่อน 
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5.  บุคคล (People) 

กิจการมีการคดัเลือกพนกังานโดยเนน้คนท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

- เป็นคนท่ีท่ีมีใจรักการบริการ  

- มีบุคลิกดี   

- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์ั้งเมนูอาหารและการบริการ  

- มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  

โดยก่อนเร่ิมงานจะมีการฝึกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจในกระบวนการทาํงาน พร้อมปลูกฝังค่านิยม

ใหก้บัองคก์ร นอกจากน้ียงัมีการจูงใจพนกังานดว้ยการจดัสรรสวสัดิการต่างๆใหอ้ยา่งครบถว้น เพื่อให้

พนกังานมีความพร้อมทั้งกายและใจในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั

และทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตอ้งทาํงานอยา่งมีเป้าหมายทั้งเพื่อตนเองและเพื่อองคก์ร   

“ร้านกินมงัดิ” มีการพฒันาพนกังานเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายท่ีจะมี

การจดัชุดฟอร์มสวสัดิการให้กบัพนกังานท่ีดูสะอาดเรียบร้อย มีการเจรจากบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน 

นอกจากน้ีส่ิงท่ีสาํคญัมากอีกอยา่งคือการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว โดยพนกังานจดัส่งสินคา้ท่ีสามารถจดัส่งสินคา้

ใหถึ้งมือลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 

6.  กายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 

อาคารท่ีตั้งร้านดา้นหนา้และดา้นขา้งเป็นผนงัแบบกระจก เพือ่ทาํใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการรู้สึกโล่ง 

โปร่งสบาย ไม่อึดอดั ดา้นในมีการตกแต่งแบบเนน้สีพาสเทล ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย และเกิดตกหลุมรัก

ทนัทีเม่ือเดินเขา้มาสัมผสักบัอุปกรณ์ตกแต่งท่ีมีรูปแบบน่ารักๆของตวัการ์ตูน และดอกไมต่้างๆท่ีประดบัอยู่

ทุกมุมในร้าน มีการจดัมุมดา้นหนา้และดา้นในร้านสาํหรับการถ่ายรูปโดยเฉพาะเพื่อใหลู้กคา้ถ่ายรูปและอพั

ลงโซเชียลได ้นอกจากน้ียงัตลอดช่วงการเปิดร้านจะมีการเปิดเพลงเพราะๆเบาๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดความเงียบ

จนเกินไปและทาํใหลู้กคา้เกิดอรรถรสในการทานอาหารมากยิง่ข้ึน 
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7.  กระบวนการ (Process) 

 ใหค้วามสาํคญักบัทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน โดยเร่ิมตั้งแต่ 

1. ขั้นตอนการสรรหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัจาํน่ายท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดสารพิษ 

2. ขั้นตอนการประกอบอาหาร ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและวธีิการท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดก้าํหนด

ไว ้เพื่อใหไ้ดอ้าหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนา  

3. ขั้นตอนการทาํความสะอาด ท่ีจะมีการปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัส่ิง

สรกปกเจือปนในอาหารและภาชนะ 

4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ มีการอบรมพนกังานเพื่อใหสิ้นคา้ไดถึ้งมือลูกคา้อยา่งรวดเร็วและสด

ใหม่เสมอ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้รวดเร็ว 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ (4C’s) 

1.  ผลติภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า(Consumer Need) 

“ร้านกินมังดิ” จะมีการพฒันาคุณภาพ คุณค่า และรสชาติของอาหารมังสวิรัติให้มีความเป็น

เอกลกัษณ์และเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อย่าง

แทจ้ริง โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญด้านอาหารมงัสวิรัติท่ีคอยให้คาํแนะนาํกบัทางร้านในการพฒันาผลิตภัณฑ์ 

นอกจากน้ียงัมีกล่องให้ลูกคา้ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองอาหารและการบริการเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ลูกคา้มาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ 

2.  ผลประโยชน์ทีลู่กค้าจะได้รับ(Customer Benefits) 

การรับประทานอาหารมงัสวิรัติของทางร้านทุกประเภท จะเนน้ให้คุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น 

และเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ นอกจากน้ีการท่ีเราจาํหน่ายอาหารมงัสวิรัติท่ีถูกกวา่คู่แข่งจะทาํให้ลูกคา้

สัมผสัไดถึ้งความคุม้ค่าถึงเงินท่ีจ่ายไปเพียงเล็กนอ้ยแต่กลบัไดอ้าหารท่ีดีต่อสุขภาพดงัเช่นอาหารเพื่อสุขภาพ

ราคาแพงของร้านอ่ืนๆ 
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3. สินค้าทีส่ะดวก(Convenience) 

การมีช่องทางการจดัจาํหน่ายถึง 2 ทางเลือก ทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย และสะดวกมาก

ยิ่งข้ึนกบัการจดัส่งสินคา้แบบเดลิเวอร่ี ท่ีลูกคา้แค่เขา้มาสั่งใน Facebook,Line,Instagram เม่ือทางร้านได้รับ

คาํสั่งซ้ือก็จะจดัส่งสินคา้ให้ถึงท่ีภายใน 30 นาที นอกจากน้ีในรูปแบบของบรรจุภณัฑ์จะจดัอาหารแยก

ประเภทใหช้ดัเจน พร้อมกบัชอ้นและซ่อมทาํใหเ้ม่ือลูกคา้ไดรั้บแลว้สามารถแกะกล่องรับประทานไดเ้ลย 

 

4.  การรับรู้ข่าวสารสินค้า(Communication) 

       ลูกคา้สามารถรับรู้ข่าวสารของทางร้านไดด้งัน้ี 

- ผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากการ

รับประทานอาหารมงัสวรัิติ 

- ผา่นการโฆษณาผา่นเวบ็ไซดส์าํหรับอาหารและสุขภาพ 

- ภายในร้านจดัให้มีการส่ือสารเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับประทานอาหารมงัสวิรัติ 

ผา่นกระดาษรองจาน แผน่ตั้งโตะ๊ เป็นตน้ 

 

การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน  

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ  2  แสดงโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) 
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การวางแผนกาํลงัคนและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

 
                                     ตารางท่ี 1  แสดงการวางแผนกาํลงัคนและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

เน่ืองจากในการดาํเนินกิจการมีความตอ้งการเงินทุนทั้งส้ิน 3,821,863 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจ

และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน จึงกาํหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุนของการประกอบกิจการโดยแสดงแหล่งท่ีมา

ของเงินทุนดงัน้ี 

1. เงินลงทุนเร่ิมตน้  3,821,863 บาท บาท จดัสรรเป็นเงินสาํหรับค่าใชจ่้ายต่างๆจาํนวน 3,297,549 บาท 

และเป็นเงินทุนสาํรองหมุนเวยีนจาํนวน 524,314 บาท 

2. แหล่งท่ีมาของเงินทุน มาจาก 2 ส่วน คือ เงินจากส่วนของเจา้ จาํนวน 3 คน และ    ทุนจากการกูย้ืม

ธนาคาร เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ตารางท่ี 2  แสดงท่ีใชไ้ปและท่ีมาของเงินทุน  

 

 
รวม 3,821,863     รวม 3,821,863      

อาคาร 2,500,000     

เงินทุนหมุนเวียน 524,314        

เครื่องใช้สํานักงานและเฟอร์นิเจอร์ 142,600        ส่วนของเจ้าของ 1,500,000      

ยานพาหนะ 570,000        

ตารางที่ใช้ไปและที่มาของเงินทุน

ที่ใช้ไปเงินทุน ที่มาเงินทุน

เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต 84,949          กู้จากธนาคาร 2,321,863      
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ดา้นผลตอบแทนของการลงทุนจากการวเิคราะห์แผนการเงินแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ร้านอาหาร “กินมงัดิ”  เป็นธุรกิจร้านอาหารมงัสวิรัติ ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ด้วย

เงินทุน ประมาณ 3,821,863 บาท และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการดาํเนินงานได ้โดยดูไดจ้าก 

- Payback Period ท่ีมีค่า เพียง 3.41 ปี เท่านั้น จึงมองวา่เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ  

- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value, NPV) ยงัมีค่าเป็นบวก อยูท่ี่ 53,415,583.84 บาท  

- อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 94.90% ซ่ึงสูงกวา่ WACCท่ี 9.76% เป็น

การแสดงใหเ้ห็นวา่ เป็นกิจการท่ีท่ีมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี  

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ดา้นกาํลงัคน และการวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจร้านอาหารมงัสวรัิติ “กินมงัดิ” มีความเป็นไป

ไดใ้นการลงทุน 
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แผนธุรกจิ  ซาลาเปา Master P 

ศิริชยั  สิริปัญญาวรคุณ1, สุภาพิชย ์ บุญสถิตอนนัต์2, ยวุดี  เกษเจริญคุณ3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ปัจจุบนัวถีิการดาํเนินชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนไปตามยคุสมยั เม่ือเวลากลายมาเป็นขอ้จาํกดัในการ

ดาํเนินชีวิตให้ต้องรีบเร่งทุกวนั พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูค้นจึงเปล่ียนไป เน้นความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย  หาซ้ือรับประทานไดง่้ายเน่ืองจากมีเวลาจาํกดั โดยเฉพาะช่วงเวลาเชา้ ท่ีตอ้งใชเ้วลาไปกบัการ

เดินทางท่ีมีการจราจรติดขดั ทาํให้มีเวลาในการประกอบอาหาร หรือเลือกรับประทานอาหารนอ้ยลง หนัมา

เลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปตามร้านสะดวกซ้ือต่างๆ มากข้ึน ประกอบสถิติการเจ็บป่วยดว้ยโรค NCDs 

สูงข้ึน ทาํให้ผูค้นเร่ิมหนัมาสนใจสุขภาพมากข้ึนเช่นกนั บริษทั YTN Coordinator จาํกดั จึงมองเห็นโอกาส

ในการทาํธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทานไดง่้ายเหมาะกบัวถีิชีวติในปัจจุบนั และรสชาติ

