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แผนธุรกจิ โคมไฟ เกาชู 

โกวทิย ์ชุมเกล้ียง1 , กุลภสัสร เล่าหะประเสริฐ2 , อารตี ศรีวะรมย์3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ความเป็นมาและสถานะของกจิการในปัจจุบัน 

บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกัด ก่อตั้งโดย นายโกวิทย์ ชุมเกล้ียง, นางสาวกุลภสัสร เล่าหะประเสริฐ และ 

นางสาวอารตี ศรีวะรมย ์เพื่อขายสินคา้ประเภทโคมไฟท่ีทาํจากใบยางพารา ภายใตช่ื้อร้าน เกาชู โดยมี

สถานท่ีตั้งอยูท่ี่ ศูนยค์ริสทรัลเซ็นเตอร์ (CDC) 1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

10240  มีพื้นท่ีทั้งหมด ประมาณ 68 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ร้านจดัจาํหน่าย มีพื้นท่ี 16  ตาราง

เมตร ส่วนของสาํนกังานมีพื้นท่ี 6 ตารางเมตร และคลงัสินคา้ มีพื้นท่ี 6 ตารางเมตร  

บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั เป็นผูอ้อกแบบและจดัจาํหน่ายโคมไฟท่ีผลิตจากส่วนประกอบตน้ยางพารา จน

เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งบริษทัยงัเล็งเห็นปัญหาดา้นราคา

ยางตกตํ่าเป็นอย่างมาก เพื่อให้ชาวสวนยางพารามีรายได้เสริมจากการผลิตโคมไฟซ่ึงใช้ใบยางพาราเป็น

วตัถุดิบหลกัในการผลิต 

ช่องทางการจาํหน่ายของบริษทั แบ่งออกเป็น ตามกลุ่มลูกคา้ ได ้2 ประเภท คือ กลุ่มบริษทัออกแบบ

ตกแต่งภายใน และ บุคคลท่ีมีความสนใจในธรรมชาติ และมีความนิยมสินคา้มีเอกลกัษณ์  และมีช่องทางการ

จาํหน่าย 3 ช่องทางคือ ช่องทางท่ี 1 หนา้ร้านท่ี CDC เป็นจุดให้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาชมสินคา้โคมไฟจากใบ

ยางพารา ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการใชง้าน ช่องทางท่ี 2 คือ Social Media ต่างๆ เช่น Website , Face Book 

และ Instagram เป็นตน้ ช่องทางท่ี 3 คือการเปิดบูธ ออกร้าน ตามมหกรรมสินคา้ต่างๆ 

ขณะน้ีกิจการใชเ้งินลงทุนไปแลว้ทั้งหมด 3 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนส่วนของเจา้ของจาํนวน 1,200,000 

บาท และ เงินกูย้ืม 1,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างเงินลงทุนของเจา้ของต่อเงินกูย้ืมเท่ากบั 40:60 

ล่าสุดในปี 2559 คาดวา่จะมีผลกาํไร 302,935.36 บาท 

ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนจากการวเิคราะห์แผนการเงินแสดงใหเ้ห็นวา่  

- ระยะเวลาคืนทุนคือ 2.18 ปี 

- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 112.66% 

- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPB) เท่ากบั 54,085,738.44 บาท 

ดงันั้นจากตวัเลขทางการเงินท่ีแสดงขา้งตน้นั้น พบวา่ มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, โคมไฟ, ใบยางพารา 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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2. บทนํา 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย มีแนวโน้มท่ีดี โดยมีการเติบโตควบคู่ไปกบัอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการขยายโครงการไปทัว่ประเทศ จากข้อมูลของศูนย์วิจยักสิกรไทยคาดว่า ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาท ประกอบกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภครายยอ่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน ตอ้งการสินคา้ท่ีไม่ซํ้ าแบบกนั จึงเป็นภารกิจ

ของผูรั้บเหมาและผูพ้ฒันาโครงการท่ีตอ้งออกแบบให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ การใช้เฟอร์นิเจอร์

และอุปกรณ์ตกแต่งจากส่วนประกอบของตน้ยางพารา ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติท่ีออกแบบและผลิต

ตามความต้องการของผูบ้ริโภคจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค

เหล่านั้นได ้

 นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในสภาวะท่ีประสพปัญหายางพาราตกตํ่า คณะ

ผูบ้ริหารของบริษทั จึงเล็งเห็นวา่สินคา้ตกแต่งบา้นประเภทโคมไฟภายใตแ้บรน “เกาชู” สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเช่ือมัน่วา่บริษทัจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 

3. วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนธุรกจิ 

 ผลการศึกษาในคร้ังมีจึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิตภณัฑ์โคม

ไฟจากใบยางพาราและจดัทาํแผนธุรกิจผลิตภณัฑ์โคมไฟจากใบยางพาราเพื่อนาํเสนอในการขอสินเช่ือกบั

สถาบนัการเงินเพื่อการลงทุนประกอบธุรกิจ 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ

โคมไฟจากใบยางพารา 
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5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ขอบเขตการศึกษา 

6.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศีกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจโคมไฟจากใบยางพารา ของ

บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั 

6.2 ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 2558  

 

7. นิยามคําศัพท์ 

7.1 โคมไฟ หมายถึง ท่ีใหแ้สงส่องสวา่งยามคํ่าคืน หรือในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ติดหอ้ยตามสถานท่ีต่างๆ 

7.2 ใบยางพารา หมายถึง ใบจากตน้ยางพารา ท่ีทาํการฟอกสีแลว้ 

7.3 แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์สถานแวดลอ้มดา้นการตลาด การ

วเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินงาน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน เพือ่ใหท้ราบถึงธุรกิจดงักล่าว

วา่มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพื่อประกอบการตดัสินใจใหก้ารลงทุนของนกัลงทุน 

7.4 การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป วเิคราะห์สภาพตลาด 

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดา้นแรงกดดนั 5 ประการ การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค การวเิคราะห์คู่แข่ง 

7.5 การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงคท์างการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การกาํหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด แผนปฏิบติัการของการทาํการตลาด และการประมาณการยอดขาย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการดาํเนนิงาน 

การวเิคราะห์แผนการจดัการ

กาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงนิ 

ความเป็นไปได้ในการทาํธุรกจิ 
บริษัท เกาชู ไลฟ์ จาํกดั 
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7.6 การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตหรือการใหบ้ริการขององคก์ร 

7.7 การวเิคราะห์ดา้นการจดัการกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัและ

หนา้ท่ีของบุคลากร รวมถึงจาํนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ี 

7.8 การวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน หมายถึง ประมาณการรายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลา

คืนทุน มูลค่าปัจจุบนั และ อตัราผลตอบแทนภายใน 

 

8. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

8.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยการใชว้ธีิ SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จุดแขง็ของกิจการ 

a. Craftsmanship : ทกัษะฝีมือ ความประณีตในการผลิต ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีไดรั้บการ

ปลูกฝังมาอยา่งยาวนาน 

b. Diversity : ความหลากหลายของกระบวนการ ทาํใหต้วัสินคา้ มีความน่าสนใจ มี

รูปแบบท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

c. natural : ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษ และส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ทาํใหลู้กคา้เกิดความภาคภูมิใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละเป็นการส่งภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตวั

บริษทั 

d. Reliable : ความน่าเช่ือถือในการผลิต โดยเนน้การส่งมอบท่ีตรงตามเวลา  

e. Arts : ทกัษะทางดา้นศิลปะ  

f. Local : ผกูพนัอยา่งใกลก้บัทอ้งถ่ิน  

 

2. จุดอ่อนของกิจการ 

a. Material : สินคา้ประสบปัญหาในดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ  

b. Costing : บริษทัมีตน้ทุนดา้นค่าแรงงาน พลงังาน รวมไปถึงการขนส่งท่ีสูง  

c. Capability : ศกัยภาพในการผลิตและกาํลงัการผลิตมีอยา่งจาํกดั  

d. Channels : ในกรณีท่ีตอ้งการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ บริษทัมีช่องทางการจดั

จาํหน่ายสินคา้มีค่อนขา้งจาํกดั  

e. Working capital/Financial : ดา้นเงินทุนหมุนเวยีนและการเงิน เน่ืองจากบริษทัเป็น

เพียงผูป้ระกอบการขนาดกลางหรือเล็ก ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์คาํสั่งซ้ือในระยะยาว

ได ้ 
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3. โอกาสของกิจการ 

a. Boom – Property : การเติบโตในอุตสาหกรรมท่ีอยูอ่าศยั  

b. Environmental Friendly : จากกระแสการใหค้วามสาํคญักบัการลดการใชท้รัพยากร 

และลดการใชส้ารเคมี  

c. Emerging Market :มีกาํลงัซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและเนน้เร่ืองของรูปแบบดีไซน์มาก

ข้ึน  

4. อุปสรรคของกิจการ. 

a. Politics : ปัญหาการเมือง  

b. Fuel , Raw material Prices : ปัญหาทางดา้นตน้ทุนของปัจจยัการผลิตท่ีมีความผนั

ผวนและเปล่ียนแปลงบ่อย 
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การวเิคราะห์ Five Force Model 

จากการวเิคราะห์อุตสาหกรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ Five Force Model เห็นไดว้า่บริษทั เกาชู ไลน์ จาํกดั 

ผูผ้ลิตโคมไฟ ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการออกแบบ และนวตักรรม มีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจหลาย

ด้าน ทั้ งในด้านการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 

Competitor) ท่ีปัจจุบันมีคู่แข่งขันค่อนข้างมาก ด้านอํานาจต่อรองของSupplier (Bargaining Power of 

Supplier) ท่ีมีอาํนาจต่อรองสูงเน่ืองจากมีผูผ้ลิตท่ีขายวตัถุดิบต่างๆ ให้แก่บริษทั มีจาํนวนน้อยราย ด้าน

อาํนาจต่อรองของลูกคา้ (Bargaining Power of Customers) ซ่ึงมีอาํนาจต่อรองค่อนขา้งสูง เพราะมีสินคา้ให้

เลือกตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย  ด้านภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Product or 

Services) ซ่ึงโคมไฟของบริษทั เกาชู ไลน์ จาํกดั มีสินคา้ทดแทนจาํนวนมาก  และด้านภยัคุกคามจากผู ้

แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrance) ซ่ึงคู่แข่งรายใหม่เขา้มาทาํธุรกิจในอุตสาหกรรมไดง่้าย เน่ืองจาก

ใชเ้งินทุนไม่มากนกั 

อยา่งไรก็ดีบริษทั เกาชู ไลน์ จาํกดั ไม่ไดม้องขา้มปัจจยัเส่ียงทางธุรกิจดงักล่าว โดยบริษทัเห็นวา่แม้

จากการวเิคราะห์จะมีความเส่ียงทางธุรกิจอยูบ่า้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตโคมไฟยงัมีโอกาสเติบโตและยงัมี

ความสามารถในการทาํกาํไรได ้โดยบริษทัไดเ้ตรียมใชก้ลยทุธ์วางกลยทุธ์ดงัน้ี 

- กลยทุธ์ของการสร้างความหลากหลาย หรือ Economy of Scope 

- การสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ (Reliability)  

- การผกูพนัในตรายีห่อ้ (Brand Loyalty)  

- การเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงสินคา้ สร้างช่องทางการขายใหเ้ขา้ถึงไดง่้ายข้ึน (Get Exposure and 

access to distribution) 

- การรักษาสายสัมพนัธ์กบัผูข้าย (Supplier) และพนัธมิตรทางธุรกิจ (Sub contract) 

ทั้งน้ีคณะผูบ้ริหาร บริษทั เกาชู ไลน์ จาํกดั มีความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑโ์คมไฟของบริษทั ซ่ึงมีความ

เป็นเอกลกัษณ์และมีความหลากหลาย ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่จะสามารถทาํใหบ้ริษทัเติบโตได้

อยา่งมัน่คง และต่อเน่ืองภายใตก้ารเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

8.2 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) บริษทั มีการวางแผนจาํหน่ายสินคา้ใหก้บัธุรกิจประเภท 

B2B และ B2C ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนตลาดไดต้ามเกณฑด์งัน้ี 
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ธุรกจิประเภท B2B 

1) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ของธุรกจิ แบ่งเป็น 

-ประเภทธุรกิจ บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั ไดมี้การร่วมมือกบับริษทัรับเหมาตกแต่งภายใน สถานท่ี

พกัผอ่นต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ท่ีมีสไตล ์ชั้นนาํของเมืองไทย รวมถึง ไดมี้การร่วมมือทางการคา้กบั 

โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีก โดยจาํหน่ายสินคา้เก่ียวกบับา้น เพื่อการ