อร่อยถูกปากคนไทย ด้วยการทาํซาลาเปา ไส้ Premium ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และยงั

สามารถสร้างสรรคสู์ตรของแป้งและไส้ไดห้ลากหลาย  

บริษทั YTN Coordinator จาํกดั ตอ้งวางแผนออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดย

เลือกผลิตซาลาเปา Master P โดยใชว้ตัถุดิบคุณภาพจากแหล่งต่างๆ มาคิดคน้สูตรพิเศษเฉพาะของทางร้าน 

ให้แป้งมีสารอาหารของวิตามินจากขา้วกลอ้งงอกและขา้วไรซ์เบอร่ี ไส้ซาลาเปาเพื่อสุขภาพอยา่ง หมูคุโรบุ

ตะ ปลาแซลมอน และเกาลดั ออกแบบกระบวนการผลิตและการดาํเนินงานใหง่้าย ขั้นตอนไม่มากเกินความ

จาํเป็น ซ่ึงกระบวนการน้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัท่ีจะช่วยประหยดัตน้ทุนจากการดาํเนินงานได ้จากนั้นจึง

เร่ิมตน้สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั และทาํการตลาด เพื่อให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดย

เลือกออกจาํหน่ายผา่นร้าน Master P ดว้ยลกัษณะบริการแบบ take away (ซ้ือกลบับา้น) ท่ียา่นเศรษฐกิจสีลม 

ดว้ยการสร้างความรู้จกัให้กบัลูกคา้ผ่านการโฆษณาทางไลน์ กิจกรรมร่วมกบัพริตต้ี และโปรโมชัน่ต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายของเราคือ กลุ่มวยัรุ่นและคนวยัทาํงานท่ีมีพฤติกรรมบริโภคอาหารสะดวกซ้ือ รักษาสุขภาพ 

และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ร้านอาหารหรือภตัตาคารต่างๆ ท่ีสนใจเลือกซาลาเปา Master P เป็นหน่ึงในสินคา้

ใหก้บัลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหาร 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



45 
 

ในการทาํธุรกิจคร้ังน้ีใช้เงินลงทุนประมาณ 821,580 บาท เป็นเงินลงทุนจากส่วนเจา้ของจาํนวน 

321,580 บาท และกู้จากธนาคารจาํนวน 500,000 บาท ในอัตราดอกเบ้ีย 17.1%   จากการวิเคราะห์

ผลตอบแทนในการลงทุนกิจการในคร้ังน้ี คาดวา่จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผล

การลงทุนเท่ากบั 20,298,226 บาท และอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากบั 343% 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, ซาลาเปา Master P 

 

บทนํา 

กระทรวงสาธารณะสุข ระบุสถิติผูป่้วยโรค NCD (non-communicable disease)โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

มีมากข้ึนเน่ืองจาก คนในยุคปัจจุบนัมีความรีบเร่งในการดาํเนินชีวิต เลือกทานอาหารท่ีซ้ือง่าย รวดเร็ว ขาด

ความใส่ใจในคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพของอาหาร ทาํให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซ่ึงโรคน้ีเกิดจาก6

ปัจจยัเส่ียง คือ เหลา้ บุหร่ี อาหาร(หวาน,มนั,เคม็) ออกกาํลงักายไม่เพียงพอ ความเครียดและกรรมพนัธ์ุ ส่ิงท่ี

สาํคญัท่ีสุดคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุด พบสถิติ

ผูเ้จ็บป่วยและเสียชีวิต จากโรค NCD เป็นอนัดบั 1 และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ ในปี 2555 มีผูเ้สียชีวิต

รวมกนัจาํนวน 89,775 คน โดยร้อยละ 37 หรือ 33,545 คน เสียชีวติในขณะท่ีอายยุงัไม่ถึง 60 ปี ท่ีผา่นมากรม

อนามยัอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ประชากรไทยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ให้เหมาะสมดว้ยการลดหวาน มนั เค็ม โดยดาํเนินการในโรงพยาบาลของรัฐ และร้านอาหารทัว่ประเทศ 

และภาคีภาครัฐ เพื่อให้ประชนชนมีสุขภาพดี ลดอตัราป่วยโรคอว้น เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง และความ

ดนัโลหิตสูง ปัจจุบนัมีการรณรงคอ์ยา่งมากท่ีจะให้ประชาชนหนัมาใส่ใจกบัอาหารการกินใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ

มากข้ึน ไม่เพียงแต่คาํนึงถึงความอร่อยของรสชาติและความสุขจากการกินเท่านั้น 

ดังนั้ น บริษัท YTN coordinator จาํกัด จึงได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการทาํอาหารท่ีมีประโยชน์ 

รสชาติอร่อย ทานง่าย เข้ากับการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ด้วยการผลิตซาลาเปาสุขภาพท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ผา่นการคดัสรรวตัถุดิบจากแหล่งท่ีดีท่ีสุด  นาํมาคิดคน้สูตรให้มีรสชาติถูกปากคนไทย 

หลากหลายไส้มากกวา่ท่ีเคยมีขายทัว่ไป เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ผา่นกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั สะอาดได้

มาตรฐาน เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกมัน่ใจและคุม้ค่าในคุณภาพของอาหารท่ีไดรั้บประทาน เช่น ซาลาเปาแป้งขา้ว

กลอ้งงอกและขา้วไรซ์เบอร่ี  เพิ่มความหลากหลายดว้ยไส้ premium เกาลดั หมูคุโรบุตะ ปลาแซลมอน ท่ี

เจาะกลุ่มคา้รักษาสุขภาพและไส้ซาลาเปาท่ีมีขายทัว่ไป เช่น หมูสับ หมูแดง ไส้ครีม เป็นตน้ 
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วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคร์ะยะสั้น 

1. สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพและลูกคา้ทัว่ไป 

2. สร้างยอดขาย 6,000,000 บาท ภายในระยะเวลา1ปี 

3.ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอยา่งนัง่ยนืผา่นโครงการหลวง 

 

วตัถุประสงคร์ะยะกลาง 

1. มียอดขายเติบโตข้ึน 5% ต่อปี 

2. พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกลุ่ม 

3. ขยายสาขาไปยงัศูนยก์ารคา้ชั้นนาํ 5 สาขา 

 

วตัถุประสงคร์ะยะยาว 

1. ส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัประเทศสมาชิก AEC 

2. ลดตน้ทุนการผลิตจากการจดัการ 5% ภายในระยะเวลา7ปี 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นไปไดข้องการทาํธุรกิจ ซาลาเปา Master P  

2. เพื่อใหท้ราบถึงวธีิการในการกาํหนดแผนธุรกิจ กลยทุธ์ทางการตลาด แผนการเงิน แผนการผลิต      

แผนการจดัองคก์ร 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการดําเนินการ 

ความเป็นไปได้ 

ในการทาํธุรกจิ  

ซาลาเปา  

Master P 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเขตของเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจซาลาเปา Master P 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาเดือนกุมภาพนัธ์ ปี2558 

 

นิยามศัพท์ 

 แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/ การดาํเนินการ การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการ

ดาํเนินงานหรือไม่ 

ร้านซาลาเปา Master P หมายถึง กิจการท่ีจะดาํเนินงาน ทาํเลท่ีตั้ง  เลขท่ี 109/9 สีลมซอย1 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 พื้นท่ี 25 ตารางวา  

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพทัว่ไป การวิเคราะห์สภาพการตลาด การ

วิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Five Forces Model โดยการวิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งภายในอุตสาหกรรม 

อํานาจต่อรองของผู ้ซ้ือ อํานาจต่อรองของผู ้จ ําหน่ายว ัตถุดิบ และสินค้าทดแทน และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรร (SWOT 

Analysis) 

การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายการวางตาํแหน่งทางการตลาด การ

กาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด) 

การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตหรือการบริหารองคก์าร  

การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองค์การ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยใช ้SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัน้ี 

จุดแข็ง : ความหลากหลายของไส้ซาลาเปา ท่ีใหผู้บ้ริโภคเลือกไดต้ามความตอ้งการ 

               สูตรส่วนผสมของขา้วกลอ้งงอกและขา้วไรซ์เบอร่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตแป้งท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง       

รายอ่ืนๆ 

               ทาํเลท่ีตั้งของร้านขายเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งเช่าร้าน ลดค่าใชจ่้ายในการเช่าสถานท่ี ตั้งอยูใ่นยา่น

ธุรกิจของผูก้าํลงัซ้ือใจกลางเมือง และโรงงานผลิตอยูไ่ม่ไกลจากท่ีจดัจาํหน่าย ทาํใหช่้วยลดตน้ทุนการขนส่ง 

               เคร่ืองจกัรการผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ช่วยใหส้ามารถผลิตซาลาเปาไดจ้าํนวนมาก ใช้

แรงงานนอ้ย ลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน  

จุดอ่อน : เป็นสินคา้ใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

               ขอ้มูลทางดา้นการตลาดยงันอ้ย ในเร่ืองความตอ้งการของลูกคา้ 

โอกาส : รสนิยมของคนยคุใหม่ท่ีหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 

              นโยบายจากภาครัฐในการสนบัสนุนธุรกิจ SME 

              การเกิด viral marketing ช่วยโฆษณาใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกั 

              การเปิดเศรษฐกิจ AEC ช่วยใหมี้โอกาสในการทาํกาํไรจากการขายและการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ี

รู้จกัไดม้ากข้ึน 

              

ภัยคุกคาม : คู่แข่งรายเดิมมีมากและอาจมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดเ้สมอซ่ึงอาจพฒันาไส้ใหมี้ความหลาก็หลาย 

                   ภยัธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบทาํใหไ้ม่สามารถจดัส่งวตัถุดิบไดต้ามความ

ตอ้งการของบริษทั  

                   ค่านํ้ามนัและก๊าซหุงตม้สูงข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจ 

                   เพดานภาษีการนาํเขา้สินคา้บางชนิด 

 

• การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) 

บริษทั YTN coordinator จาํกดั ไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

เป็นกลุ่มคนทาํงานในยา่นธุรกิจถนนสีลม  ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการอาหารท่ีตอ้งรับประทานในช่วงเวลา

เช้าท่ีเร่งด่วน สามารถหาซ้ือได้โดยสะดวก  มีรสชาติอร่อย มีประโยชน์ รับประทานได้ทนัที เช่ือได้ว่า

ซาลาเปา  Master P สามารถเป็นอาหารเชา้ท่ีทุกคนตอ้งซ้ือติดมือไปรับประทาน ไดใ้นทุกเชา้ของคนทาํงาน  
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กลุ่มเป้าหมายรอง  (Secondary Target)   

เป็นกลุ่มโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหารในยา่นสีลม ท่ีตอ้งการซาลาเปา  Master P ไวจ้าํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ ท่ีมี

ความตอ้งการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งทาํการตลาดกบักลุ่มธุรกิจเหล่าน้ี เพื่อพฒันาเป็น

กลุ่มตลาดลูกคา้ท่ีใหญ่ข้ึนต่อไป 

 

การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning Marketing) 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ซาลาเปา Master P  บริษทัฯ ก่อตั้งมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีตอ้งการอาหารเชา้ท่ี อร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในเวลาเร่งด่วน ซ่ึงประโยชน์ในการรับประทาน

ซาลาเปา Master P  ไดม้าจากการสรรหาวตัถุดิบท่ีนาํมาทาํไส้ซาลาเปา และแป้งซาลาเปาท่ีบางเบา จากขา้ว

กล้องงอก ข้าวไรท์เบอร์ร่ี คุณภาพดี  ซ่ึงจุดเด่นของซาลาเปา Master P คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ให้

ประโยชน์ต่อร่างกาย  

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

ตาํแหน่งบริษทั YTN coordinator จาํกดั และ บริษทัคู่แข่ง (บริษทั Rubber Killer  จาํกดั และ  

ร้านวราภรณ์ซาลาเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สุขภาพดี ไม่คํานึงถึงสุขภาพ 

คุณภาพสูง 

คุณภาพตํา่ 
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บริษทั YTN coordinator จาํกดั มีขอ้ไดเ้ปรียบของแป้งซาลาเปาท่ีมีส่วนผสมของขา้วกลอ้งงอกและ

ขา้วไรซ์เบอร่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตแป้งท่ีแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ  มีทาํเลท่ีตั้งของร้านขายเป็นของ

ตนเอง ไม่ตอ้งเช่าร้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ี ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของผูก้าํลงัซ้ือใจกลางเมือง และ

โรงงานผลิตอยูไ่ม่ไกลจากท่ีจดัจาํหน่าย ทาํใหช่้วยลดตน้ทุนการขนส่ง ร้านวราภรณ์ซาลาเปา ตอ้งตั้งร้านใน

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ี 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4 P’s)  

- กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 สินค้า (Product) 

ซาลาเปา Master P  ผลิตภายใตว้ตัถุดิบท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดี เพื่อสุขภาพของลูกคา้ มีสูตรการ

ทาํซาลาเปา   ท่ีมีการนาํขา้วกลอ้งงอกและขา้วไรซ์เบอร่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตแป้งซาลาเปา มี

ไส้ท่ีทาํดว้ยไส้ premium จาก เกาลดั หมูคุโรบุตะ ปลาแซลมอน ท่ีคดัสรรมาจากวตัถุดิบเกรด A 

เพื่อตอบสนองลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงแตกต่างจากร้านซาลาเปาท่ีมี

ขายโดยทัว่ไป โดยบริษทัฯ คิดสูตรของซาลาเปาเพื่อสุขภาพไดด้งัน้ี 

 

ซาลาเปาไส้เกาลัด   คือ  ซาลาเปาเน้ือแป้งขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรซ์เบอร่ี ไส้เกาลดั เป็นซาลาเปา     

ท่ีมีรสชาติ   ของแป้งท่ีนุ่มบางเบา มีไส้ท่ีนาํเอาลูกเกาลดัท่ีคดัสรรเกรด A นาํมาปรุงดว้ยสูตร

เฉพาะของร้าน ใหร้สชาติ   ท่ีกลมกล่อม ซ่ึงเกาลดั เป่ียมดว้ยประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นอาหารท่ี

เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีอาการโรคหลอดลมอกัเสบไม่ใหก้าํเริบข้ึนมาได ้ 

 

ซาลาเปาไส้ปลาแซลมอน  คือ ซาลาเปาเน้ือแป้งขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรซ์เบอร่ี ไส้ปลาแซลมอน 

เป็นซาลาเปาท่ีมีการคดัสรรเอาแต่เน้ือปลาเกรด A นาํมาผสมกบัเคร่ืองปรุงสูตรพิเศษ ไม่มีกล่ิน

คาวของปลา เม่ือรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ โปรตีนจากปลาแซลมอนเป็น

โปรตีนท่ีดูดซับได้ง่าย ไม่มีสารก่อมะเร็ง มีโอเมก้า 3 ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย เพิ่ม

คอเลสเตอรอลตวัดี    

 

ซาลาเปาไส้หมูคุโรบุตะ  คือ ซาลาเปาเน้ือแป้งขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรซ์เบอร่ี ไส้หมูคุโรบุตะ เป็น

ซาลาเปาท่ีมีการนาํเอาหมูคุโรบุตะ ของปลอดสารของซีพี นาํมาผสมกบัเคร่ืองปรุงสูตรพิเศษ       

ท่ียงัคงรสชาติของเน้ือหมูท่ีมีความนุ่ม ฉํ่า อดัแน่นไปดว้ยคุณภาพ ใหพ้ลงังานและอุดมไปดว้ย

วติามินบี 1  อร่อย กินแลว้ไม่ 
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จุดเด่นของ ซาลาเปา  Master P 

ผลติจากวตัถุดิบทีม่ีคุณภาพเพ่ือสุขภาพ 

ร้านซาลาเปา Master P  มีจุดเด่นทางดา้นแป้งซาลาเปา จากการนาํเอาวตัถุดิบท่ีเป็น ขา้วกลอ้ง

งอก และข้าวไรซ์เบอร่ีมาใช้ทาํเป็นแป้ง ซ่ึงข้าวกล้องงอก มีประโยชน์มากกว่าขา้วกล้อง 

เน่ืองจาก มีสารกาบา (GABA) ของกรดกลูตามิก สารกาบาน้ีมีบทบาทสําคญัในการเป็นสารส่ือ

ประสาทมีประโยชน์ในการรักษาโรควติกกงัวล นอนไม่หลบั โรคลมชกั โรคมะเร็ง  

 

โรคเบาหวาน ช่วยควบคุมนํ้าหนกัตวั การนาํขา้วกลอ้งงอกมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อทาํแป้ง

ซาลาเปา จึงนบัวา่เป็นอีกทางเลือก สาํหรับคนท่ีมีอาการนอนไม่หลบัในเบ้ืองตน้  ท่ีสามารถใช้

ควบคู่กบัการรักษาแผนปัจจุบนั ทั้งยงัเป็นการลดปัญหาอาการขา้งเคียงอ่ืน ๆ ท่ีมกัพบในการใช้

ยานอนหลบั และยาคลายความวติกกงัวล เช่น อาการมึนศีรษะ เมาคา้ง เป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคอยา่งยิง่  สาํหรับวตัถุดิบท่ีร้านซาลาเปา Master P นาํมาใชใ้นการทาํไส้  มี  3 ไส้

ดว้ยกนั คือ ไส้เกาลดั  ไส้ปลาแซลมอน ไส้หมูคุโรบุตะ ท่ีคดัสรรมาจากวตัถุดิบเกรด A เช่น  

ไส้เกาลดั เราคดัสรรลูกเกาลดัท่ีสมบูรณ์ คุณภาพดี นาํมาคัว่เพื่อใหมี้กล่ินหอม  ไส้

ปลาแซลมอนและไส้หมูคุโรบุตะ เราเลือกซ้ือวตัถุดิบจากบริษทั ซีพี     ท่ีรับรองความสะอาด 

ปลอดภยั ต่อผูบ้ริโภค 

 

กลยุทธ์ด้านราคา 

ความเหมาะสมของการกาํหนดราคาผลติภัณฑ์ 

ทางบริษทัฯ จะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การบวก

กาํไรจากตน้ทุนต่อหน่วย ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้วกกาํไรจากตน้ทุนไวแ้ลว้ ราคาท่ีตั้งไวจึ้งเป็นราคาท่ี

ดีท่ีสุดสาํหรับซาลาเปาของบริษทัฯ 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

รูปแบบ B2C 

บริษทั YTN coordinator จาํกดั เปิดจาํหน่ายสินคา้โดยตรงท่ี ร้าน Master P เลขท่ี 109/9  ซอยสี

ลม 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 พื้นท่ี 25 ตารางวา ใกลส้ถานี

รถไฟฟ้าศาลาแดง แหล่งศูนยร์วมของคนทาํงานและนกัท่องเท่ียวชั้นนาํ 
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ซาลาเปา Master P  เป็นซาลาเปานอ้งใหม่ของตลาดท่ีพึ่งเร่ิมเขา้สู่ตลาด ซ่ึงในระยะแรก

บริษทัฯ จะตอ้งเนน้ประชาสัมพนัธ์ ใหลู้กคา้รับรู้และล้ิมลองรสชาติ และมีการบอกเล่าปากต่อ

ปาก บริษทั จึงมีช่องทางท่ีใชใ้นการส่ือสารใหลู้กคา้รู้จกั ดงัน้ี 

- ส่ือสารผา่นตวัสินคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์                                                                                                 

 - ส่ือสารผา่น พริตต้ีสาวสวย พนกังานในร้าน วนัเปิดร้าน ซาลาเปา Master P       

- ส่ือสารผา่นหนา้ร้าน                                                                                                                                                     

- ส่ือสารผา่น website/ facebook / Line / E-Mail /Instagram                                                                        

- ส่ือสารผา่นพนกังาน 

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ของบริษัท YTN coordinator จํากดั              