ตกแต่ง ต่อเติม และซ่อมแซม อาคาร บา้น และท่ีอยูอ่าศยั พร้อมกบัใหบ้ริการแบบครบวงจร (One Stop 

Shopping Home Center)  

-ขนาดของธุรกิจ คือ ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

 

2.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์  

- กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างๆ 

 

3.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 

 โอกาสในการซ้ือ : จะซ้ือสินคา้เป็นคร้ังคราวไม่ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และซ้ือผลิตภณัฑค์ร้ังละมากๆ

 ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์: ลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีดีไซน์ทนัสมยั แขง็แรงคงทน 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 ธุรกจิประเภท B2C 

 1.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่งตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ 6 ภาค  ภาคเหนือ – ภาคกลาง – ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - ภาคตะวนัออก- 

ภาคตะวนัตก – ภาคใต ้  
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 2.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) แบ่งออกได ้

ดงัน้ี 

เพศ : หญิงและชาย 

อาย ุ: 20-30  ปี , 31-40 ปี ,  40 ปีข้ึนไป 

อาชีพ : พนกังานบริษทั ขา้ราชการ และอาชีพอิสระ 

รายได ้: 15,000-20,000 บาท , 20,001-30,000 บาท , 30,000 บาทข้ึนไป 

 

3.) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

โอกาสซ้ือ : จะซ้ือในโอกาสทัว่ไป และโอกาสพิเศษ  

โอกาสทัว่ไป จะเป็นการซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองเม่ือใดก็ได ้ 

โอกาสพิเศษ จะเป็นการซ้ือเม่ือตอ้งการสร้างบา้น หรือ มีวาระพิเศษ เช่น วนัเกิดของคนสาํคญั วนั

ข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ เป็นการซ้ือแบบคร้ังคราว ไม่สมํ่าเสมอ 

การแสวงหาประโยชน์จากสินคา้ : ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั ดีไซน์สวยงาม มีสไตลเ์ป็น

ของตวัเอง มีราคาท่ีเหมาะสม มีการบริการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว และสามารถนาํสินคา้มาใชไ้ดทุ้กโอกาส 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing)  

บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั ไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

เป็นกลุ่มธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน ท่ีมีสไตลก์ารตกแต่งเชิงโมเดิน 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (Seconday Target)   

เป็นกลุ่มคนทาํงาน เป็นบุคคลท่ีทนัสมยั มีรสนิยมท่ีทนัสมยัชอบส่ิงแปลกใหม่ มีฐานะทาง

สังคมในระดบัปานกลาง มีความมัน่ใจในตนเองสูง การเลือกซ้ือโคมไฟจะพิจารณาตามความชอบ 

เป็นคนท่ีชอบใชสิ้นคา้ไม่ซํ้ าแบบใคร รวมถึงมีการทาํการตลาดเพื่อส่ือสารให้คนกลุ่มน้ีไดรั้บรู้ถึง

คุณค่าของโคมไฟ ท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    

 

วางตาํแหน่งผลติภัณฑ์ (positioning Marketing)  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์โคมไฟในตลาดส่วนใหญ่ มกัจะหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการพูดถึงประโยชน์

หลกัของโคมไฟ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย ความคงทนแข็งแรง วสัดุท่ีใช้ไดคุ้ณภาพ โดย

โคมไฟของทาง เกาชู มีจุดขาย คือเป็นโคมไฟท่ีมีการดีไซน์ท่ีสวยงามมีความแข็งแรงและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
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การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

ตาํแหน่งบริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั และ บริษทัคู่แข่ง (บริษทั แสงสุวรรณ ไลท์ต้ิง จาํกดั และบริษทั 

แสงชยัโลหะภณัฑไ์ลทต้ิ์ง จาํกดั                                       

                                       แปลกใหม่ 

  Cao-tchu 

 

      สารเคมีสังเคราะห์                 วตัถุดิบจากธรรมชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

      ดั้งเดิม 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

1.  กลยุทธ์ 4 P’s  

 1.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(product strategy) 

   - ผลิตภณัฑมี์จุดเด่น  

   - ผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 

   - ความประณีตในการประกอบ 

 1.2 กลยทุธ์ดา้นราคา 

 ทางบริษทัจะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกาํไร

จากตน้ทุนต่อหน่วย โดยบริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน 168%  ซ่ึงทางบริษทัคิดวา่จะเป็นวิธีการตั้งราคาท่ีดี

ท่ีสุดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่  เจาะกลุ่มลูกคา้ ตลาดกลาง-บน 

 1.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  รูปแบบ B2B  มุ่งเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ไดเ้ลือกใชช่้องทางการจดัจาํหน่าย โดย

ฝากขายผา่นร้าน คา้ปลีกขนาดใหญ่ เก่ียวกบัเคร่ืองใชต้กแต่งบา้น 

รูปแบบ B2C  มีหนา้ร้าน ตั้งอยูโ่ซน C ศูนยค์ริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์(Crystal Design Center) และยงัมี

ช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทาง online เพื่อใหลู้กคา้มีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือมากข้ึน มีช่องทาง

แสงชัยโลหะ

  

แสงสุวรรณไลท์
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ทั้งหมดดงัน้ี Website : www.cao_tchu/light.com , Facebook : https://www.facebook.com/caotchu.light, E-

mail :  caotchu.light@gmail.comInstagram : Cao_tchuLight 

1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ฉลองเปิดตวั วนัแรกดว้ยโปรโมชัน่และทาํระบบสมาชิก 

- .ลงโฆษณาในหนงัสือนิตยาสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งบา้น 

- บริการหลงัการขาย 

- จดัแสดงสินคา้ ในมหกรรมสินคา้ต่างๆ  

 

2. กลยุทธ์ 4 C’s  (Customer, Cost, Convenience, Communication)  

Consumer Wants and Needs คือ อะไรท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ บริษทัจะออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ของโคมไฟ  

Customer Cost คือ ราคาเท่าไรท่ีลูกคา้สามารถรับได ้เกาชูจึงตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัวตัถุดิบ และ 

ดีไซน์ของโคมไฟแต่ละช้ิน 

Convenience คือ คาํนึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นสาํคญั ดว้ยการเพิ่มช่องทางในการ

จาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือหาสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายทาง

อินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกคา้ สามารถสั่งซ้ือไดทุ้กท่ี ทุกเวลา พร้อมบริการจดัส่งฟรีทัว่กรุงเทพ

และปริมณฑล และในอนาคตจะมีการขยายสาขาไปยงัภูมิภาคต่างๆทัว่ไทย 

Communication คือ การใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการส่ือสารมากกวา่การลดแลก แจก แถมแต่ให้

ความสาํคญัในการสร้างเร่ืองราวสร้าง ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ผา่นส่ือท่ีผูบ้ริโภครับฟังมากกวา่ 

 

8.3 กลยุทธ์ด้านกระบวนการปฏิบัติและการผลติ 

 บริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั จาํหน่ายโคมไฟจากใบยางพารา โดยจา้งผลิตใบยางพาราฟอกสี และการ

ประกอบโคมไฟโดยใชก้ระบวนการ Outsource มีขั้นตอนการปฏิบติัและผลิตทั้งหมด ดงัน้ี  

 
  

ออกแบบ

จ้างoutsourecc

ผลิตใบยางพาราและ

ประกอบโคมไฟ

ตรวจสอบคณุภาพ

สินค้า
นําออกจําหน่าย
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8.4 การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

 โครงสร้างองค์กร 

  
การดูแลจดัการจะถูกกาํหนดและรับคาํสั่งโดยตรงจากผูจ้ดัการร้าน โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 

หน่วยงานดงัน้ี 

1. ฝ่ายออกแบบและผลิต   รับผดิชอบงานดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ควบคุมการผลิต  ควบคุมการ

จดัซ้ือวตัถุดิบและจดัส่งสินคา้ตามตลาดเป้าหมายดว้ย   

2. ฝ่ายการตลาด รับผดิชอบงานดา้นการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 

ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ และดูแลภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์

3. ฝ่ายบญัชีและการเงิน  รับผิดชอบดา้นบญัชีและการเงิน  ดูแลคลงัสินคา้ ควบคุมการรับจ่ายเงิน

ตามแผนงานบริษทั  และภาษีอากร 

 

8.5 การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 เน่ืองจากในการดาํเนินกิจการมีความตอ้งการเงินทุนทั้งส้ิน 3,000,000 บาท เพื่อใชใ้นการลงทุนทาํ

เนินธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน จึงกาํหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุนและเงินท่ีใชไ้ปของการประกอบ

กิจการ ดงัน้ี 

  

ผู้จดัการร้าน

ฝ่ายออกแบบและผลติ

จํานวน 2 คน

ฝ่ายการตลาด

จํานวน 2 คน

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

จํานวน 1 คน
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ทีใ่ช้ไปเงินทุน ทีม่าเงินทุน 

เคร่ืองมืออุปกรณ์         70,000.00  

 

กูจ้ากธนาคาร    1,800,000.00  

 เฟอร์นิเจอร์       188,200.00  

 

ส่วนของเจา้ของ    1,200,000.00  

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน       260,000.00  

 

  

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า       800,000.00  

 

  

  ยานพาหนะ       799,000.00  

 

  

  สิทธิในการเช่า (ค่าเซง้ร้าน)       200,000.00  

 

  

  เงินลงทุนหมุนเวยีน       682,800.00  

 

  

  

 

   3,000,000.00  

 

     3,000,000.00  

  

ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนจากการวเิคราะห์แผนการเงินแสดงใหเ้ห็นวา่ 

  ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

Initial Cost (3,000,000.00)           

Net Operating   928,366.16  1,953,214.16  2,381,647.76  3,197,708.96  5,290,841.06  

NOWC   (137,400.00) (147,480.00) (157,560.00) (175,560.00) 1,300,800.00  

Terminal value           73,869,392.94 

Net CF (3,000,000.00) 790,966.16  1,805,734.16  2,224,087.76  3,022,148.96  80,461,034.00  

 

 -      ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB)     =  2.18 ปี 

- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)     = 54,085,738.44 บาท 

- อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)  = 112.66% 

 

9. สรุปผลการศึกษา 

จาการศึกษาพบวา่ โครงการโคมไฟจากใบยางพาราของบริษทั เกาชู ไลฟ์ จาํกดั มีความน่าลงทุน 

เน่ืองจาก 

- PB นอ้ยกวา่อายโุครงการ 2.18 ปี < 5 ปี 

- NPV เป็นบวก 

- IRR > WACC ; 112.66% > 9.56% 
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แผนธุรกจิ ร้านอาหารไก่ทอด 

โสภิตา ปิยาวตัร์, สุนิตยศ์า บวับุญ , เอมอร  จีนเพชร , วราภรณ์ อารีเอ้ือ 

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

บทนํา 

ในปัจจุบนัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนแปลงไป ทาํให้พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวนัตอ้ง

มีการปรับเปล่ียน รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตท่ีมีการปรับเปล่ียนให้ เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้การบริโภคอาหารนอกบา้น

และการซ้ืออาหารสาํเร็จรูปรับประทานท่ีบา้นมีแนวโนม้สูงข้ึน โดยคาดวา่แนวโนม้ การรับประทานอาหาร

นอกบา้นนั้น ยงัอยูใ่นระดบัดี และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

 ทาํให้แนวโนม้ของการธุรกิจอาหารจึงเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามจาํนวนประชากร

ท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการดาํรงชีวิต แต่ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้

เปล่ียนแปลงไป การบริโภคในแต่ละม้ือตอ้งการความรวดเร็วมากข้ึน ดงันั้นธุรกิจอาหารท่ีไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมากในปัจจุบนัคือ อาหาร Fast Food ซ่ึงเหมาะกบัวถีีชีวติของคนทาํงานท่ีตอ้งการความสะดวกและ

รวดเร็ว 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจไก่ทอด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านอาหารไก่ทอด 

  

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทนุปี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



15 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านไก่ทอด 

2.ขอบเขตดา้นเวลาใชร้ะยะการศึกษา ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง เดือน มีนาคม 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง  การวิเคราะห์ดา้นสถานการณ์ ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การ

ดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าว มีความเป็นไปได้ในการดาํเนินงาน 

หรือไม่ 

2. การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกขององคก์าร 

โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

3. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด 

4.การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต การบริหารขององคก์ร 

5.การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ และ กาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

6.การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง การหารายได ้หรือ ยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ และ อตัราผลตอบแทนภายใน  

 

  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการผลติ/ดําเนินงาน 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 

ความเป็นไปได้ในการทาํธุรกิจ

ร้านอาหารไก่ทอด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

• การแข่งขนัของคู่แข่งขนัรายใหม่ในตลาด ( Threat of New Entrants )  :  มาก 

เมนูไก่ทอดนบัวา่ไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคคนไทย ทาํให้มีคู่แข่งใหม่เขา้มาแข่งขนัอยูเ่ร่ือยๆ ในขณะท่ี

คู่แข่งเดิมก็ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งรุนแรง 

• แรงกดดนัจากสินคา้ทดแทน  (Threat of Substitutes ) :  มาก 

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกทานอาหารประเภทอ่ืนไดใ้นทนัที เช่น เน้ือหมู หรือปลา 

• อาํนาจการต่อรองของผูข้าย ( Bargaining Power of  Suppliers ) : นอ้ย 

เมนูไก่ทอดของทางร้านวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการทาํไก่ทอดนั้นมีราคาวตัถุดิบไม่สูงมากเน่ืองจากวตัถุดิบหา

ไดใ้นประเทศไทยไม่ตอ้งนาํเขา้ซ่ึงมีจาํนวนมากและหาไดง่้ายตลอดทั้งปี 

• อาํนาจการต่อรองจากผูซ้ื้อ ( Bargaining Power of  Buyers ) : มาก   

 เมนูไก่ทอดของทางร้านนับได้ว่าทาํจากไก่ท่ีมีไขมนัน้อยซ่ึงคู่แข่งมีน้อยราย แต่คู่แข่งทางตรงก็ถือว่ามี

จาํนวนหลายรายทาํใหเ้กิดทางเลือกกบัผูบ้ริโภคมากและผูบ้ริโภคมีอาํนาจการต่อรองท่ีมากข้ึนดว้ย 

• การแข่งขนัท่ีรุนแรง (Rivalry Among Existing Competitors) : มาก 

มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก  เน่ืองจากธุรกิจน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม  อีกทั้งยงัใชเ้งินลงทุนท่ีไม่สูงมาก 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1. รูปแบบการตกแต่งร้านท่ีมีเอกลกัษณ์ ในโทนสีท่ีแตกต่างจากร้านไก่ทอดทัว่ไป โดยทางร้านจะ

ใชโ้ทนสวา่งสดใสในการตกแต่งร้าน ใชภ้าพมาตกแต่งให้มีความโดดเด่น ทนัสมยั และสร้างบรรยากาศใน

การรับประทานไก่ทอดใหน่้านัง่มากข้ึน เป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจลูกคา้เป็นอยา่งดี  

2.เนน้การบริการท่ีเป็นกนัเองให้ความรู้สึกเหมือนอยูก่บัครอบครัว เนน้การบริการท่ีสะอาด รวดเร็ว

และไม่แพง เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกวา่คุม้ค่า คุม้ราคาในการรับประทานอาหารท่ีร้าน เป็นการสร้างความประทบัใจ

ใหก้บัลูกคา้ ดว้ยการใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด  

3. ร้านตั้ งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District : CBD) ซ่ึงมีประชากรอยู่อาศัย

หนาแน่น และมีอาคารสาํนกังานจาํนวนมาก 

4.สินคา้มีราคาถูกกวา่คู่แข่งขนั 
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จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 

1.เน่ืองจากร้านเป็นร้านใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ทาํให้ตอ้งใชว้ิธีทางการตลาดต่าง ๆ เขา้มาช่วย เพื่อทาํ

ใหลู้กคา้มีความสนใจมากข้ึน  

2.ร้านคู่แข่งท่ีมีมากมาย ท่ีเป็นคู่แข่งทั้งทางตรง และทางออ้ม 

 

โอกาสของกจิการ (Opportunities) 

1. ผูบ้ริโภคมีรสนิยมในการรับประทานไก่ทอดเป็นประจาํ และอาจเป็นอาหารหลกัของใครหลายๆ 

คน ทาํใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง  

2. กลุ่มเป้าหมายของร้านส่วนใหญ่เป็นคนทุกเพศ ทุกวยั ท่ีมีความช่ืนชอบในการรับประทานไก่

ทอด จึงทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ยาก  

3. Life style ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป จากท่ีเคยรับประทานอาหารภายในบา้น เป็นการออกไปทาน

นอกบา้น เน่ืองจากความตอ้งการความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวติมากข้ึนทาํ 

 

อุปสรรคของกจิการ (Threats) 

1.คู่แข่งมีจาํนวนมากข้ึนทั้งในห้างสรรพสินคา้ในรูปแบบ fast food ร้านอาหารขนาดใหญ่รวมถึง

ร้านไก่แผงลอย 

2.อุปสรรคจากสินคา้ทดแทนท่ีลูกคา้สามารถซ้ืออาหารอ่ืนทดแทนไดท้นัที  

3.ธุรกิจร้านไก่ทอดมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงทาํใหมี้คู่แข่งรายใหม่เพิ่มมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นร้านท่ีเปิด

ตามตรอกซอยตามริมทาง ทางร้านจึงตอ้งสร้างความแตกต่างของทางร้านใหเ้ด่นชดัข้ึน  

4.เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการ ซ่ึงการใหบ้ริการและการรับบริการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และมีผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ในทนัที ทาํ ใหเ้ป็นการยากในการควบคุมคุณภาพบริการ 

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด  

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 

1) การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic  Segmentation) แบ่งเป็น 

- ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ประชากรท่ีอาศยัในต่างจงัหวดั 

2) การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 

ใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม  เน่ืองจากรายไดน่้าจะเป็นตวัแปรสาํคญัของพฤติกรรมการเลือกประเภท  

ลกัษณะ และสถานท่ีจาํหน่ายอาหารของคนกรุงเทพฯ   โดยแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

- ประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

- ประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท 
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- ประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาท 

3) การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวทิยา  (Psychographic  Segmentation) 

ใชรู้ปแบบการใชชี้วติ (Lifestyle) เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง  โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

- กลุ่มท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น  ไม่วา่จะเป็นการซ้ือมารับประทานท่ีบา้น  หรือ  ท่ีร้าน 

- กลุ่มท่ีทาํอาหารรับประทานอาหารเอง  ไม่วา่จะรับประทานท่ีบา้น  หรือนาํไปรับประทานนอกบา้น 

4) การแบ่งส่วนตลาดความพฤติกรรม  และแสวงผลประโยชน์ (Behavioral  and  Benefit  Segmentation)  

ใชพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

- กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ (Health - Conscious) 

- กลุ่มท่ีไม่ใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ (Non – Health - Conscious) 

 

การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (T : Tarket Market) 

ร้าน ก.เอ๋ย ก.ไก่ จะเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชากรซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ  และเป็นกลุ่มคนทุกเพศ  

ทุกวยั  เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น  และเป็นกลุ่มคนท่ีชอบความสะดวกสบาย 

 

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 

                  

  

ร้านKFC 
ร้าน ก.เอ๋ย 

 

ราคาตํ่า ราคาสูง 

คุณภาพตํ่า 

คุณภาพสูง 
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ร้านก.เอ๋ย ก.ไก่ ใชก้ลยทุธ์  7 P ในการวางแผนการตลาด  ดงัน้ี 

1. Productร้านก.เอ๋ย ก.ไก่ แตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีของเราเป็นไก่ทอดท่ีมีหลากหลายรสชาติ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

โดยมีสินคา้  ดงัน้ี 

1)  ไก่ทอด  /  ไก่ยา่ง 

 

 

 

 

 

 

2)  ไก่ทอดไม่มีกระดูก  /  ไก่ยา่งไม่มีกระดูก 

 

 

 

 

 

3)  ขา้วหนา้ไก่ทอด  /  ขา้วหนา้ไก่ยา่ง 
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เคร่ืองด่ืม 

โคก๊/ แฟนตา้ นํ้าเขียว, นํ้าแดง / สไปท/์ นํ้าเปล่า ขนาดแกว้ 22 ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

2. Price ร้านก.เอ๋ย ก.ไก่  นอกจากจะโดดเด่นเร่ืองรสชาติแล้ว  เราก็กาํหนดราคาไม่แพง  เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เน่ืองจากเราใช้วิธีการซ้ือในราคาส่งกับทางโรงงาน

โดยตรง  อีกทั้งยงัใชว้ธีิการตั้งราคาเลขค่ี วธีิน้ีจะใชว้ธีิการลงทา้ยราคาดว้ยเลข  9  โดยตั้งราคา  ดงัน้ี 

 1)  ไก่ทอด  ไก่อบ  ราคาช้ินละ 29 บาท 

 2)  ไก่ไม่มีกระดูก  ราคาช้ินละ19 บาท 

 3)  ขา้วหนา้ไก่ทอด  ไก่อบ  ราคาจานละ 49 บาท  ซ่ึงการตั้งราคา 

แบบน้ีใหผ้ลทางจิตวทิยาทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ราคาไม่แพง   ทาํใหก้ระตุน้ยอดขายได ้

 

3. Place  ร้านก.เอ๋ย ก.ไก่ ใชช่้องทางการจดัจาหน่ายเป็นร้านในรูปแบบร้านเด่ียว (Stand-alone) ตั้งอยู ่ริม

ถนนในยา่นเศรษฐกิจ สังเกตเห็นไดง่้าย ลูกคา้สามารถเดินทางมาใชบ้ริการไดส้ะดวกซ่ึงทางร้านยงัมีท่ีจอด

รถอยา่งพอเพียง 

 

4. Promotionร้านก.เอ๋ย ก.ไก่ แบ่งเป็นการส่งเสริมการตลาดในช่วงเปิดตวั 3 เดือนแรก  และการส่งเสริม

การตลาดระยะหลงั 3 เดือนแรก 

 1)  การส่งเสริมการตลาดในช่วง 3 เดือนแรก  มีจุดประสงคเ์พื่อสร้างการรู้จกัและเร่งการทดลองใช ้

 -ฉลองเปิดร้าน โดยจดัโปรโมชัน่  ดงัน้ี 

  ไก่ทอด/ไก่ยา่ง จากราคาปกติช้ินละ  29 บาท  ลดเหลือเพียง  25 บาททนัที 

  ไก่ทอด/ไก่ยา่ง ไม่มีกระดูก  จากราคาปกติช้ินละ  19 บาท  ลดเหลือเพียง  15 บาททนัที 

  ขา้วหนา้ไก่ทอด/ไก่ยา่ง  จากราคาปกติจานละ  49 บาท  ลดเหลือเพียง  45 บาททนัที 

-   พร้อมทั้ง เม่ือซ้ือนํ้าเป็ปซ่ี/Fanta เขียว,แดง,ส้ม/สไปท ์1 แกว้ ขนาด 22 ออนซ์  ร่วมกบัสินคา้ชนิด

ใดชนิดหน่ึง รับส่วนลดทนัที เหลือเพียงแกว้ละ 15    บาท  จากราคาปกติ  20 บาท  

-   แจกคูปองส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือดว้ยยอด 100บาทต่อคร้ัง  ครบ10  คร้ัง  แถมบตัรสมาชิก  

มูลค่า 100 บาทฟรีทนัที  ซ่ึงสามารถนาํบตัรสมาชิก น้ีมาแลกซ้ือสินคา้อะไรก็ไดใ้นร้าน  ไม่จาํกดัวนั 
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-    ออกส่ือทางโทรทศัน์ในรายการอาหารดงั  ช่วงแนะนาํร้านอาหาร  เพื่อเป็นการสร้าง Brand 

knowledge  ในช่วงเดือนแรก 

-แจกแผน่พบัโฆษณา โดยแผน่พบัของเราจะทาํออกมาในรูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือ เพื่อใหผู้บ้ริโภค

สามารถท่ีจะนาํไปใชง้านได ้ และแนะนาํสินคา้วา่มีอะไรบา้ง  พร้อมกบัโปรโมชัน่เช่นเดียวกบัฉลองเปิด

ร้าน 

 -    ประชาสัมพนัธ์ทาง facebookและ Instagramและมีการจดักิจกรรมเพื่อแลกรับของรางวลัจากทาง

ร้าน ก.เอ๋ย ก.ไก่  เพื่อใหลู้กคา้รู้จกั Brandและเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

  

2) การส่งเสริมการตลาดในระยะหลงั 3 เดือนแรก  มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ

เพื่อเพิ่มอตัราการซ้ือซํ้ า 

 - จดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ  เพื่อช่วยกระตุน้ยอดขาย 

 -   จดักิจกรรมทาง facebookและ Instragram อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อสร้างBrand Loyalty 

 -   แจกคูปองส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือดว้ยยอด 100 บาทต่อคร้ัง  ครบ10 คร้ัง  แถมบตัรสมาชิก  