ใช้การส่งเสริมทางการตลาดดังนี ้

Master P ส่งเสริมการตลาด ฉลองเปิดร้านวนัแรกร่วมสนุกกบั พริตต้ีสาวสวย ดว้ยการ add เป็น 

เพื่อนกบัไลน์ของบริษทัฯ แลว้ถ่ายรูปร่วมกบัซาลาเปาไส้ต่าง ๆ ของร้าน แลว้โพสตล์งไลน์ของบริษทัฯ เร่ิม

ตั้งแต่เวลา  17.00 น. – 18.00 น. รับฟรีทนัที ซาลาเปา 1 ลูก  

- ซ้ือซาลาเปา ครบ 50 บาท จะไดรั้บสต๊ิกเกอร์ 1 ดวง สะสมสต๊ิกเกอร์ ครบ 20 ดวง รับฟรี นํ้าผลไม ้

ขนาด 200 มิลลิลิตร  1 กล่องทนัที  

- ซ้ือซาลาเปาในวนัเกิดลดทนัที 50 เปอร์เซ็น  

ในส่วนของการส่ือสารทางการตลาดของบริษทั YTN coordinator จาํกดั จะใชก้ารส่ือสารการตลาดดงัน้ี 

 

แผ่นป้ายหน้าบริษัท มีลกัษณะดงัน้ี 

เป็นแผน่ป้ายอะคริลิคพิน้สีเขียว ตวัหนงัสือสีขาว  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร ติดดา้นบนของร้าน 

โดยราคาการทาํป้ายอยูท่ี่  8,000 บาท (รวม VAT 7%)  และมีป้ายไฟ Led ขาตั้งไม ้แบบเขียนได ้  ลบได ้

สีสันสะดุดตาวางใหลู้กคา้เห็นหนา้ร้าน 1 ตวั ในร้าน 1 ตวั พบัเก็บไดป้ระหยดัเน้ือท่ี  มีขนาด   55 x 80 cm  

จาํนวน  2  ตวั  ราคาตวัละ  4,450  บาท  รวม  8,900  บาท  
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• การวเิคราะห์แผนการผลติ 

การนําวัตถุดิบเข้ามาผลิต (Input) เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จาก

โครงการหลวงเพื่อสนบัสนุนเกษตรกรไทยอยา่งย ัง่ยืนและคดัสรรวตัถุดิบคุณภาพจากแหล่งท่ีดีท่ีสุด จึงไดมี้

การสั่งวตัถุดิบ 

- ขา้วกลอ้งงอกและขา้วไรซ์เบอร่ี สั่งจากโครงการหลวง  

- แป้งสาลีคดัพิเศษ (ชนิดเบา) สั่งจากบริษทัยเูอฟเอม็ ฟู้ดเซ็นเตอร์ จาํกดั 

- ปลาแซลมอน สั่งจากบริษทั ฟู้ดโปรเจค๊ (สยาม) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นนาํดา้นการนาํเขา้สินคา้

อาหารสด จากต่างประเทศทัว่ทุกมุมโลก  

- หมูคุโรบุตะ สั่งจากบริษทั ซีพี จาํกดั  

- เกาลดัคัว่แกะเปลือก สั่งจาก บริษทั เกาลดัทอง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 

ข้ันตอนการผลติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.) ตวงส่วนผสมตามสูตร นาํวตัถุดิบท่ีคดัสรรแลว้มาตวงตามสูตรของแป้ง (แบ่งเป็น 2 ส่วน) และ

ไส้หมูคุโรบุตะ ไส้ปลาแซลมอน ไส้เกาลดั 

 

2.) นาํส่วนผสมมาใส่เคร่ืองผสมอาหารแบบ 2 แขน เพื่อผสมกอ้นโดให้เขา้กนัดว้ยการดึงก้อนโด

อยา่งชา้ๆ ดว้ยอตัราเร็วท่ีชา้มาก ช่วยทาํใหน้วดแป้งไดดี้ ไม่ทาํใหอุ้ณหภูมิของกอ้นโดสูงเกินไป

ระหว่างนวด จากนั้นนาํกอ้นโดไปพกัในขั้นตอนตอนท่ี 3  ระหว่างท่ีนาํกอ้นโดไปพกั ให้นาํ

ส่วนผสมของไส้มาใส่เคร่ืองผสมอาหารเพื่อผสมใหเ้ขา้กนั 

 

3.) นําแป้งซาลาเปามาพกัในตู้ควบคุมอุณหภูมิ นําแป้งซาลาเปาท่ีนวดเข้ากันดีแล้ว มาพกัใน

หอ้งควบคุมอุณหภูมิท่ี 30◦C เพื่อใหแ้ป้งข้ึนโด นาน 10 นาที แป้งจะข้ึนโดเป็น 2 เท่าจากเดิม นาํ

กอ้นโดออกมาใส่เคร่ืองนวดแลว้เติมส่วนผสมแป้งส่วนท่ี 2 โดยร่อนแป้ง ผงฟู และเกลือป่นเขา้

ดว้ยกนัเทนํ้ าตาลทรายลงในแป้งท่ีข้ึนโด ส่วนผสมให้เขา้กนั เดินเคร่ืองนวดประมาณ 10 นาที 

แป้งจะเร่ิมรวมตวัเป็นเน้ือเดียวกนั และไม่ติดอ่างผสม จากนั้นนาํมาพกัในห้องควบคุมอุณหภูมิ

ท่ี 30◦C เพื่อใหแ้ป้งข้ึนโดอีกคร้ัง นาน 10 นาที 

 

4.) นําแป้งและไส้ซาลาเปาใส่เคร่ืองป้ันซาลาเปา นําแป้งซาลาเปาท่ีข้ึนโดแล้วมาใส่เคร่ืองป้ัน

ซาลาเปา ฝ่ังแป้งและนาํไส้ท่ีผสมจนเขา้กนัดีแลว้มาใส่เคร่ืองป้ันซาลาเปาฝ่ังไส้ เปิดเคร่ืองจกัรทาํงาน เคร่ือง

จกัราสาํหรับป้ันซาลาเปาจะป้ันซาลาเปาออกมาใหมี้แป้งบางและมีไส้เตม็ลูก ดว้ยขนาดและปริมาณซาลาเปา

ท่ีเท่ากนัทุกลูก 
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5.) นาํซาลาเปาท่ีออกจากเคร่ืองป้ันซาลาเปา เรียงใส่ถาดส่ีเหล่ียมให้ไดถ้าดละ 20 ลูก จนครบทุก

ถาด 

6.) นาํถาดท่ีมีซาลาเปาใส่ตูอ้บ ก่อนใส่ซาลาเปา ให้อุ่นตูอ้บก่อน โดยใส่นํ้ าในช่องตูอ้บถึงเส้นท่ี

กาํหนด ตั้งอุณหภูมิ 100◦c เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นนาํถาดใส่ซาลาเปาใส่ในตูอ้บ แลว้ตั้งเวลา 15 นาที 

 

7.) นาํซาลาเปาท่ีสุกแลว้ผึ่งลมให้เยน็แลว้บรรจุในภาชนะ โดยแยกภาชนะใส่ซาลาเปาตามไส้ต่างๆ 

ดว้ยการติดสัญลกัษณ์ของไส้นั้น เพื่อเตรียมขายหรือแพค็เขา้ตูแ้ช่อาหาร 

การทาํซาลาเปา 1 รอบ จะไดจ้าํนวน 200 ลูก รอบท่ี 1 ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 43 นาที รวมทั้งส้ิน 4 รอบ 

ใชเ้วลาในการผลิตซาลาเปา 800 ลูกคิดเป็น 6  ชัว่โมง 52 นาที บริษทัมีการวางแผนการผลิตในแต่ละวนัให้มี

กาํลงัการผลิตอยู่ท่ี 800 ใบต่อวนั ใน 1 สัปดาห์ บริษทัจะผลิตซาลาเปาแต่ละไส้หมุนเวียนกนั และทุกๆ 

สัปดาห์ 

 

กระบวนการผลติ (Process) มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยเจา้ของบริษทัให้ตรงตามมาตรฐาน

ของ ISO22000:2005 (ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร เป็นการรวมเอาระบบ GMP :Good Manu 

Fracturing Practice ซ่ึงเป็นระบบพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหารกับระบบ HACCP :Hazard Analysis 

Critical Control Point ซ่ึงเป็นระบบวิเคราะห์จุดอนัตรายแต่ละขั้นตอนการผลิตและมีการผนวก ISO 9001 

เขา้ไปเสริมในเร่ืองการจดัการและระบบเอกสารทาํให้ระบบน้ีเหมาะกบัอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งน้ีเพื่อให้

อาหารท่ีผลิตมี    ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึนในห่วงโซ่อาหาร)   เร่ิมจาก 

1. การใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เช่น เคร่ืองผสมอาหาร เคร่ืองนวดแป้ง เคร่ือง

ป้ันซาลาเปา 

 

2. จดัพื้นท่ีการเก็บอาหารสด แยกจากอาหารแห้ง รวมถึงออกแบบการไหลของเส้นทางนาํเขา้วตัถุดิบ การ

ประกอบอาหาร และการส่งอาหารให้เป็นเส้นทางเดินทางเดียวเพื่อลดระยะเวลาในการเคล่ือนไหวของ

พนกังานปรุงอาหาร และลดระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยวตัถุต่างๆ 

 

3. stock วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมต่อการใชง้าน และคงคา้งในให้คลงันอ้ยท่ีสุด ดว้ยการคาํนวณ

ปริมาณการใชว้ตัถุดิบต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ และ stock วตัถุดิบมากกวา่การคาํนวณไว ้1 วนั จดัทาํแผน่ป้าย   

คัมบัง (Kanban) สําหรับการหยิบใช้เพื่อให้เกิดการเตือนการสั่งซ้ือใหม่ และ  first-in, first out วตัถุดิบ 

เพื่อใหว้ตัถุดิบมีความสดใหม่ และลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 