มูลค่า 100 บาทฟรีทนัที  ซ่ึงสามารถนาํบตัรสมาชิกน้ีมาแลกซ้ือสินคา้อะไรก็ไดใ้นร้าน  ไม่จาํกดัวนั 

 

5. Physical Evidence  ในดา้น Packaging  บรรจุภณัฑมี์ความสาํคญัเปรียบเสมือนเป็นหนา้ตาของสินคา้  

ดงันั้น ทางร้าน ก.เอ๋ย ก.ไก่ จึงออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย logo ของร้านเราเอง  เพื่อใหส้ร้างความโดดเด่น

ใหก้บัตวัสินคา้  และสร้างความจดจาํในแบรนดข์องทางร้านเราได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. People  พนกังานของทางร้าน ก.เอ๋ย ก.ไก่ มีความรู้ความสามารถบวกกบัประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูง

ใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาสนใจและตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากบริษทัเรามีการอบรมพนกังานทุกปี  และ มี

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังาน 
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7. Process ทางร้านมีกระบวนการในการจดัการดา้นการบริการใหก้บัลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี จึงทาํใหลู้กคา้เกิด

ความประทบัใจ และเกิดความภกัดีในตวัสินคา้ 

 

การวเิคราะห์แผนการผลติ/ดําเนินงาน  

กระบวนการบริการของร้านอาหาร ก.เอ๋ย ก.ไก่ มีโครงสร้างดงัน้ี  

 

1. การตอ้นรับลูกคา้  

- พนกังานตอ้นรับกล่าวคาํ สวสัดี(ครับ/ค่ะ)  

- พนกังานตอ้นรับพาลูกคา้ไปยงัโตะ๊  

 

2. การรับคาํสั่งอาหาร  

- พนกังานนาํรายการอาหารมามอบใหก้บัลูกคา้ พร้อมแลว้ถอยออกมานิดหน่ึงรักษาระยะห่างใหลู้กคา้ได้

เลือกอาหารตามเมนู รอคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้  

- จดรายการอาหารลงในใบรับรายการอาหาร  

- ทบทวนรายการอาหารทั้งหมดท่ีลูกคา้สั่งหลงัจากจบการสั่งอาหารทุกคร้ัง  

- พนกังานส่งรายการอาหารตน้ฉบบัใหแ้คชเชียร์ สาเนาใบท่ี 1 ส่งใหห้อ้งครัว สาเนาใบท่ี2 เก็บไวท่ี้โตะ๊ท่ี

ช่องเสียบท่ีโตะ๊ลูกคา้  

- จดัเตรียมนํ้าเสิร์ฟสาํหรับลูกคา้ในระหวา่งรอเสิร์ฟอาหาร  

 

3. การปรุงอาหาร  

- ผูช่้วยแม่ครัว รับสาเนาใบสั่งอาหาร และ เตรียมส่วนประกอบท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละรายการอาหารท่ีไดรั้บ ส่ง

ใหก้บัแม่ครัวพร้อมแนบสาเนาใบรายการอาหารเตรียมรอไวท่ี้ถาด แม่ครัวปรุงอาหารตามรายการ  

- ผูช่้วยแม่ครัวนาอาหารท่ีปรุงเสร็จมาวางยงัโตะ๊พกัอาหารพร้อมตรวจสอบรายการอาหารตามสาเนาใบสั่ง

ซ้ือท่ีวางไวท่ี้ถาด  

 

4. การเสิร์ฟอาหาร  

- พนกังานเสิร์ฟเดินอาหารนาอาหารจากโตะ๊พกัอาหารมาส่งท่ีโตะ๊อาหารเพื่อใหพ้นกังานเสิร์ฟท่ีประจาโตะ๊

ดูแลลงอาหารใหลู้กคา้  

- พนกังานเสิร์ฟตอ้งกล่าว ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารเพื่อเป็นแสดง มารยาทและท่ีสาํคญัเป็นการส่งเสียงเตือน

ลูกคา้ใหร้ะวงัอาหารท่ีมาเสิร์ฟ  
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5.การเก็บเงิน  

- เม่ือลูกคา้เรียกเก็บเงินพนกังานเสิร์ฟนาสาเนารายการอาหารใบท่ี2 ท่ีโตะ๊ลูกคา้ไปใหแ้คชเชียร์ตรวจสาเนา

กบัตน้ฉบบัวา่ตรงกนัหรือไม่  

- แคชเชียร์พิมพร์ายการอาหารแลว้ออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากลูกคา้  

- พนกังานเสิร์ฟรับเงินหรือบตัรเครดิต แลว้นาไปส่งใหแ้คชเชียร์  

- พนกังานเสิร์ฟส่งเงินทอน ใหลู้กคา้พร้อมกล่าว ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)  

 

6. การเก็บโตะ๊หลงัจากลูกคา้ใชบ้ริการ  

พนกังานเสิร์ฟรับผดิชอบเก็บจานชามและทาความสะอาดบนโตะ๊นาจานชามท่ีใชแ้ลว้ไปวางยงัโซนลา้งจาน

ในครัวเพื่อส่งต่อใหพ้นกังานลา้งจาน 

 

การวเิคราะห์ด้านกาลงัคน  

โครงสร้างองค์การ  

เน่ืองจากกิจการมีขนาดเล็ก โครงสร้างองคก์ารจึงเป็นไปในรูปแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นทาใหกิ้จการ

ดูแลกนัง่ายและเขา้ถึงพนกังานทุกคน 

  

น.ส. โสภิดา  ปิยาวตัร์ 

(ฝ่ายการตลาด)  

น.ส. สุนิตยศ์า  บวับุญ 

(ฝ่ายผลิตและบุคคล) 

น.ส. เอมอร  จีนเพชร 

(ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

พนกังานในครัว 

(2 ตาํแหน่ง) 

น.ส.วราภรณ์  อารีเอ้ือ 

(ประธานกรรมการ) 

พนกังานเสิร์ฟอาหาร 

(1 ตาํแหน่ง) 

ผูจ้ดัการร้าน 

(1 ตาํแหน่ง) 
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การวเิคราะห์แผนการเงิน  

ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

 

  Y1 Y2 Y3  Y4 Y5 

ยอดขาย 2,321,400.00 2,571,000.00 2,820,600.00 3,070,200.00 3,372,300.00 

- ตน้ทุนขาย  647,100.00 717,000.00 786,900.00 856,800.00 942,000.00 

กาํไรขั้นตน้ 1,674,300.00 1,854,000.00 2,033,700.00 2,213,400.00 2,430,300.00 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (ไม่รวม

ค่าเส่ือมราคา)           

     ค่าเงินเดือน 588,000.00 605,640.00 623,809.20 642,523.20 661,690.68 

     ค่านํ้า/ไฟฟ้า/นํ้ามนั 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

     ค่าใชจ่้ายการตลาด 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

     ค่าเช่าท่ี 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 1,178,000.00 1,145,640.00 1,163,809.20 1,182,523.20 1,201,690.68 

ค่าเส่ือมราคา 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

กาํไรจากการดาํเนินงานหรือกาํไรก่อนหกั

ดอกเบ้ียและภาษีEBIT 316,300.00 528,360.00 689,890.80 850,876.80 1,048,609.32 

- ภาษีจ่าย 63,260.00 105,672.00 137,978.16 170,175.36 209,721.86 

กาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิหลงัภาษี Net 

operating  Profit 253,040.00 422,688.00 551,912.64 680,701.44 838,887.46 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์ Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

สินทรัพยห์มุนเวยีน             

   เงินสดในมือและเงินฝาก

ธนาคาร 

        

147,900.00  

       

433,040.00  

         

602,688.00  

         

731,912.64  

         

860,701.44  

     

1,018,887.46  

   วตัถุดิบคงเหลือ 

          

18,000.00  

         

20,000.00  

            

22,000.00  

            

24,000.00  

            

26,000.00  

           

28,000.00  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   

       

453,040.00  

         

624,688.00  

         

755,912.64  

         

886,701.44  

     

1,046,887.46  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             

   เคร่ืองใชส้าํนกังาน

,อุปกรณ์- สุทธิ 

    

1,152,100.00  

       

972,100.00  

         

792,100.00  

         

612,100.00  

         

432,100.00  

         

252,100.00  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

    

1,152,100.00  

       

972,100.00  

         

792,100.00  

         

612,100.00  

         

432,100.00  

         

252,100.00  

รวมสินทรัพย ์

    

1,152,100.00  

   

1,425,140.00  

      

1,416,788.00  

      

1,368,012.64  

      

1,318,801.44  

     

1,298,987.46  
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หน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

หน้ีสินหมุนเวยีน             

     เจา้หน้ีการคา้ 

          

18,000.00  

         

20,000.00  

            

22,000.00  

            

24,000.00  

            

26,000.00  

           

28,000.00  

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

          

18,000.00  

         

20,000.00  

            

22,000.00  

            

24,000.00  

            

26,000.00  

           

28,000.00  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน             

     เงินกูย้มืจากธนาคาร 

        

500,000.00  

       

420,000.00  

         

340,000.00  

         

260,000.00  

         

180,000.00  

         

100,000.00  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

        

500,000.00  

       

420,000.00  

         

340,000.00  

         

260,000.00  

         

180,000.00  

         

100,000.00  

รวมหน้ีสิน 

        

518,000.00  

       

440,000.00  

         

362,000.00  

         

284,000.00  

         

206,000.00  

         

128,000.00  

ส่วนของเจา้ของ             

     ส่วนของเจา้ของ 

        

800,000.00  

       

800,000.00  

         

800,000.00  

         

800,000.00  

         

800,000.00  

         

800,000.00  

     กาํไรสะสม   

       

316,300.00  

         

528,360.00  

         

689,890.80  

         

850,876.80  

     

1,048,609.32  

รวมส่วนของเจา้ของ 

        

800,000.00  

   

1,116,300.00  

      

1,328,360.00  

      

1,489,890.80  

      

1,650,876.80  

     

1,848,609.32  

รวมหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ 

    

1,318,000.00  

   

1,556,300.00  

      

1,690,360.00  

      

1,773,890.80  

      

1,856,876.80  

     

1,976,609.32  
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ประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการ 

  Y1 Y2 Y3  Y4 Y5 

ยอดขาย 2,321,400.00 2,571,000.00 2,820,600.00 3,070,200.00 3,372,300.00 

            

- ตน้ทุนขาย  647,100.00 717,000.00 786,900.00 856,800.00 942,000.00 

กาํไรขั้นตน้ 1,674,300.00 1,854,000.00 2,033,700.00 2,213,400.00 2,430,300.00 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (ไม่รวมค่า

เส่ือมราคา)           

     ค่าเงินเดือน 588,000.00 605,640.00 623,809.20 642,523.20 661,690.68 

     ค่านํ้า/ไฟฟ้า/นํ้ามนั 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

     ค่าใชจ่้ายการตลาด 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

     ค่าเช่าท่ี 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 1,178,000.00 1,145,640.00 1,163,809.20 1,182,523.20 1,201,690.68 

ค่าเส่ือมราคา 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

กาํไรจากการดาํเนินงานหรือกาํไรก่อนหกั

ดอกเบ้ียและภาษีEBIT 316,300.00 528,360.00 689,890.80 850,876.80 1,048,609.32 

- ภาษีจ่าย 63,260.00 105,672.00 137,978.16 170,175.36 209,721.86 

กาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิหลงัภาษี Net 

operating  Profit 253,040.00 422,688.00 551,912.64 680,701.44 838,887.46 

+ ค่าเส่ือมราคา 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน Net operating 

cash flow 433,040.00 602,688.00 731,912.64 860,701.44 1,018,887.46 

 

Terminal Value 5        

                  Terminal Value 5 =  Operating CF 5 x (1 + g คงท่ี) / WACC - g คงท่ี 

                                                 =  27,924,722.63  
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สรุปประเมินกระแสเงินสด 

 

1.ระยะเวลาคืนทุน (Payback period , PB)  

PB =  1+[1300000- 328640]  

  578328 

 = 1+0.016989   

 = 1.016989   

 ยอมรับโครงการเพราะ PB นอ้ยกวา่อายโุครงการ 1.017 < 5 ปี 

 

2.มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Persent Value , NPV)  

 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ฿1,103,832.87  

 ยอมรับโครงการเพราะ NPV มีค่าเป็นบวก  

     

3.อตัราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return, IRR) 

 อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) 38.35%  

 ยอมรับโครงการเพราะIRR 38.35%> WACC 14.43% 
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แผนธุรกจิ ยางแผ่นรมควัน บริษัท SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จํากดั 

กมลทิพย ์พรมมา, ปิยะนุช ขวญันุย้ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

สืบเน่ืองจากแนวโนม้การผลิตนํ้ ายางขน้ของประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วตลอด

ระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา (2536 – 2549) จาก 0.29 ลา้นตนั ในปี 2536 เป็น 0.50 ลา้นตนั ในปี 2549 หรือเพิ่มข้ึน

ถึงร้อยละ 72.41 ทาํให้มีความตอ้งการนํ้ ายางสดท่ีผลิตภายในประเทศเพิ่มข้ึนส่งผลให้เกษตรกรภาคอีสาน

หันมาขายนํ้ ายางสดแทนการขายยางแผ่นดิบ นํ้ ายางดิบท่ีผลิตไดใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนใน

ระหว่างปี 2546-2549 รวมทั้งหมด 205,157 ตนั หรือเฉล่ียปีละ 51,290 ตนั ซ่ึงในปี 2549 เป็นนํ้ ายางดิบของ

จงัหวดัหนองคายมากท่ีสุดคือ 22,759 ตนั คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมา เป็นของจงัหวดัอุดรธานี 10,762 

ตนั คิดเป็นร้อยละ 19.00 (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) นํ้ายางสดท่ีรวบรวมไดเ้กษตรกรจะซ้ือขาย

ผา่นพอ่คา้รวบรวมทอ้งถ่ิน จุดรับซ้ือของโรงงาน และ สหกรณ์กองทุนสวนยางในระดบัหมู่บา้นเพื่อนาํเขา้สู่

โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากยางพาราขั้นต่อไป  

บริษัท SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จํากัด ไดม้องเห็นการเจริญเติบโตของตลาดยางพารา

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีมากข้ึนแต่บริษทัท่ีรับซ้ือยางแผ่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีจาํนวน

นอ้ยราย จึงไดริ้เร่ิมการตั้งโรงงานเพื่อเป็นธุรกิจแปรรูปยางพารา และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปยางแผน่

รมควนั  ดงันั้นบริษทัจึงเร่ิมขั้นตอนการผลิตสินคา้ขั้นเร่ิมตน้คือ การรับซ้ือยางพาราดิบ ขั้นตอนน้ีผูท่ี้มีหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัหาวตัถุดิบเขา้มายงัโรงงานนัน่คือเจา้ของกิจการ ขั้นตอนท่ีสอง คือ ขั้นตอนการแปรรูป

ยางแผ่นดิบเป็นยางแผ่นรมควนั ขั้นตอนน้ีผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งคือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปยาง

แผน่และเคร่ืองจกัรสาํหรับการแปรรูป  และขั้นตอนสุดทา้ย ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่เจา้ของกิจการ โดยจะ

มีหน้าท่ีรับผิดชอบคือ ติดต่อโรงงานท่ีบริษทัจะนาํผลิตภณัฑ์ยางแผ่นแปรรูปไปจาํหน่ายยงัท่ีรับซ้ือ คือ

อุตสาหกรรมยานยนต,์โรงงานผลิตยางรถยนต ์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง ถุงยางอนามยั ลูกโป่ง ท่ีนอนฟองนํ้ า 

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์

เพื่อให้บริษทั SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จาํกดั เป็นผูน้าํในดา้นผลิตภณัฑ์ยางแผ่นรมควนั

ภายใตคุ้ณภาพท่ีดีเยี่ยม ภายใตว้ิสัยทศัน์ของบริษทั ทางบริษทัจึงไดว้างเป้าหมายไวด้าํโดยการเนินธุรกิจ

ยางพาราและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองชั้นนาํของโลกท่ีเนน้ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยคาํนึงถึงการสร้างความ

พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ดว้ยระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพสากลและคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและ

กาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใตก้ระบวนการผลิตท่ีทาํให้ยางแผ่นรมควนัมีคุณภาพสูง เม่ือลูกคา้นาํไปเป็น

วตัถุดิบในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม นอกจากกระบวนการผลิตท่ีทาํให้ไดย้างแผ่น

รมควนัคุณภาพสูงแลว้ SOUTH RUBBER  ยงัให้ความสําคญักบัคุณภาพวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต โดยเลือก

ยางท่ีมีคุณภาพสูงเป็นหลกั นาํมาลา้งทาํความสะอาด รวมไปถึงระยะเวลาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการรม รวม

ไปถึงการคดัเกรดโดยพนกังานท่ีมีความชาํนาญสูง โดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีคดัเกรดของ
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ผลิตภณัฑ์อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการการันตีวา่มาตรฐานยางแผน่ท่ีผลิตโดยโรงงานของเรามีมาตรฐานอนั

เดียวกนั   

การจดัหาเงินทุนโดยการลงทุนเงินสดจากหุน้ส่วน 2 คน คนละ 3,600,000 บาท และขอกูเ้งินจาก 

ธนาคารอีกจาํนวน 10,000,000 บาท รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 17,200,000 บาท ภายใตเ้หตุการณ์ปกติของบริษทั 

SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.05 ปี ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (IRR) 134.32% 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต/การดาเนิน

งาน การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาลังคน การวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ขอ้สรุปว่าบริษทั SOUTH 

RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จาํกดั สามารถผลิตยางแผน่รมควนั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาหนด มีความเป็นไป

ไดใ้นการลงทุน  

 

บทนํา 

ปัจจุบนักระแสการปลูกยางพาราท่ีมีการปลูกเพิ่มมากข้ึนขยายจากพื้นท่ีปลูกจากภาคใต ้ไปสู่

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํใหย้างพารามีจาํนวนมากข้ึน   แต่กระบวนการผลิตหรือโรงงานท่ี

มีความเช่ียวชาญหรือชาํนาญยงัมีไม่แพร่หลายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  ดงันั้น บริษทั 

SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์)  จาํกดั ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและแปรรูปยางพารารมควนั จาก

ประสบการณ์ท่ีมีมาชา้นาน จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑย์างพาราแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาด ทาํใหบ้ริษทัเล็งเห็นวา่ ธุรกิจยางพารารมควนั เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึน ตามจาํนวนการปลูก

ยางท่ีเพิ่มจาํนวนข้ึน และเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย ดว้ยจุดแขง็ของผลิตภณัฑข์อง

กิจการท่ีมีการจดัการการดาํเนินท่ีเป็นระบบ และมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน นั้นคือตลาดกลางยางพารา รวมถึง

การเปิดโอกาสแนวโนม้การขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนตข์องจีน ส่งผลใหจี้นมีความตอ้งการใช้

ยางพาราเพิ่มข้ึน  ซ่ึงช่วยทดแทนความตอ้งการใชย้างพาราของสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และ EU ยงัมีความผนัผวน 

ตามภาวะเศรษฐกิจ   กิจการคาดวา่สามารถทาํการแข่งขนัได ้ ซ่ึงสนบัสนุนใหเ้จา้ของกิจการตอ้งการเร่ิม

ธุรกิจ  

จากการวเิคราะห์ตลาดพบวา่ ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑย์างธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

โดยมีการส่งออกยางแปรรูปขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 34 ของยางธรรมชาติทั้งหมดโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑย์าง มีจาํนวนทั้งส้ิน 524 โรงงาน โรงงานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 52 จะตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล นอกนั้น จะกระจายตวัอยูใ่นภาคต่างๆ จึงทาํใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจยางแผน่
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รมควนัและอาจพฒันาธุรกิจเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆจากยางพาราในอนาคต น่าจะทาํใหบ้ริษทัเจริญเติบโตใน

ตลาดยางพาราแผน่ดิบในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์  

เพื่อดาํเนินธุรกิจยางพาราและผลิตภณัฑต่์อเน่ืองชั้นนาํของโลกท่ีเนน้ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย

คาํนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้เป็นหลกัสําคญั ด้วยระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพสากลและ

คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อใหท้ราบถึงวธีิการในการกาํหนดแผนธุรกิจ กลยทุธ์ขององคก์ร กลยทุธ์ทางการตลาด แผนการ

ผลิต แผนการเงิน และแผนการจด ัองคกร์และการจดัการ 

2. เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเคร่ืองมือและหลกัการสาํคญั (Principle) ในการกาํหนดและจดัทาํแผนใน

การจดัตั้งโรงงาน (Implementation Plan) 

3. เพื่อเป็นผูน้าํในดา้นผลิตภณัฑย์างแผน่รมควนัภายใตคุ้ณภาพท่ีดีเยีย่ม 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

  
การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

  

การวเิคราะห์แผนการจดัการ

และกาลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง

บริษทั SOUTH RUBBER (เซาส์

รับเบอร์) เพื่อผลิตยางแผน่

รมควนั 
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ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งบริษทั SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) 

เพื่อผลิตยางแผน่รมควนั 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์- เดือนเมษายน 2558  

 

นิยามศัพท์  

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาํลงัคน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และ

สรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่  

2. ธุรกิจยางแผ่นรมควนั หมายถึง การนาํยางแผ่นดิบเขา้เตาอบรมควนัเพื่อให้ไดคุ้ณภาพยางแผ่นท่ี

สูงข้ึน  

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององค์การ 

โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด การ

กาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร  

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์สถานการณ์โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths)  

- เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิตและแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะยางแผน่รมควนั เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอยา่งดี ทาํให้ไดย้างพาราท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือมาก

ข้ึน 

- มีการจดัการการดาํเนินท่ีเป็นระบบ และมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน นั้นคือตลาดกลางยางพารา 
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จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses)  

- ผลผลิตยางพารากว่าร้อยละ 90 ตอ้งพึ่งพาตลาดส่งออก จึงอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดโลก 

- โครงสร้างการปลูกยางพาราของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทาํให้มีตน้ทุนสูงในการ

รวบรวมวตัถุดิบ  ค่าขนส่ง และค่านายหนา้/คนกลาง 

- ความน่าเช่ือถือของผูข้ายนํ้ายางพารา ท่ีมีต่อบริษทัเปิดใหม่ มีนอ้ย 

 

โอกาสของกจิการ (Opportunities)  

- แนวโนม้การขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนตข์องจีน ส่งผลใหจี้นมีความตอ้งการใชย้างพารา

เพิ่มข้ึน  ซ่ึงช่วยทดแทนความตอ้งการใชย้างพาราของสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และ EU ยงัมีความผนัผวน

ตามภาวะเศรษฐกิจ 

- โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นตน้ของไทยเปล่ียนจากเดิมท่ีเน้นผลิตเฉพาะยาง

แผ่นรมควนัมาเป็นยางแท่งมากข้ึน นบัเป็นการขยายโอกาสเพื่อสอดรับกบัความตอ้งการของ

ตลาดโลกท่ีหนัมาใช ้

- มีการส่งเสริมและทาํวจิยัดา้นการพฒันายางไทยสู่ตลาดโลกอยูต่ลอดเวลา 

- โรงงานแปรรูปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีนอ้ยราย 

 

อุปสรรคของกจิการ (Threats)  

- ราคายางพารามีความผนัผวนสูง ทั้งการเปล่ียนแปลงของปัจจยัพื้นฐานดา้นอุปสงค์และอุปทาน

รวมถึงการเก็งกาํไรในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ 

- ผูผ้ลิตยางรถยนต์พยายามคิดคน้เทคโนโลยีการพฒันายางสังเคราะห์ให้มีคุณสมบติัทดแทนยาง

ธรรมชาติได้มากข้ึน เน่ืองจากราคายางธรรมชาติมีความผนัผวนสูงกว่าราคายางสังเคราะห์มาก 

ประกอบกบัอุปทานยางสังเคราะห์สามารถตอบสนองอุปสงคไ์ดร้วดเร็วกวา่ยางธรรมชาติ 

- ภยัธรรมชาติทาํลายสวนยาง 
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การวเิคราะห์ด้านการตลาด  

 

การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting)  

 
 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target) ของบริษทั SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์)  จาํกดั   คือ เป็น 

กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมยางลอ้ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยนตย์าง

อะไหล่ และโรงงานผลิตรองเทา้ยาง 

 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (Secondly Target)   ตลาดกลางยางพารา  
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การกาหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 

 
 

กลยุทธ์ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix 4P's)  

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy)  

ผลิตภณัฑ์ยาพาราแปรรูป ท่ีมีคุณภาพมีความเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

สินคา้ของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น   

1. ยางแผ่นรมควนัช้ัน 1-3 (ราคาขายเท่ากัน) เป็นยางแผน่รมควนัชั้นดี ขนาดกวา้ง 38-46 ซม. ยาว 

80-90 ซม 

ส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกาํหนดวา่ยางนั้นควรอยูช่ั้นไหน คือ 

- ฟองอากาศและส่ิงสกปรก ซ่ึงภาษาของการคดัชั้นยาง เรียกวา่ จุดและแตม้ 

- สีและความสมํ่าเสมอของสี ไม่มีราสีแดง 

- ไม่มีส่ิงปลอมปน 

- การใชน้ํ้าและนํ้ากรดถูกส่วน 

  - การบรรจุ/Packaging 33.33 กิโลกรัม (Kg)/กอ้น (Bale) 
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2. ยางแผ่นรมควันช้ัน 4-5 (ราคาขายเท่ากัน) เป็นยางแผน่รมควนั ขนาดกวา้ง 38-46 ซม. ยาว 80-

90 ซม. อาจมีส่ิงปนเป้ือนจากส่ิงเหล่าน้ีเล็กนอ้ย ลกัษณะดงัน้ี 

- ฟองอากาศและส่ิงสกปรก  จุดและแตม้  

- สีและความสมํ่าเสมอของสี  

- มีส่ิงปลอมปน 

- การบรรจุ/Packaging 33.33 กิโลกรัม (Kg)/กอ้น (Bale) 

 
 

กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price Strategy)  

ความเหมาะสมของการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์ทางบริษทัจะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจาก

ตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกาํไรจากตน้ทุนต่อหน่วย โดยบริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน 30%  

ซ่ึงทางบริษทัคิดวา่จะเป็นวธีิการตั้งราคาท่ีดีท่ีสุดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่  
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ตาราง แสดงราคาสินคา้ตวัอยา่งของบริษทั SOUTH RUBBER จํากดั 

ช่ือสินค้า ยางแผ่นรมควนั 

รูปผลิตภณัฑ ์RSS1-3  

 

 

ขนาด ขนาด 33.33 ก.ก. 