4. อุปกรณ์ประกอบอาหารทุกช้ินตอ้งผา่นการทาํความสะอาดและการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนก่อนนาํมาใช้

ประกอบอาหาร 
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5. พนกังานประกอบอาหารตอ้งตดัเลบ็มือ ลา้งมือใหส้ะอาดตามขั้นตอนการลา้งมือก่อนประกอบอาหาร 

สวมชุดสาํหรับประกอบอาหาร ดงัน้ี หมวกคลุมผม ผา้ปิดจมูก ถุงมือ ผา้กนัเป้ือน รองเทา้บูท และหากมีผูใ้ด

ตอ้งการเขา้ห้องประกอบอาหารจะตอ้งสวมชุดสะอาด (ชุดพนกังานสาํหรับเขา้หอ้งประกอบอาหาร) เพื่อ

ป้องกนัส่ิงสกปรกปนเป้ือนในอาหาร 

 

6. บริเวณท่ีอาจเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน เช่น บริเวณเคร่ืองผสมอาหาร ตูน่ึ้ง ตูค้วบคุมอุณหภูมิ มีการ

จดัการดา้นความปลอดภยัและใหก้ารอบรมแก่พนกังานประกอบอาหาร กาํกบัดูแลให้พนกังานปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบั คู่มือ ขั้นตอนและวิธีปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการตรวจสอบสภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั พร้อมใชง้านก่อนปฏิบติังานจริงทุกคร้ัง  

 

7. ลดการเกิด Defect reworks ดว้ยการอบรมพนกังานและกาํหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความชาํนาญ

ในงานท่ีทาํและลดขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานท่ีตอ้งเกิดการแกไ้ขงานนั้นซํ้ า  

 

• การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

กิจการใชล้กัษณะการจดัการโครงสร้างองคก์ารแบบแบ่งตามหนา้ท่ี (Functional Organization)

เพราะกิจการมีขนาดเล็ก การจดัโครงสร้างองคก์รในลกัษณะน้ีทาํใหง่้ายต่อการบริหาร สามารถควบคุมและ

สั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
  

กรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายผลิต

พนกังานผลิต

2 ตาํแหน่ง

ฝ่ายขาย

พนกังานขาย

2 ตาํแหน่ง   
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• การวเิคราะห์แผนการเงิน 

Net Operating Cash Flow 

  ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 

ยอดขาย 6,096,000.00 6,400,800.00 6,720,840.00 7,056,882.00 7,409,726.10 

ตน้ทุนขาย 2,406,902.40 2,527,247.52 2,653,609.90 2,786,290.39 2,925,604.91 

กาํไรขา้งตน้ 3,689,097.60 3,873,552.48 4,067,230.10 4,270,591.61 4,484,121.19 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 133,000.00 139,650.00 146,632.50 153,964.13 161,662.33 

ค่าจดัจา้งพนกังานสรุปบญัชี 

Outsource 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

รวมค่าเส่ือมราคา 282,356.00 102,356.00 102,356.00 102,356.00 102,356.00 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกั

ภาษีและดอกเบ้ีย 3,093,741.60 3,451,546.48 3,638,241.60 3,834,271.48 4,040,102.86 

ภาษีจ่าย  20% 618,748.32 690,309.30 727,648.32 766,854.30 808,020.57 

กาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิหลงั

ภาษี NOPAT 2,474,993.28 2,761,237.18 2,910,593.28 3,067,417.19 3,232,082.29 

ค่าเส่ือมราคา 282,356.00 102,356.00 102,356.00 102,356.00 102,356.00 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

สุทธิ Net Operation Cash Flow 2,757,349 2,863,593 3,012,949 3,169,773 3,334,438 
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ประเมินกระแสเงินสด 

 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) 

PB  = 0 + 
821,580
2,742,109

   = 0.3  ปี 

∴ ยอมรับโครงการ เพราะ PB นอ้ยกวา่อายโุครงการ 0.3 < 5 ปี 

2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) : WACC  = อตัราคิดลด = 16.61 % 

NPV  = -821,580 + 
2,742,109

(1+0.1661)1
 + 

2,847,591
(1+0.1661)2

 + 
2,996,147

(1+0.1661)3
 + 

3,125,131
(1+0.1661)4

 + 

  
25,660,359

(1+0.1661)5
 

 = 20,298,226 

 ∴ ยอมรับโครงการเพราะ NPV เป็น + 

3. อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

0   = -821,580 + 
2,742,109
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)1

 + 
2,847,591
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)2

 + 
2,996,147
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)3

 + 
3,125,131
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)4

 + 
25,660,359
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)5

 

IRR  = 343 % 

∴ ยอมรับโครงการเพราะ IRR > WACC; 343% > 16.61 % 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน สรุปวา่ธุรกิจ ซาลาเปา Master P ภายใต้

เง่ือนไขกิจการท่ีบริษทักาํหนด มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  

  

-821,580 25,660,359 

0 1 2 3 4 5 

2,742,109 2,847,591 2,996,147 3,125,131 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



58 
 

 

บรรณานุกรม 

การสาํรวจพฤติกรรมบริโภคอาหารของประชากร. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/healthCare_56.pdf, 2556 

กลุ่มโรค NCDs [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :   

http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176-กลุ่มโรค+NCDs.html, 2558 

งานวจิยัธุรกิจซาลาเปา. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.exmba.buu.ac.th/Research%202556/Research_Bangkok/YMBA%201/53721810/05_

ch2.pdf, 2556.  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูป กรณีศึกษาอาหารประเภท

ซาลาเปา ในเขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ec/1076 , 2551 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :      

              http://mbamk.blogspot.com/2013/07/7ps.html, 2558 

กลยทุธ์ขายซาลาเปา เอาใจคนกรุงเทพฯ. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 

 http://money.sanook.com/126, 2558 

  

 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



59 
 

แผนธุรกจิ แผ่นรองรองเท้าเพ่ือสุขภาพ Happy Feet 

อุดมศิลป์ กอบเก้ือชยัพงษ ์, ตรีพร เรืองแสวง , บุญชยั  ปรีชาเลิศประเสริฐ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ธุรกิจแผ่นรองรองเทา้เพื่อสุขภาพ เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ียงัไม่มีการ

แข่งขนัในธุรกิจมากนกั และยงัไม่มีใครทาํธุรกิจชนิดน้ีอย่างครบวงจร ธุรกิจท่ีครบวงจรสําหรับแผ่นรอง

รองเทา้เพื่อสุขภาพคือ การดูแลสุขภาพเทา้ ตั้งแต่ผูท่ี้ยงัไม่เป็นผูป่้วย การปกป้อง ผูท่ี้เร่ิมป่วยในเร่ืองสุขภาพ

เทา้ และผูท่ี้ตอ้งการดูแลสุขภาพเทา้ และเน่ืองจากในปัจจุบนัจากคนไขโ้รคส้นเทา้อกัเสบ หรือโรครองชํ้ ามี

มากข้ึนเร่ือย ๆ ปัญหาสุขภาพของคนหลายอยา่ง มีสาเหตุเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติของเทา้ ความบกพร่อง

ของเทา้ เพราะเทา้เป็นอวยัวะท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย 

และยงัเป็นจุดรวมของปลายประสาทและเส้นเลือดจากส่วนต่าง ๆ ซ่ึงจะส่ือสารโดยผา่นประสาทหรือต่อม

นํ้าเหลือง ดงันั้นผลิตภณัฑข์องบริษทัจึงเล็งเห็นแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีผลิตจากภูมิปัญญาคนไทย โดย

มีแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศท่ีสามารถหาไดท้ัว่ทุกภาคในประเทศไทย คู่แข่งขนัของบริษทัในประเทศมี

การผลิตสินคา้นอ้ยราย ธุรกิจน้ีถือเป็นการตอบโจทยส์ําหรับผูท่ี้ตอ้งการมองหาส่ิงดี ๆ ใหม่ ๆ ใหก้บัเทา้ของ

เรา การดูแลตั้งแต่เร่ิมตน้ ถือเป็นการดูแลท่ีตน้เหตุ ซ่ีงยอ่มดีกวา่การดูแลตอนปลายเหตุ ซ่ึงในปัจจุบนัไม่วา่

จะเดินทางท่ีใด ๆ จะพบว่า ทุก ๆ วยั ย่อมตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็น วยัรุ่น วยัทาํงาน แม่บา้น 

นกักีฬา รวมถึง ผูสู้งอายุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเอาใจใส่ในรายละเอียดของวตัถุดิบ เป็นส่ิงท่ีคณะผูบ้ริหาร

เอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่ การนาํเอานวตักรรมต่าง ๆ เขา้มามีส่วนช่วยพยงุเทา้ของเราและความคงทน รวมถึงการ

รูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัเป็นส่ิงท่ีคณะผูบ้ริหารเอาใจใส่เป็นส่ิงแรก นอกจากน้ีแผ่นรองรองเท้ายงั

สามารถสวมใส่ควบคู่กบัรองเทา้ทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นรองเทา้ลาํลอง รองเทา้ทาํงาน รองเทา้นกักีฬา ฯลฯ 

จึงไม่แปลกใจเลยวา่ธุรกิจแผน่รองรองเทา้มีค่ามากเพียงใด 

 

ผลิตภณัฑ์แผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ชนิดแบบเจล และ

ชนิดแบบปุ่ม สาเหตุท่ีคณะผูบ้ริหารออกแบบ 2 รูปแบบ ก็เพื่อตอ้งการให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ท่ีหลากหลายประเภท การเลือกใชผ้ลิตภณัฑมี์หลากหลายเหตุปัจจยั การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ก็

เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งเน้นสีสันสําหรับกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน นกักีฬา และ

ผูสู้งอายุ โดยการฉีกกฎแบบเดิม ๆ ท่ีตอ้งจาํใช้แผ่นรองรองเทา้ท่ีมีลกัษณะโบราณ การออกแบบเราไดน้าํ
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แนวคิดมาจากแผ่นรองรองเทา้นกักีฬาท่ีมีสีสันท่ีหลากหลายสะดุดตา ทาํให้การเปรอะเป้ือนไดย้าก และ