ราคา 63บาท /กิโลกรัม  

 

รูปผลิตภณัฑ ์RSS4-5 

 
 

ขนาด ขนาด 33.33 ก.ก. 

ราคา  50 บาท /กิโลกรัม  

 

(ราคายางพาราขึน้หรือลงขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ ณ ปัจจุบัน) 
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบราคากบับริษทัคู่แข่ง 

ช่ือบริษัท บริษัทไทยฮ้ัวยางพารา 

 

 
 

 

บ ริษั ท  แพ สุ ข ช่ื น รับ เบอร์  

จํ า กั ด

 

บริษัท เซาส์ รับเบอร์ 

 

รูปผลิตภณัฑ ์

ยางรมควนั 

 

 

 

 

 
 

 

ขนาด 

 

ขนาด 33.33 ก.ก. และ 35 ก.ก.  ขนาด 33.33 ก.ก. ขนาด 33.33 ก.ก. 

ราคา 

 

63บาท /กิโลกรัม 63บาท /กิโลกรัม 63บาท /กิโลกรัม 

 

• ราคายางรมควนัจากข้อมูลตลาดกลางยางพารา วนัที ่6 มีนาคม 2558 
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)  

รูปแบบ B2B  

บริษทั เซาส์ รับเบอร์ จาํกัด  มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ได้เลือกใช้ช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยเสนอขายตรงให้กบับริษทั หรืออุตสาหกรรมยานยนต์,โรงงานผลิตยางรถยนต์,รองเท้า/พื้น

รองเทา้ และบริษทัอ่ืนๆท่ีใชย้างพาราแปรรูปเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

 
 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  

SOUTH RUBBER   เป็นแบรนด์ใหม่ท่ีพึ่งเร่ิมเขา้สู่ตลาด ดงันั้นในระยะแรกจาํเป็นตอ้งทาํการส่ือสาร

แบรนด์เพื่อมุ่งเนน้ให้ลูกคา้รับรู้และระลึกถึงแบรนด์ (Brand Awareness)    ก่อนเพื่อให้ลูกคา้จดจาํ SOUTH 

RUBBER   ได ้นั้นหมายถึง ลูกคา้ใหก้ารยอมรับในสินคา้และบริการของ บริษทัจาํเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจ

และส่ือสารกบัลูกคา้ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกนัโดยทั้งหมด โดยมีช่องทางท่ีใชใ้นการส่ือสารแบรนด ์ดงัน้ี 

- ส่ือสารผา่นตวัสินคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

- ส่ือสารผา่นบริการท่ีดีเยีย่มทั้งก่อน ระหวา่งและหลงัการขาย 

- ส่ือสารผา่นบรรจุภณัฑ ์

- ส่ือสารผา่นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

- ส่ือสารผา่นพนกังาน 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ของบริษทั เซาส์ รับเบอร์ จาํกดั  ใช้การส่งเสริมทางการตลาด

ดงัน้ี  

               จัดโปรโมช่ันพเิศษ 

- ลูกคา้สั่งซ้ือปริมาณ 20 ตนัข้ึนไป มีส่วนลดให ้10% ของยอดขาย  

- สั่งวนัน้ีลดทนัที 5% 

 

ส่งเสริมการตลาด โดยการทาํ CSR เพ่ือให้บริษัทเป็นทีรู้่จักโดยแพร่หลาย เช่น 

- โดยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผน่ดินกบัชาวบา้นในจงัหวดัพื้นท่ีภาคอีสาน 

- เข้าร่วมพิธีปล่อยพนัธ์ุสัตว์นํ้ าและปลูกตน้ไม้ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
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- พนักงานโรงงาน ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล ช่วยกนัก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัให้กบัประชาชน

ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และผูย้ากจนใหมี้ท่ีอยูอ่าศยั 

 

ในส่วนของการส่ือสารทางการตลาดของ บริษัท เซาส์ รับเบอร์ จํากดั  จะใช้การส่ือสารการตลาดดังนี ้

- มีการทาํการตลาดให้บริษทัใหญ่ๆทดลองใชย้างของบริษทัเซาส์ รับเบอร์ จาํกดั  ให้รู้วา่คุณภาพยาง

ของเราเทียบเท่ากบับริษทัท่ีผลิตยางอ่ืนๆ  และเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

 

การวเิคราะแผนการผลติ  

ขั้นตอนการผลิต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.) ทําความสะอาดยางแผ่นดิบ การทาํความสะอาดจะใชเ้คร่ืองลา้งยางแผน่ดิบ โดยพนกังานจะนํ้า

ยางแผน่ดิบป้อนเขา้เคร่ือง โดยเคร่ืองจะมีเฟืองซ่ึงจะหมุนอยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะดึงยางแผน่ดิบ

เขา้ไปยงัเคร่ืองลา้งเอง โดยจะมีนํ้ าหมุนเวียนอยูต่ลอดเวลา และเม่ือยางแผน่ดิบไหลออกมาจาก

เคร่ืองจะ มีรางรองรับซ่ึงมีนํ้ารองรับอีกที พนกังานอีกคนก็ทาํการหยบิยางแผน่ดิบไปตากยงัราว

ตากยางต่อไป 

 

2.) ตากยางแผ่นดิบเพ่ือรอเข้าเตาอบ  การตากยางจะตากเพื่อให้ยางแผ่นดิบสะเด็ดนํ้ า เพื่อ

เตรียมพร้อมให้กบัยางแผ่นดิบแห้งเพื่อง่ายต่อการอบต่อไป โดยการตากจะตากดว้ยแดดอ่อนประมาณ 12 

ชัว่โมง หรือ ช่วงกลางวนั 1 วนันั้นเอง 

 

3.) อบยางแผ่นดิบ การอบยางแผ่นดิบถือเป็นหัวใจสําคญัของการผลิตยางแผ่นรมควนั โดยทาง

บริษทัไดเ้ลือกใช้เตาอบประสิทธิภาพสูง สามารถอบได ้5 ตนัต่อคร้ัง แต่ละคร้ังจะใชเ้วลาอบ 24 ชัว่โมง ท่ี

อุณภูมิ 70 องศาเซลเซียล โดยประมาณ โดยท่ีจะมีช่างผูดู้แลเคร่ืองตอลอด 24 ชัว่โมง และมีพนกังานใส่ฟืน

ใหก้บัตวัเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมง การทาํงานของพนกังานตรงน้ีจะสลบักะกนั ทั้งกลางวนัแลว้กลางคืน 

 

4.) คัดเกรดยางแผ่น การคดัเกรดจะยดึหลกัการคดัเกรดมาตรฐานสากล จะแบ่งเกรดยางแผน่รมควนั

ออกเป็น 5 เกรดดงัน้ี 

 ยางแผ่นรมควนัช้ัน RSS1-RSS3 (ราคาขายเท่ากนั) โดยลกัษณะจะเป็นดงัน้ี 

- ฟองอากาศและส่ิงสกปรก ซ่ึงภาษาของการคดัชั้นยาง เรียกวา่ จุดและแตม้ 

- สีและความสมํ่าเสมอของสี ไม่มีราสีแดง 

- ไม่มีส่ิงปลอมปน 

- การใชน้ํ้าและนํ้ากรดถูกส่วน 

- เป็นยางแผน่รมควนัชั้นดี ขนาดประมาณกวา้ง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.  
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วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทนุปี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

 

 

                                                                       

                                                                                        ภาพ แสดงยางแผน่รมควนั RSS1-RSS3 

 

 

 ยางแผ่นรมควนัช้ัน RSS4-RSS5 (ราคาขายเท่ากนั) โดยลกัษณะจะเป็นดงัน้ี 

- อาจมีส่ิงปนเป้ือนจากส่ิงเหล่าน้ีเล็กนอ้ย  

- ฟองอากาศและส่ิงสกปรก จุดและแตม้  

- สีและความสมํ่าเสมอของสี  

- มีส่ิงปลอมปน 

 

                                                                                         ภาพ แสดงยางแผน่รมควนั RSS4-RSS5 

 

 

5.) การแพ็กยางแผ่นรมควันเป็นลูกเต๋า โดยจะใชเ้คร่ืองทาํการแพก็เป็นลูกเต๋า ขนาด 33.33 และห่อ

ดว้ยกระดาษท่ีมี Logo ของบริษทัโดยโรยแป้งบริเวณลูกเต๋าเพื่อไม่ให้แผน่ยางติดกบัตวักระดาษ และห่อดว้ย

พลาสติกอีกคร้ังเพื่อส่งจาํหน่ายต่อไป     

 

การวเิคราะห์แผนการจัดการกาลงัคน  

กิจการใช้ลักษณะการจดัการโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามหน้าท่ี (Functional Organization) 

เพราะกิจการมีขนาดเล็ก การจดัโครงสร้างองค์การในลกัษณะน้ีทาํให้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยงัสามารถ

ควบคุมและสั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  

Organization Chart แสดงจาํนวน, ตาแหน่ง, ปริมาณบุคลากรในสานกังานของกิจการทั้งหมด 4 แผนก ดงัน้ี  
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การวเิคราะห์แผนการเงิน  

กิจการใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 17,200,000 บาท จากการประเมินยอดขายของกิจการ คาดว่าจะมี

ยอดขายในปีท่ี 1 จาํนวน 73,000,000 บาท ปีท่ี 2 จาํนวน 81,600,000 ปีท่ี 3 จาํนวน 98,232,000 บาท ปีท่ี 4 

จาํนวน 103,000,000 บาท และปีท่ี 5 จาํนวน 154,450,000บาท ระยะเวลาคืนทุนของกิจการเท่ากบั 1.05 ปี 

ปัจจุบนัมีมูลค่าสุทธิของผลการลงทุน(NPV) เท่ากบั 246,897,418.43 บาท และมีอตัราผลตอบแทนของการ

ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั 134.32 %  

 

สรุปผลการศึกษา  

จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาเนินงาน 

การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาลงัคน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่บริษทั SOUTH RUBBER 

(เซาส์รับเบอร์) จาํกดั สามารถผลิตยางแผน่รมควนั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาหนด มีความเป็นไปไดใ้นการ

ลงทุน  
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แผนธุรกจิ บ้านขนมไทเดิม 

จตุพร  เชียรวชิยั, รัชดาภา ปิยศทิพย ์

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

บทสรุปผู้บริหาร 

วตัถุประสงค์ในการจัดทาํแผนธุรกจิ 

 กิจการ ร้านบา้นขนมไทเดิม มีวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํแผนธุรกิจ ดงัน้ี 

1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ใหไ้ดม้าตรฐานสากล   

2) เพื่อขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน   

แนวคิดทางธุรกจิ 

ร้านบา้นขนมไทเดิม มีแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจผลิตจาํหน่าย และบริการนั่งรับประทานขนมไทยใน

สถานท่ีจดัจาํหน่ายของร้าน  ท่ีเน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์สินคา้และการบริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั มีแนวคิด

นโยบายท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานสากล  โดยการจะนาํเอามาตรฐานความปลอดภยัทาง

อาหาร  (Good Manufacturing Pratice, G.M.P.)  มาใชใ้นการผลิตขนมแต่ละขั้นตอน  ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการ

สามารถขยายสาขาไปสู่เขตพื้นท่ีต่างอาํเภอและต่างจงัหวดัในเขตภาคใต ้   ท่ีมีปริมาณนักท่องเท่ียวเป็น

จาํนวนมากรวมทั้งประชากรในทอ้งท่ีดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล   

2) เพื่อขยายการตลาดใหก้วา้งขวางข้ึน 

3) เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปการวเิคราะห์สถานการณ์ 

กิจการ ร้านบา้นขนมไทเดิม  ตั้งประมาณระยะเวลาโครงการ 5 ปีสาํหรับสาขาเกาะสมุย        (ท่ีแรก)  

ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตขนมไทยทุกชนิดวนัละ  800  ถว้ยต่อวนั (เวลาผลิต 8 ชม.ต่อวนั)   

ในช่วงเทศกาล  (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม)  ปริมาณความตอ้งการเพิ่มข้ึนเป็น 900 ถว้ยต่อ

วนั ตอ้งผลิตขนมไทย  9  ชัว่โมงต่อวนั  ส่วนในช่วงฤดูฝน ( เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกนัยายน)  ยอดขายจะ

ลดลงประมาณ  10%  ของยอดขายเฉล่ียในเวลาช่วงปกติ  ลูกคา้ของร้านขนมไทยในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ร้านคา้

ทัว่ไปในตลาดและร้านขายของฝาก  และในตลาดบนเกาะ   

การขายขนมไทยจะเนน้ความเหนือกวา่คู่แข่งขนั ทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ีหอม  สะอาด  รสชาติ

อร่อย  และถูกสุขลกัษณะอนามยัมากกวา่  มีปริมาณสินคา้ท่ีถึงมือลูกคา้ไดค้รบถว้นมากกวา่  แก่ลูกคา้ตาม

ความตอ้งการท่ีสามารถเลือกคละชนิดกนัไดใ้นขนมแต่ละถว้ย (ราคาเดียวกนั)  รวมทั้งมีสถานท่ีให้บริการ

นัง่รับประทานภายในร้านและมีบริการนํ้าสมุนไพรบริการในแต่ละวนั 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ร้านขนมไทยบนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีอยูท่ ั้งส้ิน 5  ราย  เน่ืองจากร้านขนมแต่ละแห่งบน

เกาะสมุย ยงัไม่มีแนวความคิดท่ีจะพฒันากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานสากลซ่ึงร้านขนมไทเดิมมี

แนวความคิดในทาํการตลาดเชิงรุกดว้ยการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งทุก

ราย  โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ไดม้าตรฐานสากล สามารถขยายตลาดเขา้สู่ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยการ

เพิ่มสาขาในเขตพื้นท่ีต่างอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงในภาคใตไ้ด ้  

 

กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

 

การจัดการ 

ปรับปรุงการบริหารจดัการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีการกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจไปยงัพนกังานระดบัล่างเพื่อแบ่งเบาภาระการทาํงานและตดัสินใจของผูบ้ริหาร   

 

การผลติ 

พฒันากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร  

เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของลูกคา้ระดบัสูง 

 

การตลาด 

สร้างตรายีห่อ้ของตนเอง สร้างความคุน้เคยในตราสินคา้ใหก้บัลูกคา้   

 

การเงิน 

พฒันาระบบการเงินและบญัชีใหไ้ดม้าตรฐาน   

 

ความเป็นมาของโครงการ 

ประวตัิและความเป็นมาของกจิการ และโครงการ 

ครอบครัวของผูป้ระกอบการรับทาํทาํขนมไทยเป็นงานอดิเรกในงานมงคลต่างๆมาก่อน ซ่ึงไดรั้บ

ความนิยมของลูกคา้เป็นอย่างมากจนทาํให้มีแรงจูงใจคิดท่ีจะเปิดร้านขนมไทยช่ือ “บา้นขนมไทเดิม”ข้ึน

เพื่อให้สะดวกแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบขนมไทยอีกทั้งเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายมากข้ึน โดยเลือกท่ีตั้งร้าน

ในแหล่งท่ีมีนักท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติ อีกทั้งมีกาํลงัซ้ือสูง เพื่อให้สินค้าไทย

กลบัมามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนสังคมเมือง และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นการตอบสนอง

นโยบายของภาครัฐในการสนบัสนุนให้คนไทยกินของไทย ใช้ของไทย และเป็นการสร้างแบรนด์ไทยให้

เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากข้ึน  
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การผลิตขนมไทยทุกชนิดของกิจการเน้นคุณภาพ และความสะอาด ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้

คุณภาพอยา่งดีตามมาตรฐานการผลิตของสาธารณสุขจงัหวดั   

 

ลกัษณะธุรกจิของโครงการ 

ลกัษณะธุรกิจของโครงการตามแผนธุรกิจจดัเป็นโครงการเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ

กิจการร้านขนมไทย เพื่อให้ไดม้าตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถยกระดบัคุณภาพสินคา้ และขยายตลาดไดก้วา้งขวางข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีใกลเ้คียง 

และต่างจงัหวดัในเขตภาคใต ้ 

 

มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรรม  

เน่ืองจากการผลิตขนมเป็นสินคา้ท่ีถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข กาํหนดให้การผลิตตอ้งได้

ตามมาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารท่ีเรียกว่า Good Manufacturing Practice (G.M.P.) ของกระทรวง

สาธารณสุข   

อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการธุรกิจร้านขนมหลายรายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานียงัไม่ต่ืนตวัด้านการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีกิจการร้านบา้น

ขนมไทเดิม จะพัฒนาธุรกิจเชิง รุก ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมไทยของตนให้ เ ป็น

มาตรฐานสากลก่อนผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ  

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

จุดแข็งของกจิการ :  

1.   มีบริการเสริมท่ีหลากหลายใหก้บัลูกคา้ เช่น ใหบ้ริการนํ้าสมุนไพรสาํหรับลูกคา้ฟรี 

2. ขนมไทยมีความหอม สะอาด  รสชาติอร่อยและถูกสุขลกัษณะอนามยั  มากกวา่ผูผ้ลิตราย

อ่ืน  

3. มีสถานท่ีใกลก้บัแหล่งชอ้ปป้ิงและท่องเท่ียวหลกัของเกาะสมุย 

4. มีสถานท่ีใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้นัง่รับประทานขนมไทยในร้านได ้

5. เนน้การบริการและบรรยากาศท่ีประทบัใจใหลู้กคา้ทุกราย 

 

จุดอ่อนของกจิการ : 

1. ขาดแคลนวตัถุดิบ 

2.    ใชก้าํลงัการผลิตยงัไม่เตม็ท่ี 

โอกาส : 

1. อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนทาํใหอ้ากาศร้อนเพิ่มข้ึนทุกปี 
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2. เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทย จึงมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว พกัผอ่น

อยูเ่สมอ  ขนมไทยก็เป็นสินคา้ของฝากท่ีขายดีในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวเช่นกนั  

อุปสรรค : 

1.   การแข่งขนัเร่ิมรุนแรงข้ึน  โดยเฉพาะมีการตดัราคาสินคา้ 

2.   วตัถุดิบซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตหลกัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย   

วสัิยทศัน์ 

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายขนมไทยรายใหญ่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล    

พนัธกจิ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข       

เป้าหมาย 

1. สามารถขยายสาขาไปต่างอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียงได ้ ภายในปี 2563 

2. ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 5% เป็น 10%  ภายในปี 2564 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ์ระดับ

ปฏิบัติการ (Functional Strategies)  

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 

เลือกใชก้ลยทุธ์เติบโตแบบคงท่ี ไม่มีการลงทุนเพิ่ม แต่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เป็น

ผูผ้ลิตขนมไทยท่ีมีคุณภาพสูง     

 

กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต การใช้กาํลงัการผลิตให้เต็มท่ี และความสะอาด ซ่ึงจะส่งผลให้

กิจการมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าในระยะยาว  

 

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional strategy)  

การผลิต 

- พฒันาระบบการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน G.M.P.  

การตลาด 

- ขยายตลาดใหค้รอบคลุมกลุ่มธุรกิจสินคา้ของฝากในจงัหวดั  
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- ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงมาตรฐานในการผลิต และความสะอาดของขนมไทยท่ีมีสูงกว่า

ของคู่แข่ง   

 การจดัการ 

- ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนใหเ้ป็นมาตรฐาน 

การเงิน 

- ปรับปรุงระบบบญัชีและการเงินใหมี้มาตรฐาน    

 

ปัจจัยทีจ่ะทาํให้โครงการประสบความสําเร็จ และไม่ประสบความสําเร็จ 

- เน่ืองจากผูผ้ลิตและจาํหน่ายขนมไทยบนเกาะสมุยมีอยู ่ 5 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ต่ืนตวัในการพฒันา

ธุรกิจ หากขนมไทยพฒันาการผลิตไปสู่มาตรฐานสากลไดเ้ป็นรายแรก ก็มีโอกาสท่ีจะครองส่วนแบ่งตลาด

ในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

 - การบริการท่ีดีและสถานท่ีสะอาด เป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีร้านบา้นขนมไทเดิมสามารถ

ทาํไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือขยายตลาดไปสู่ขนาดใหญ่แลว้  จะปรับปรุงระบบการจดัการอีกคร้ังหน่ึง 

 

การบริหารโครงการ 

การก่อตั้งกจิการ   

คุณรัชดาภา  ปิยศทิพย ์และคุณจตุพร  เชียรวิชยั  เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งร้านบา้นขนมไทเดิมข้ึนในปี พ.ศ. 

2558 ร้านตั้งอยูเ่ลขท่ี เลขท่ี 24/65 หมู่1  ตรงขา้มป้ัมปตท.บ่อผุด  ขา้งThe Wharf SAMUI เลียบชายหาดบ่อ

ผดุ เกาะสมุย จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 84320  

มีพื้นท่ีประมาณ 20 ตารางวา โดยคุณรัชดาภา  ปิยศทิพย ์เป็นผูบ้ริหารงานดา้นการตลาดและคุณจตุ

พร  เชียรวชิยั   เป็นผูบ้ริหารงานดา้นการดาํเนินงานและการผลิต ส่วนบริหารงานดา้นการเงินนั้นบริหารงาน

ร่วมกนั  ในช่วงแรกบริหารงานแบบกิจการในครัวเรือน   มีกาํลงัผลิต 800 ถว้ย/วนั  และขยายกิจการในปี 

2563  และเพิ่มกาํลงัการผลิต เป็น 900-1,000 ถว้ย/วนั โดยมอบหมายใหคุ้ณจตุพร  เชียรวชิยั เป็นผูบ้ริหาร      

การผลิตนํ้ าแข็งในช่วงเวลาปกติท่ีไม่ใช่เทศกาลจะผลิตขนมไทยตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.  โดยคุณจตุ

พร เป็นผูส้ั่งการการผลิตและมีผูผ้ลิต 5 คน   โดยผลิตขนมสดใหม่ทุกวนั 

ตลาดท่ีสําคญัอยูบ่นเกาะสมุย และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  คือ อ.เมือง และจงัหวดัใกลเ้คียง และร้าน

เปิดบริการ ทุกวนั (ยกเวน้วนัพุธ) คือ เวลา 12.00 – 21.00 น. กิจการมีบริการนํ้ าด่ืมสมุนไพรให้ลูกคา้ด่ืม

ภายในร้านทุกวนั   

การผลิตขนมไทยของกิจการเน้นคุณภาพ และความสะอาด ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้

คุณภาพอยา่งดีตามมาตรฐานการผลิตของสาธารณสุขจงัหวดั   

 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทนุปี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



49 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/ หุ้นส่วน 

ร้านบา้นขนมไทเดิม เป็นกิจการมี เจา้ของ 2 ท่าน คือ นางสาวรัชดาภา  ปิยศทิพย ์และ นางสาวจตุ

พร  เชียรวชิยั เป็นกรรมการผูจ้ดัการทั้งสองท่าน 

 

โครงสร้างองค์กรและผงับริหาร  คณะกรรมการ / กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1      โครงสร้างองคก์รของร้านบา้นขนมไทเดิม 

ประวตัิและความสามารถของผู้บริหาร 

ช่ือ  :      นางสาวรัชดาภา  ปิยศทิพย ์

การศึกษา : กาํลงัศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจสาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การทาํงาน : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไฮแลนด ์โกลบอล(ประเทศไทย) จาํกดั 

    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โชคเพิ่มพูนทวทีรัพย ์จาํกดั 

กิจกรรมทางสังคม      ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง  (สังกดักระทรวงแรงงาน) 