สามารถทาํความสะอาดไดง่้ายอีกดว้ย 

ธุรกิจแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet ก่อตั้งข้ึนเพื่อผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่รองรองเทา้

เพื่อสุขภาพ มีสไตลโ์ดดเด่น เหมาะกบัทุกอิริยาบถ มีการนาํนวตักรรมการใชค้อลลาเจน เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืน 

โดยธุรกิจน้ีตอ้งการปลุกกระแสวยัรุ่น และทุก ๆวยั ใหห้นัมาเห็นคุณค่าของสินคา้ไทยท่ีผลิตโดยคนไทย ซ่ึง

เนน้การจดัจาํหน่ายตามสถานพยาบาล ร้านคา้รองเทา้ชั้นนาํ รวมถึงสถานท่ีออกกาํลงักาย  

 เจตนารมณ์ของคณะผูบ้ริหารตอ้งการใหป้ระชาชนในประเทศไทย ไดมี้ผลิตภณัฑท่ี์ดี ๆ 

เกิดข้ึน และเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาทัว่โลก มีแบรนดดี์ ๆ โดยไม่ตอ้งไปพึ่งชาวต่างชาติ ถา้หากการตลาดใน

ประเทศไทยไดรั้บการตอบรับเป็นท่ียอมรับท่ีดี ยอ่มเป็นกระแสใหป้ระเทศอ่ืน ๆ ยอ่มสนใจและบอกต่อ 

อาทิเช่น หากจะเขา้มาในประเทศไทย นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ อาหาร การตอ้นรับท่ีอบอุ่น แลว้ 

การแวะซ้ือของฝากท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีขายในประเทศไทยท่ีมีคุณภาพดีนั้น ยอ่มเป็นท่ีดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวเขา้มาสนใจในประเทศมากยิง่ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปประเทศเกาหลี เพื่อ

ตอ้งการไปชมสถานท่ีถ่ายทาํหนงัแลว้ ผลิตภณัฑท่ี์คนทัว่ไปนิยมซ้ือ คือ ครีม มากสกห์นา้ ซ่ึงถือเป็นแรง

ดึงดูดเป็นอยา่งดีสาํหรับนกัท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัหากตอ้งการนํ้าหอมตอ้งซ้ือท่ีฝร่ังเศษเท่านั้น ถึงจะดีท่ีสุด 

เช่นกนั หากต่างชาติเห็นวา่ผลิตภณัฑแ์ผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีดีท่ีสุดคือประเทศไทย และตอ้งซ้ือท่ี

ประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคณะผูบ้ริหารคาดหวงัในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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บทนํา 

 จากการใชชี้วติในปัจจุบนั การดาํเนินชีวติท่ีเร่งรีบ และผูค้นส่วนใหญ่มกัตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา ใน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันมีความต้องการท่ีหลากหลายและใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเอง 

เลือกสรรส่ิงท่ีมีคุณภาพในการตอบสนองตนเอง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่เพียงแต่ความตอ้งการเร่ือง

การดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเลือกซ้ือส่ิงของ รองเทา้เป็นส่ิงสําคญัท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง 

การเลือกรองเทา้ในแต่ละคร้ังจึงมีความสาํคญัมาก การป้องกนัรองเทา้ไม่ให้เทา้ไดรั้บการบาดเจ็บจากส่ิงต่าง 

ๆ บนพื้น คนส่วนใหญ่มกัจะมองว่ารองเทา้เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์ และตวัแผน่รองรองเทา้เป็นส่ิงท่ี

ช่วยเร่ืองสุขภาพเทา้ เป็นผลทาํให้อุตสาหกรรมตลาดรองเทา้ และแผ่นรองรองเทา้มีการเติบโตมากข้ึนใน

ระดบัพรีเม่ียม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํให้บริษทั แฮปป้ี ฟีท จาํกดั เล็งเห็นถึงผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการ

ออกแบบแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการใชชี้วติ และความทนัสมยัของคนสมยัใหม่ 

 หน่ึงในทางเลือกท่ีน่าสนใจต่อลูกคา้ บริษทั แฮปป้ี ฟีท จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่

รองรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีมีดีไซน์ท่ีโดดเด่น ลํ้าสมยั มีการดีไซน์ท่ีหลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปแบบ โดย

มีการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของลูกคา้ทุกกลุ่ม และลูกคา้จะสามารถมัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีลูกคา้

ไดล้งทุนหรือไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ของบริษทันั้นเป็นผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าทางดา้นของ

การใชง้านท่ีมีความทนทานและคุณค่าทางดา้นจิตใจมากท่ีสุด ดงันั้นดว้ยการรังสรรคว์ตัถุดิบในการผลิตท่ีมี

คุณภาพ บริษทัจึงขอนาํเสนอแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีการผลิตหลากหลายรูปทรง โดดเด่นสง่างาม

ในดา้นการดีไซน์ สามารถใชง้านไดค้งทน ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อความมีประสิทธิภาพในการนาํไปใช ้

ถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วย ขจดัความเครียด โดยการเพิ่ม การสนบัสนุน ของเทา้ ปรับปรุง ท่าทาง และการจดั

ตาํแหน่งร่วมกัน โดยใช้แผ่นรองรองเท้าท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กซ่ึงมีความดีดตวัสูงแต่มีความหนาแน่นท่ี

แตกต่างกนัเพื่อช่วยกระตุน้กลา้มเน้ือตลอดเวลาท่ีสวมใส่ในทุกยา่งกา้ว นอกจากน้ียงัช่วยในการตอบสนอง

ของกลา้มเน้ือบั้นทา้ย เอ็นร้อยหวาย กลา้มเน้ือขา และกลา้มเน้ือส่วนน่อง ช่วยลดอาการปวดบวมของเน้ือ

น่องและฝ่าเทา้ เหมาะกบัผูท่ี้มีอาการเจ็บปวดหรือปัญหาขอ้เข่า นกักีฬา คนทอ้ง ผูสู้งอายุ และผูท่ี้ไม่มีเวลา

ออกกาํลงักาย  

  

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



62 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet 

 ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาํธุรกิจแผ่นรองรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

Happy Feet 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาํลงัคน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และ

สรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

2. ธุรกิจแผ่นรองรองเท้าเพ่ือสุขภาพ Happy Feet หมายถึง ธุรกิจแผ่นรองรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีใช้

วตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัช่วยบรรเทาอาการปวดและเพื่อรองรับนํ้าหนกัในการผลิต 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การ โดย

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํแผน่รอง

รองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet 
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4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด การ

กาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ด้านการผลติ หมายถีง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

6. การวเิคราะห์ด้านการจัดการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชว้ธีิ SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1. ราคาเหมาะกบัคุณภาพสินคา้ ไม่ถูกหรือไม่แพงจนเกินไปสาํหรับลูกคา้ 

2. เป็นแผน่เสริมรองเทา้เพื่อสุขภาพ รูปแบบสวยงามและเหมาะกบัการใชง้านทุกประเภท 

3. ผูป้ระกอบการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความรู้ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างความแตกต่างของ

สินคา้ 

4. ธุรกิจมีรูปแบบใหม่ๆ ของสินคา้ให้แก่ลูกคา้ โดยการสํารวจความตอ้งการของลูกคา้ก่อนท่ี

จะผลิตสู่ทอ้งตลาด  

5. ตรวจสอบสินคา้จากแผนก QC อยา่งสมํ่าเสมอ 

6. มีการนาํเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาแผน่เสริมรองเทา้ 

จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 

1. ผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิตมีนอ้ย  

2. ผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีนิยม ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาด 

โอกาสของกจิการ (Opportunities)                

1. ยงัไม่มีรายใดเปิดตวัสินคา้ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน 

2. ผูผ้ลิตเสริมรองเทา้เพื่อสุขภาพมีนอ้ยราย 

3. ธุรกิจมีอตัราการเจริญเติบโตสูง สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได ้

4. ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นทาง Internet สถานพยาบาลท่ีจดั

จาํหน่าย รวมถึงร้านรองเทา้ชั้นนาํทัว่ไป 
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อุปสรรคของกจิการ (Threats) 

1. สภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนทาํใหอ้ตัราการ ซ้ือ-ขาย ไม่คงท่ี 

2. คู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน 

3. สภาพอากาศท่ีแปรปรวนทาํใหลู้กคา้ลดการซ้ือสินคา้ลง 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด ( Market segmentation)  

 เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ตามลกัษณะความตอ้งการ หรือ ลกัษณะเฉพาะอยา่ง

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ออกเป็นตลาดย่อยหรือส่วนตลาด  (Market segment) เพื่อเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) ในการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยใช้

เกณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี 

3.2.1 การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 44แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทยได้ 6 ภาค ไดแ้ก่ 44ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคใต้

รวมถึงประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.2 การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 

เน่ืองจากอายุ รายได ้และอาชีพ น่าจะเป็นตวัแปรสําคญัของพฤติกรรมการรักษสุ์ขภาพเทา้ เพศ: หญิงและ

ชายตั้งแต่ประชากรท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี ประชากรท่ีมีช่วงอาย ุ26 – 39 ปี ประชากรท่ีมีอายสูุงกวา่ 40 ปี 

3.2.3 การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านจิตวิทยา ใชรู้ปแบบการดาํรงชีวิต หรือ Lifestyle 

ท่ีรักษสุ์ขภาพ เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง โดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เด่นสะดุดตา ทนัสมยั สีสันสดใส และ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไป สาํหรับผูสู้งอายุ   

  3.2.4 การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรม ใชพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ เช่น 

ลูกคา้จะซ้ือสินคา้เป็นคร้ังคราวต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และลูกคา้จะซ้ือในโอกาสทัว่ไป และโอกาสพิเศษ โอกาส

ทัว่ไป จะเป็นการซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองเม่ือใดก็ได ้ในส่วนของโอกาสพิเศษ จะเป็นการ