 

ช่ือ  :      นางสาวจตุพร  เชียรวชิยั 

การศึกษา : กาํลงัศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจสาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การทาํงาน             นกัวชิาการตรวจสอบภายใน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน 

  

 
เจ้าของ 

 
ผู้จัดการ 

ฝ่ายการบริการ ฝ่ายผลิต 
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กลยุทธ์การสรรหาและจัดเตรียมบุคลากร 

 พนกังานของร้านบา้นขนมไทเดิมใชค้นในทอ้งท่ีเป็นหลกั มีการสัมภาษณ์ดูความตั้งใจในการ

ทาํงานเป็นสาํคญั  ส่วนดา้นทกัษะไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถพิเศษใด สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการทาํงาน ซ่ึง

ใชเ้วลาเพียง 1-2 วนั 

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

กลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย / ส่วนแบ่งการตลาด 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้านบา้นขนมไทเดิม ไดแ้ก่  นกัท่องเท่ียวและประชากรทอ้งท่ีในเขตเกาะส

มุย  อ.เมือง  อ.ไชยา  อ.พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง   โดยมีส่วนแบ่งตลาดในจงัหวดั

คิดเป็น 5% ของยอดขายในอนาคตคาดวา่จะมีเพิ่มสาขา ส่งผลใหส่้วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนเป็น 10%  

 

การวเิคราะห์การแข่งขันของสินค้า / บริการ (วเิคราะห์โดยใช้ Five-Forces Model) 

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

1.ขนมสะอาดและถูกสุขอนามยักวา่คู่แข่ง 

2.สินคา้สามารถเลือกคละชนิดกนัได ้

3.มีสถานท่ีนัง่รับประทาน และเนน้การบริการ 

ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน 

1.ยงัไม่มีการทาํการตลาดอยา่งจริงจงั  

2คู่แข่งบางรายขายตดัราคา   

 

คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม 

1. พื้นท่ีเกาะสมุย 

  ช่ือกิจการ ร้านคา้ขนมของฝาก 

จุดแขง็  

1. กาํลงัการผลิตสูง 

2. สินคา้ราคาถูกมาก 

3. มีตวัแทนจาํหน่ายมาก 

4. เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 

5. ทาํเลอยูห่นา้ตลาด และในตลาด 

6. ใกลชิ้ดลูกคา้ในพื้นท่ี 

7. ปริมาณการขายมาก 
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จุดอ่อน  

1. ขนมไม่อร่อย 

2. ขนมมกัจะใกลห้มดอาย ุและมีกล่ินเหมน็หืน 

3. ไม่มีบริการในร้านท่ีสามารถนัง่รับประทานได ้

4. ไม่ทาํการตลาด 

5. เนน้การขายหนา้ร้าน 

6. สินคา้ไม่หลากหลาย 

7. บริการไม่สมํ่าเสมอ 

 

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

 ตาํแหน่งทางการตลาดของร้านบา้นขนมไทเดิม คือ อร่อย  สะอาด หลากหลาย ราคายติุธรรม และ

บริการประทบัใจ  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ แลว้ ถือไดว้า่อยูใ่นระดบักลางค่อนขา้งสูง คือ คุณภาพดี ราคา

ปานกลาง 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยทุธ์ดา้นสินคา้ /บริการ 

1. เนน้การใหบ้ริการ  

2. ขนมไทย เตม็ปริมาณท่ีสั่งซ้ือ 

กลยทุธ์ดา้นราคา 

1. ราคาเม่ือเทียบความหลากหลายของขนมแต่ละชนิดจะถูกกวา่ ขนมชนิดเดียว 

 กลยทุธ์ดา้นการจดัจาํหน่าย 

1. ขายตรง  

กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมตลาดและการขาย 

1. ลูกคา้ท่ีมาซ้ือขนมและนัง่รับประทานภายในร้านจะมีบริการนํ้าด่ืมสมุนไพร 

2. ลูกคา้ท่ีมานัง่รับประทานขนมภายในร้านจะมีบริการ WIFI ฟรี 

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 

1. ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนจาก 5% เป็น 10% ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ 

2. ขยายตลาดไปสู่สาขาต่างอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง 
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การวเิคราะห์ด้านเทคนิคหรือการผลติ 

กรรมวธีิการผลติ (Flow Chart) 

ร้านบา้นขนมไทเดิมจะเร่ิมทาํงานตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2   กรรมวธีิการผลิต 

 

  

เม่ือมีลูกคา้เดินเขา้มาภายในร้าน ตอ้นรับลูกคา้ดว้ย

รอยยิม้และกล่าว “พอดีคาํสวสัดีค่ะ/ครับ”  

 

สอบถามวา่ลูกคา้ตอ้งการท่ีจะรับประทานท่ีร้านหรือ

ซ้ือกลบับา้น 

สอบถามถึงสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการเม่ือลูกคา้มาถึงท่ี

เคาน์เตอร์ รวมทั้งแนะนาํสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมและ

เป็นจดเด่นของทางร้าน “บา้นขนมพอดีคาํ” 

เม่ือลูกคา้ชาํระเงินท่ีเคาน์เตอร์   ใหพ้นกังานกล่าว

ขอบคุณค่ะ/ครับ และพดูวา่โอกาสหนา้เชิญใหม่นะ

คะ/ครับ 
 

จดัหาท่ีนัง่สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการจะรับประทานท่ี

ร้าน พร้อมสอบถามถึงเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการ 

คอยสงัเกตลูกคา้ท่ีตอ้งการรับสินคา้หรือบริการจาก

ทางร้านเพ่ิมเติม 
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 กาํลงัการผลติ   

ปัจจุบนักาํลงัผลิตของร้านบา้นขนมไทเดิมเท่ากบั 800 ถว้ย/วนั    

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   

 ส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารพาณิชย ์2 ชั้น  ขนาดพื้นท่ี  20 ตารางวา นอกจากนั้นมีหอ้งทาํขนม ถงัพกั

นํ้าประปา และร้านจาํหน่ายขนม  ภายหลงัเม่ือมีการปรับปรุงระบบการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานแลว้คาดวา่จะมี

การปรับขบวนการผลิตใหม่ 

ทาํเลทีต่ั้ง 

ร้านบา้นขนมไทเดิม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 24/65 หมู่ 1 เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   มีพื้นท่ีอาคารประมาณ 20 

ตารางวา   

สาธารณูปโภค 

การคมนาคม ระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ครบถว้น 

การว่าจ้างแรงงาน (ทกัษะคนงาน) 

ผูจ้ดัการร้านมีความรู้ขั้นตํ่าระดบัปวส.  พนกังานบริการมีความรู้ขั้นตํ่าระดบัปวช.   ส่วนพนกังาน

ผลิตไม่กาํหนดระดบัความรู้  แต่ตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นอาหาร 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม    

ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะขบวนการผลิตไม่เกิดของเสียท่ีเป็นอนัตรายต่อชุมชน  
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การวเิคราะห์ด้านการเงิน 

 ขอ้สมมติฐานสาํหรับการจดัทาํแผนการเงินมีดงัน้ี 

1. มีสินคา้คงเหลือ 

2. สาํรองเงินสดขั้นตํ่า  เพื่อใชห้มุนเวยีนในการดาํเนินงาน 

3. เจา้ของกิจการลงทุนในโครงการน้ี (Equity) เป็นเงิน 1,555,772 บาท เงินกู ้  2,300,000 บาท   ลงทุน

ในอาคาร  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  ค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงาน  และเช่าท่ีดิน 

4. ขายขนมไทยเป็นเงินสด 

5. กาํลงัการผลิต 800 ถว้ย/วนั  ยอดขายคิดตามกาํลงัการผลิต   

 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ท่ีใชไ้ปและท่ีมาของเงินทุน 

ท่ีใชไ้ปเงินทุน  ท่ีมาเงินทุน  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน             

31,326.00  

เงินกูย้มืระยะยาว        

2,300,000.00  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์           

515,526.00  

ส่วนของเจา้ของ        

1,555,172.00  

รถยนต ์           

650,000.00  

  

อาคาร        

2,000,000.00  

  

เงินทุนหมุนเวยีน           

658,320.00  

  

        

3,855,172.00  

        

3,855,172.00  
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ประมาณการยอดขาย ต้นทุนการผลติ รายได้อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายในการขาย 

ยอดขายต่อปี  (ปี 2559 ถึง ปี 2563)     

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

ปริมาณการขายรวม 

(บาท) 

    

6,583,200  

   

6,870,240  

   

7,166,640  

   

7,463,040  

   

7,793,760  

 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

วตัถุดิบทางตรง (DM) 

  

3,419,030.9

6  

  

3,625,046.5

2  

  

3,839,749.6

6  

  

4,059,637.8

1  

  

4,299,533.6

0  

ค่าแรงงานทางตรง (DL) 

     

420,000.00  

     

450,000.00  

     

480,000.00  

     

510,000.00  

     

540,000.00  

ค่าใช้จ่ายการผลติ (OH) 

     

174,000.00  

     

175,620.00  

     

177,290.00  

     

179,000.00  

     

180,770.00  

ต้นทุนสินค้าทีข่าย 

  

4,013,030.9

6  

  

4,250,666.5

2  

  

4,497,039.6

6  

  

4,748,637.8

1  

  

5,020,303.6

0  

DL เพิ่มข้ึน 7% ต่อปี    

OH เพิ่มข้ึน 1% ต่อปี    

ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร  ปี 1   ปี 2   ปี 3   ปี 4   ปี 5  เพิ่มข้ึน 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

    

96,250.00  

    

98,175.00  

  

100,138.50  

  

102,141.27  

  

104,184.10  2% 

เงินเดือนสาํนกังาน 

  

324,000.00  

  

340,200.00  

  

357,210.00  

  

375,070.50  

  

393,824.03  5% 

ค่านํ้าประปา+ไฟฟ้า 

    

42,000.00  

    

42,840.00  

    

43,696.80  

    

44,570.74  

    

45,462.15  2% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

    

14,400.00  

    

14,688.00  

    

14,981.76  

    

15,281.40  

    

15,587.02  2% 

  

  

476,650.00  

  

495,903.00  

  

516,027.06  

  

537,063.90  

  

559,057.30   

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทนุปี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



56 
 

 

สินคา้คงเหลือ (สินคา้

สาํเร็จรูป) ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ 

    

65,832.00  

    

69,123.60  

    

72,415.20  

    

75,706.80  

    

78,998.40  

สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ 1% 

ของการผลิตเดือน

สุดทา้ย  

 

 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1.อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง           

     Current  ratio  (เท่า) 13.25 22.95 32.23 41.16 49.63 

     Quick  ratio  (เท่า) 13.05 22.75 32.03 40.96 49.42 

2.อตัราส่วนบริหารสินทรัพย ์      

     Account Receivable Turnover 

(รอบ) 0 0 0 0 0 

     Inventory  Turnover (รอบ) 22.18 22.38 22.61 22.84 23.16 

     Net Fixed Assets Turnover (รอบ) 2.60 3.39 4.42 5.76 7.51 

     Total Assets Turnover (รอบ) 0.95 0.69 0.54 0.45 0.38 

3.อตัราส่วนดา้นหน้ีสิน      

     Debt  ratio (เท่า) 0.35 0.22 0.15 0.11 0.08 

     Times  Interest Earned (เท่า) 21.56 25.85 31.07 37.60 46.39 

4.อตัราส่วนความสามารถในการทาํ

กาํไร      

     Net  Profit Margin (%) 45.12 47.02 48.49 49.59 50.47 

     ROA (%) 43.08 32.60 26.39 22.22 19.31 

     ROE (%) 66.07 41.82 31.02 24.84 20.88 
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1. ความสามารถในการทาํกาํไร 

จะเห็นไดว้า่กิจการมีอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ค่อนขา้งดี  เร่ิมจากปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ท่ีเพิ่มข้ึนถึง 5 % 

เพราะมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า    

2. ความสามารถการจ่ายหน้ีสินระยะยาว 

3. ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพย ์

4. ผลตอบแทนการลงทุน 

5.ประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 

จะประเมินโดยใชว้ธีิงวดเวลาคืนทุน  (Payback Period Method) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 

Value : NPV )  และ อตัราผลตอบแทนโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน 11 เดือน  28 วนั  

สรุปผลการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 

วเิคราะห์จากแนวโนม้ของงบการเงิน  จะเห็นไดว้า  กิจการมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน  อตัรากาํไร

สุทธิสูงถึง  50.47 %    ผลตอบแทนต่อเจา้ของ(อตัราผลตอบแทนภายใน)สูงถึง 102.95% 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่    โครงการน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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