ซ้ือเม่ือมีวาระพิเศษ เช่น วนัเกิดของคนสาํคญั วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ เป็นการซ้ือแบบคร้ังคราว 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target) เป็นกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบเล่นกีฬาและผูมี้ปัญหาดา้นสุขภาพเทา้  

เป็นกลุ่มบุคคลท่ีใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบของพื้นรองเทา้เป็นพิเศษ มีฐานะทางสังคมในระดบัสูง การเลือก

ซ้ือแผน่เสริมพิจารณาตามความช่ืนชอบ ความเหมาะสมกบัประเภทของกีฬาและไลฟ์สไตลข์องแต่ละคน 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (Secondary Target)  เป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน ตั้งครรภ ์และผูสู้งอาย ุท่ีตอ้งการ 

ดูแลสุขภาพเทา้ของตน เพราะพื้นรองเทา้มีส่วนช่วยอย่างมากในการรองรับแรงกระแทกขณะเรากา้วเดิน 

ทั้งน้ีหากมีการตลาดเพื่อส่ือสารให้กลุ่มคนเหล่าน้ีรับรู้ถึงคุณค่าของแผ่นเสริมรองเทา้ Happy Feet ท่ีเป็น
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ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ทางบริษทั แฮปป้ี ฟิท จาํกดั เช่ือวา่จะสามารถสร้างฐานลูกคา้จากกลุ่มน้ีไดอี้กจาํนวน

ไม่นอ้ย 

วางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (positioning Marketing) 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์แผน่เสริมรองเทา้ในตลาดส่วนใหญ่ มกัจะหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการพูดถึง

ประโยชน์ของแผ่นเสริมรองเทา้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเบาสบาย สะดวกแก่การใช้งาน และความ

แข็งแรงคงทน โดยแผ่นเสริมรองเทา้ Happy Feet มีจุดขายอยู่ท่ีเทคโนโลยีนาํสมยั ความแปลกใหม่ และ

ความสะดวกสบาย และความทนทานสูง 

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด Positioning ของแผ่นรองรองเท้ายีห้่อ Happy Feet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) 

 การท่ีผลิตภณัฑเ์นน้ไปในทิศทางการออกแบบท่ีโดดเด่นทนัสมยั ความคงทนสูง และการใส่ใจใน

รายละเอียด เนน้ผูส้วมใส่มีสุขภาพเทา้ท่ีดี ส่งผลใหผู้ส้วมใส่เกิดความพึงพอใจในการผลิตและการใหบ้ริการ

ประกอบกบักลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีช่วยสนบัสนุนผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนอีกดว้ย 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 

แผน่เสริมรองเทา้ของ Happy Feet มีเอกลกัษณ์ จุดเด่นเป็นของตวัเอง ไม่เหมือนใครดว้ยเทคโนโลยี

เจลปรับรูปแผน่เสริมรองเทา้ใหเ้ขา้กบัเทา้อยา่งรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีชอบความ

สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการสวมใส่และรักในการดูแลสุขภาพของตน โดยทางบริษทัสามารถแบ่ง

สินคา้ออกเป็น 2 รุ่นใหญ่ ๆ ตามลกัษณะการใชง้านคือแบบเจล และแบบปุ่ม 

จุดเด่นรักษาความเป็นเอกลกัษณ์   มุ่งเนน้ความนาํสมยั ตวัสินคา้จะมีรูปแบบท่ีโดดเด่นไม่เหมือน

ใคร คุณสมบติัหลกัของแผน่เสริมคือ ดา้นบนของแผน่เสริมมีการติดตั้งพลาสติกเจลชนิดพิเศษท่ีสามารถ

ละลายแลว้เปล่ียนรูปแบบตวัเองให้รับกบัฝ่าเทา้ของผูส้วมใส่ไดบ้ริษทั 

  

ความทนทานสูง 

ความทนทานตํา่ 

ความล้าสมยั ความลํา้สมยั 

 Smile Feet 

 Next Step 

 Happy Feet 
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ผลติจากวตัถุดิบทีม่ีคุณภาพดี   ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและวตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต โดย

เลือกวตัถุดิบคุณภาพสูง ยากแก่การขาดรุ่ย ไดมี้การเพิ่มเติมใยพลาสติกสังเคราะห์เขา้ไปในเน้ือยาง ทาํให้

สามารถยดือายกุารใชง้านไดย้าวนานมากข้ึน 

ความประณตีในการผลติ  มีการเขา้ไปควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน ทาํการผลิตโดยผูท่ี้มีฝีมือ

และมีประสบการณ์ในการผลิตพื้นรองเทา้และนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญการผสมสูตรของเจลปรับรูปมา

นาน ทุกช้ินลว้นแต่มีการผลิตจดัทาํข้ึนอยา่งประณีตและตั้งใจ และก่อนท่ีจะนาํสินคา้วางจาํหน่ายใหก้บั

ลูกคา้ ทางเราจะนาํสินคา้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะออกวางจาํหน่อยทุกคร้ัง 

การบรรจุภัณฑ์  บรรจุภณัฑ์ท่ีบริษทั เลือกใช ้คือ ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นกล่องกระดาษเคลือบมนัสีขาว

ฟ้าและซีนกล่องในรูปแบบกนัความช้ืนรวมถึงการกนัฝุ่ นละออง แลว้พิมพโ์ลโกไ้วด้า้นหนา้แลว้ติดรูปสินคา้

รวมถึงขนาดของรุ่นนั้นๆ ไวใ้นดา้นขา้ง เพื่อใหง่้ายแก่การเลือกซ้ือสินคา้  

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 

ใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาแบบการรุกคืบตลาดแบบเร็ว(Rapid Skimming) เน่ืองจากราคาท่ีตั้งเป็นราคา

ท่ีสูงเพื่อทาํกาํไรกลุ่มลูกคา้อยากไดแ้ละยนิดีจ่ายราคาสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ี New Product ท่ีมีจุดขาย

ชดัเจน รวมถึงคาํนึงถึงตน้ทุนวา่อยูท่ี่ราคาเท่าไหร่ ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี

ลว้นเป็นค่าใชจ่้ายท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการตั้งราคาสินคา้ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัราคาตลาดซ่ึง

ไม่แตกต่างมากนกั 

กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

วตัถุประสงคข์องช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ถึงตวัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ลูกคา้

สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากช่องทางการจดัจาํหน่ายต่าง ๆ ซ่ึงใชช่้องทางการจาํหน่ายในรูปแบบ Push Strategy : 

B2B (Business to Business) และ Pull Strategy : B2C (Business to Customer) 

รูปแบบ B2B  เลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยการฝากขายผา่นร้าน Super Sports , World Sports , 

Ari , V.A.C , HoopS, Inter Sports  ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีก รองเทา้ อุปกรณ์กีฬาและสุขภาพ ท่ีมีฐานลูกคา้เป็น

จาํนวนมาก โดยทางบริษทัจะใหเ้ปอร์เซ็นจากการขายสินคา้ในอตัรา 10 % ของสินคา้   

รูปแบบ B2C ช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางออนไลน์ เพื่อใหลู้กคา้มีความสะดวกสบายในการ

สั่งซ้ือมากข้ึน 
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กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) 

Happy Feet เป็นแบรนด์สินคา้ใหม่ท่ีพึ่งเปิดตวัเขา้สู่ตลาด ดงันั้นในระยะแรกทางบริษทัจึงจาํเป็นท่ี

จะทาํให้ลูกคา้จดจาํถึงช่ือแบรนด์ (Brand Awareness) ในช่วงแรกตอ้งทาํให้ลูกคา้เห็นประโยชน์ของสินคา้

ของบริษทั ซ่ึงก่อนการเปิดขายจริง 1 เดือน และเนน้การPromotion แบบ IMC คือ การส่งเสริมการขายแบบ

บูรณาการทั้งในดา้นการออกบูท้ จดัแสดงสินคา้ มีพนกังานขายคอยใหค้าํแนะนาํหนา้งาน  

 

การจัดแสดงสินค้า  ในการเปิดตวัสินคา้คร้ังแรก ทางบริษทัไดไ้ปขอเช่าพื้นท่ีจดับูธร่วมกบัทางร้าน 

V.A.C ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกท่ีมีช่ือเสียงในดา้นของรองเทา้และอุปกรณ์กีฬา ท่ีสยามซอย 1โดยทางบริษทัจะนาํ

สินคา้รุ่นต่างๆ มาจดัแสดงและอธิบายถึงวิธีการใช้ รวมทั้งมีกิจกรรม แจกสินคา้ทดลองแก่ผูท่ี้เขา้มาร่วม

สนุกกบังาน หลงัจากงานเปิดตวัสินคา้ 3 เดือน ทางบริษทัจะไปขอเช่าพื้นท่ีจดับูธอีกคร้ังกบัทางร้าน Super 

Sport ท่ีห้างสรรพสินคา้ CTW ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีรวบรวมสินคา้ทางด้านกีฬาและอุปกรณ์สุขภาพด้านกีฬา

ต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย พื้นท่ีการจัดงานท่ีบริษัทจะเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าโดยมี

รายละเอียดคือ 

 ส่งเสริมการตลาด ฉลองเปิดตวั 1 เดือนแรกคือการเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้กบัเหล่าตวัแทนจาํหน่าย

ครบ 3000 บาทข้ึนไปรับฟรีแผน่เสริมสุขภาพ Happy Feet จาํนวน 1 ช้ิน 

 การเปิดรับสมคัรสมาชิกของทางลูกคา้ทัว่ไป ผา่นเวบ็ไซตโ์ดยการซ้ือสินคา้กบัทางเวบ็ไซต์

ครบ 3000 บาทข้ึนไปลงทะเบียนสมาชิกฟรี หรือ เพียงทางลูกคา้ถ่ายบิลท่ีไปซ้ือสินคา้จาก

ตวัแทนจาํหน่ายท่ีมียอดรวมซ้ือครบ 5000 บาทข้ึนไป ( ไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั

ทั้งหมดเพียงแค่มีอยูใ่นรายการ 1 ช้ินข้ึนไป ) ก็สามารถมาลงทะเบียนสมาชิกฟรี 

 ซ้ือสินคา้ในวนัเกิดลดทนัที 15% (สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก) 

 สาํหรับเทศกาลต่างๆ 20% (สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก) 

แคตตาลอ็กสินค้า ทางบริษทัจะออกแคตตาล็อกสินคา้ให้แก่ตวัแทนจาํหน่ายปลีกของทางบริษทั 

เพื่อใหง่้ายต่อการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้กบัทางบริษทั ซ่ึงในแคตตาล็อกจะอธิบายถึงวธีิการใชแ้ผน่รองรองเทา้

เพื่อสุขภาพ พร้อมกบัอธิบายสรรพคุณต่างๆ เพื่อใหง่้ายแก่การตดัสินใจซ้ือ และความเขา้ใจ  

ใบปลวิ ทางบริษทัจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาถึงสรรพคุณของแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

วา่ หากนาํไปใชแ้ลว้จะเกิดผลดีอยา่งไร รวมถึงการโฆษณาถึงเทคโนโลยใีหม่ของเจลปรับรูปตามเทา้ ลด

อาการภาวะเส่ียงต่อการเป็นโรคไขขอ้ในอนาคต 
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          นามบัตร (Business Card) เป็นการแสดงแนะนาํตนเองของผูป้ระกอบการบริษทั หรือพนกังาน ซ่ึง

การทาํธุรกิจในการพบปะพูดคุยกนัคร้ังแรก ๆ ของบริษทัผูค้า้มกัจะมีการแลกเปล่ียนนามบตัรกนัก่อนท่ีจะ

เร่ิมพูดคุยเจรจาธุรกิจดว้ย นามบตัรจึงเป็นส่ิงสําคญัและกลายเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทุก ๆ ธุรกิจจะตอ้งมี การผลิต

นามบตัรจะใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับพนักงานขาย เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และเป็นส่ือกลาง 

สําหรับติดต่อส่ือสารให้ขอ้มูลติดต่อแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจไม่ว่าจะเป็นการ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของ

สินคา้ เบอร์โทรติดต่อ และท่ีอยูข่องบริษทั  

การตลาดทางตรง (Direct marketing)  เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ

ใหก้บัลูกคา้และความ ทนัสมยั ทาํใหส้ามารถเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลใหก้บัคู่คา้ท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ ์มี

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด จํ า พ ว ก  Social Media อ า ทิ เ ช่ น  Website : www.happyfeet.com, , E-mail : 

happyfeet@live.com, www.Facebook.com/happyfeet, Instagram : Happy Feet 

นิตยสาร (Magazine) นิตยสารประเภทแฟชัน่และนิตยสารสุขภาพ คือ นิตยสาร Cheeze, Looker , 

Men’s Health , Women’s Health บริษทัจะลงนิตยสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ การรับรู้ในตวัสินคา้ และการ

บริการรวมถึงขอ้มูลต่างๆ ขอบริษทั เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัท่ีเปิดใหม่ยอ่มไม่มีใครรู้จกัจึงจาํเป็นตอ้ง

สร้าง การรับรู้ 

 

การวเิคราะห์แผนการผลติ 

 ในการผลิตแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพ Happy Feet ทางบริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงกาํลงัในการผลิต

และแผนการประมาณการยอดขายในแต่ละปี  

กาํลงัการผลิต (Production Capacity) หมายถึง ความสามารถสูงสุดท่ีกาํลงัการผลิต โดยทัว่ไปมี

หน่วยเป็นปริมาณผลผลิตต่อเวลา เช่น ตนั/ปี, คนั/วนั เป็นตน้ ผูบ้ริหารการผลิต จะตอ้งสนใจกาํลงัการผลิต 

ดว้ยเหตุผล 3 ประการเพื่อทาํการผลิตสินคา้ และบริการใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้กาํลงัการผลิตท่ีมี

อยู ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินการ ตลอดจนการจดัลาํดบัการผลิต และตน้ทุนการผลิตการท่ีจะให้

ไดม้าซ่ึงกาํลงัการผลิต จะตอ้งมีการลงทุน การตดัสินใจวา่จะขยายกาํลงัการผลิตไปมากหรือนอ้ยเพียงใดจึง

จะใหผ้ลตอบแทนในการลงทุนสูงท่ีสุด 
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การตัดสินใจวางแผนกาํลงัการผลติ  ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. ประเมินกาํลงัการผลิตท่ีมีอยู ่

2. พยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้และบริการ 

3. กาํหนดทางเลือกเพื่อปรับกาํลงัการผลิต 

4. วเิคราะห์ และประเมินผลดา้นการเงิน การตลาด และเทคนิคแต่ละทางเลือกท่ีกาํหนดไว ้

5. เลือกทางเลือกสาํหรับปรับปรุงกาํลงัการผลิตท่ีดีท่ีสุด 

 

การวดักาํลงัการผลติ ในอุตสาหกรรมการผลิต จะสามารถวดักาํลงัการผลิตได ้2 ประการ คือ วดัจาก

ปัจจยันาํเขา้ (Input) วดัจากผลิตภณัฑ ์(Output) 

 

ข้ันตอนการผลติมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) คดัเลือกวตัถุดิบ เม่ือไดว้ตัถุดิบให้นาํมาท่ีฝ่ายเตรียมการผลิต เพื่อดาํเนินการใส่สัดส่วนการผลิต

ของแต่ละวตัถุดิบ ประมาณ 30 นาที 

 2) นาํวตัถุดิบมาผสมเขา้เคร่ืองผสมสารต่าง ๆ ในเคร่ืองบดผสมยางกบัสารเคมีให้เขา้กนัดว้ยเคร่ือง

บดผสมท่ีอุณหภูมิประมาณ 110-120 องศา ประมาณ16 ชัว่โมง 

3) บ่มยางท่ีผสมแลว้อยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมงก่อนข้ึนรูป เตรียมแม่พิมพย์างและฉีดยางเขา้สู่แม่พิมพ ์

 4) การข้ึนรูปโดยใชแ้ม่พิมพแ์บบอดัหรือแม่พิมพแ์บบฉีด ข้ึนอยูก่บัลกัษณะช้ินงานท่ีตอ้งการ และ

ประทบัตราบริษทัฯ ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  

5) นาํเอาแผน่มาตดัรองรองเทา้ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตอ้งการประมาณ 15 นาที 

6) นาํมาตรวจสอบคุณภาพท่ีแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประมาณ 15 นาที 

7) นาํมาตกแต่งและบรรจุใส่ในบรรจุภณัฑข์องบริษทั ประมาณ 10 นาที 

ในกระบวนการผลิตของแผน่รองรองเทา้เพื่อสุขภาพHappy Feet จะเนน้การผลิตตามกาํลงัการผลิต

และแผนการขายท่ีไดต้ั้งไวต้ั้งแต่การประมาณการยอดขายในแต่ละปี ซ่ึงนอกจากขั้นตอนการผลิตดงักล่าว

ยงัคงตอ้งผลิตในสินคา้คงคลงัเพื่อสํารองการผลิต และผลิตเป็นวตัถุดิบสําเร็จรูปสํารองไวเ้ผื่อเคร่ืองจกัร

ขดัขอ้ง และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจตามมาในกระบวนการผลิต 

  

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



70 
 

การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

 บริษทั Happy Feet ใชล้กัษณะการจดัการโครงสร้างองคก์ารแบบแบ่งตามหนา้ท่ี (Functional 

Organization) เพราะกิจการมีขนาดเล็ก โดยมีการสรรหาบุคลากร คุณสมบติัและหนา้ท่ีใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของบริษทัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

Organization Chart of Happy Feet Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกเหนือจากสวสัดิการโดยทัว่ไปแลว้นั้น ทางบริษทัยงัจดัแผนการจดัการกาํลงัคนในดา้นของการ

พฒันาจิตใจ ปลูกฝังธรรมะเพื่อส่งเสริมบุคลากรใหใ้ชชี้วิตแบบธรรมะ ผสมผสานกบัการทาํงานเพื่อท่ีจะให้

สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการจดัการดา้นการส่งเสริมพฒันาบุคลากร

ดา้นการฝึกอบรมทัว่ไป เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผูป้ระกอบการและบุคลากรมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 กิจการใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 20,000,000 บาท จากการลงทุน 10,000,000 บาท และจากการกูส้ถาบนั

การเงิน 10,000,000 บาท ซ่ึงคาดวา่จะมียอดขายทั้ง 2 รุ่น ในปีท่ี 1 จาํนวน 12,000,000 บาท ปีท่ี 2 จาํนวน 

13,200,000 บาท ปีท่ี 3 จาํนวน 15,180,800 บาท ปีท่ี 4 จาํนวน 15,180,800 บาท และปีท่ี 5 จาํนวน 

20,080,000 บาท ซ่ึงระยะเวลาการคืนทุน(Payback Period : PB) ของกิจการเท่ากบั 3.54 ปี มีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของผลการลงทุน(Net Present Value : NPV) เท่ากบั 110,598,505.50  บาท และมีอตัราผลตอบแทนของ

การลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั 67.76% 

  

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและบุคคล 

พนกังานฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายธุรการ พนกังานฝ่ายผลิต พนกังานฝ่ายบญัชี 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงินไดข้อ้สรุปวา่ แผน่รองรองเทา้เพื่อ

สุขภาพ Happy Feet อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาํหนด ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

บรรณานุกรม 

1. บริษทั เน็กซ์สเตป็ เอ.พี. จาํกดั | NEXT STEP A.P. CO.,LTD. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.nextstepap.com/ 

2. บริษทั สไมลฟี์ท จาํกดั เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.smile-feet.com/cart.php , http://www.smile-feet.com/health.html 

3. บริษทั สก็อลล (ประเทศไทย) จาํกดั 

http://www.schollthailand.com/softfoot/ 
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