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ขอความและบทความในวารสารการตลาด และการสื่อสาร เปนแนวความ
คิดของผูเขียน มิใชเปนความคิดเห็นของผูจัดทำและมิใชความรับผิดชอบ
ของบรรบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และมหาวิทยาลัยรังสิต
กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ แตขอใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ
อยางถูกตอง

•

•
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แผนธุรกจิ บริษัท ชิลเดร้น เบเกอร่ี จํากดั 

ชุติมา ชา้งเจริญ , ดาวกิา จารุกิตตินนัท ์ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

บทนํา 

จากวถีิการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในสังคมปัจจุบนัท่ีมีแต่ความเร่งรีบ จนทาํใหไ้ม่มี

เวลาในการประกอบอาหารรับประทานเองขนมเบเกอร่ีก็ถือวา่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นสังคมปัจจุบนั ขนมอบเบเกอร่ี ไม่วา่จะเป็นขนมปัง ขนมเคก๊ นบัวา่เป็น

ทางเลือกท่ีผูค้นใหค้วามสาํคญัมาโดยตลอดและมีความหลากหลายมากในยคุปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภค สามารถหา

รับประทานไดง่้ายและสะดวกสบายมากข้ึน ไม่วา่จะสามารถหาซ้ือไดต้ามซุปเปอร์มาร์เก็ต ตามร้านคา้ปลีก

เคก๊ทัว่ๆไป หรือการโทรสั่งตามร้านคา้ส่งท่ีผลิตโดยตรงหากตอ้งการสั่งคราวละมากๆ 

บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี จาํกดั ไดเ้ล็งเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเบเกอร่ี

ข้ึนมาเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ทางโรงเรียน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บประทานระหวา่งช่วงพกัเบรคระหวา่งวนั บริษทั

ไดผ้ลิตขนมอบเบเกอร่ีโดยมีใหเ้ลือกหลากหลายซ่ึงในการเร่ิมตน้ผลิตจดัส่งจะมีอยูส่ามรายการคือ ขนมปัง 

เคก๊ แซนวซิ โดยเราจะผลิตขนมท่ีใส่ใจในสูตรท่ีมีส่วนผสมท่ีลงตวัเพื่อใหไ้ดข้นมท่ีมีรสชาติดีอร่อย ถูกปาก

ในส่วนของวตัถุดิบเราจะมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพเพื่อผลิตเบอเกอร่ีท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ีดี 

สามารถเป็นอาหารวา่งท่ีแสนอร่อยมีประโยชน์และคุณค่าแก่เด็กๆ 

 

วสัิยทัศน์ 

เราจะเป็นผูน้าํในดา้นการผลิตเบเกอร่ีสาํหรับเด็กนกัเรียน ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามไวว้างใจ และมีส่วน

ร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 

 

พนัธกจิ 

- ผลิตเบเกอร่ีท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่าและและช่วยดูแลสุขภาพใหก้บัเด็กนกัเรียน 

- ควบคุมคุณภาพของเบเกอร่ีใหไ้ดม้าตรฐาน 

- ผลิตเบเกอร่ีใหมี้ความหลากหลาย เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ 

- สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในตราสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

- เปิดช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในอนาคต 
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เป้าหมาย 

- เป้าหมายระยะส้ัน (1-3 ปี) 

1. มีรายไดป้ระมาณการ 9.2 ลา้นบาทของปีแรก และยอดขายเพิ่มข้ึน 30% ของทุกปี 

2. เพิ่มฐานลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียน และศูนยเ์ด็กเล็ก ใหค้รอบคลุมทุกสาขา และเพิ่มช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายทางออนไลน์ เช่น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสตาแกรม   

- เป้าหมายระยะกลาง (3-5 ปี) 

1. มียอดขายเพิ่มข้ึน 30% ของยอดขายของปีก่อนหนา้  และมีกาํไร 40% ของยอดขาย 

2. เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายจากขายส่งใหแ้ก่โรงเรียนมาเพิ่มเป็นขายส่งเบเกอร่ีให้แก่โรงพยาบาล 

ศูนยสุ์ขภาพ เพื่อขยายฐานลูกคา้จากลุ่มเป้าหมายเดิม 

- เป้าหมายระยะยาว (5-10 ปี) 

1. เป็น 1 ใน 5 ของผูน้าํตลาดเบเกอร่ีในกรุงเทพและปริมณฑล 

2. มียอดขายเพิ่มข้ึน 30% ของยอดขายของปีก่อนหนา้  และมีกาํไร 40% ของยอดขาย 

 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing)     

บริษทั ชิลลเ์ดร้นเบเกอร่ี จาํกดั เลือกตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตลาดมุ่งเฉพาะส่วน และมีผลิตภณัฑ์

หลายแบบ เนน้ผลิตและเจาะจงจาํหน่ายเบเกอร่ีส่งใหโ้รงเรียนเป็นหลกั เน่ืองจากสินคา้ของเราผลิตเฉพาะ  

เบเกอร่ีปัจจุบนัมีสินคา้ 3 แบบหลกัๆคือ ขนมเคก๊ ขนมปัง แซนดว์ซิ และเน่ืองจากเพื่อสร้างความแตกต่างใน

การแข่งขนัใหแ้ก่ธุรกิจ 

 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

 1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของเราเนน้เบเกอร่ีท่ีสดใหม่ผลิตวนัต่อวนั และมีการคดัสรร

วตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ มีการควบคุมขั้นตอนการผลิตใหไ้ดเ้บเกอร่ีท่ีมีมาตรฐานมี รสชาติดีเยีย่ม สร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทางดา้นรสชาติท่ีอร่อย สินคา้สดใหม่ สะอาด และมีคุณภาพ 

2. เนน้ตน้ทุนตํ่า เน่ืองจากบริษทัเนน้ขายส่งเป็นหลกั ทาํใหส้ามารถผลิตเบเกอร่ีไดค้ร้ังละมากๆ ลด

ตน้ทุนในการผลิตสามารถขายไดใ้นราคาตํ่ากวา่คู่แข่งขนั 

3.บริษทัมีการบริการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งมารับสินคา้เองและเราสามารถผลิต

สินคา้ไดท้นัส่งตามกาํหนดท่ีลูกคา้สั่ง  

4. บริษทัมีการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละคิดคน้สูตรใหม่ๆเสมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

5. ผูน้าํมีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพท่ีจะนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จได ้
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การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1.ผูบ้ริหารมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเบเกอร่ี ทาํใหส้ามารถผลิตสินคา้

ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.สินคา้มีความหลากหลาย สดใหม่ รสชาติดี มีคุณภาพ ท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดการยอมรับ 

3.เนน้กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในเบเกอร่ีของบริษทั 

4.มีเงินทุนเพียงพอต่อการหมุนเวยีน ทาํใหส้ามารถทาํการโฆษณาเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ด ้ 

5.มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อร่อย ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ทาํใหสิ้นคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั จึงตอ้งเร่งในการทาํประชาสัมพนัธ์

และสร้างความแตกต่างใหสิ้นคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

2. เบเกอร่ีสามารถลอกเลียนแบบไดง่้ายจึงตอ้งมีการพฒันาสูตรในการผลิตใหมี้ความแปลกใหม่อยู่

เสมอ 

 

โอกาส (Opportunities) 

1.มีเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

2.ปริมาณคู่แข่งท่ีผลิตและจาํหน่ายเบเกอร่ีให้โรงเรียนยงัมีปริมาณไม่มาก 

3.ปัจจุบนัโรงเรียนต่างๆใหค้วามสาํคญัสาํหรับเด็กนกัเรียนในการจดัอาหารวา่งสาํหรับเด็กใน

ช่วงเวลาพกัเบรคระหวา่งวนั 

4.วตัถุดิบในการผลิตสามารถหาซ้ือไดง่้ายและมีราคาถูก 

 

อุปสรรค (Threat) 

1.สินคา้ทดแทนมีค่อนขา้งมาก 

2.เน่ืองจากการเปิดประชาคมอาเซียน AEC ทาํใหคู้่แข่งขนัรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสามารถเขา้มาไดง่้าย 

 

วตัถุประสงค์ด้านการตลาด (Market objective) 

 1. นาํเสนอ บริษทั ชิลเดร้น เบเกอร่ี จาํกดั ให้เป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายว่าเราคือร้านเบเกอร่ีขายส่ง ท่ีจาํหน่ายเบเกอร่ีท่ีสดใหม่ สะอาด และมีคุณภาพ และราคาไม่แพง 

เป็นเบเกอร่ีท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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 2. เป็น Brand ร้านเบเกอร่ีอนัดบัตน้ๆในการจาํหน่ายเบเกอร่ีขายส่งให้แก่โรงเรียนท่ีได้รับความ

ไวว้างใจในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

- แบ่งตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

- แบ่งตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Behavioristic segmentation) จะเป็นนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 

ปัจจุบนัเนน้ส่งเบเกอร่ีในโรงเรียน ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ 3 แห่ง คือ โรงเรียนเด่นหลา้เพชรเกษม โรงเรียนเด่น

หลา้พระราม 5 โรงเรียนเลิศหลา้กาญจนาภิเษก และจะมีการขยายเพิ่ม 

การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 

 การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ของ Children Bakery กบัคู่แข่งขนั คือ ฟาร์มเฮา้ส์และเลอแปง โดยแกน 

Y แทนคุณภาพ และแกน X แทนราคา ไดด้งัภาพขา้งล่างน้ี 

คุณภาพสูง 

    

  

*ฟาร์มเฮา้ส์ 

*เลอแปง 

  

          Children Bakery 

 

ราคาสุง   ราคาตํ่า 

    

คุณภาพตํ่า 

รูปภาพที ่1 การวางตาํแหน่งผลติภัณฑ์ 
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การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ของ Children Bakery กบัคู่แข่ง โดยท่ีบริษทัของเราจะวางตาํแหน่งอยู่

ตรงคุณภาพสูง ราคาตํ่า เน่ืองจากสินคา้ของเราเนน้ทาํธุรกิจแบบ B2B เนน้ขายส่ง คือผลิตคราวละมากๆจึง

สามารถตั้งราคาตํ่าได ้ส่วนคุณภาพสินคา้เรามีคุณภาพเน่ืองจากเราเน้นคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหม่ 

สะอาด จาก Supplier ท่ีเราไดค้ดัเลือกมาอย่างดี ในส่วนของคู่แข่งคือผลิตภณัฑ์ฟาร์มเฮา้ส์และเลอแปงจะ

เป็นผูน้าํทางดา้นตลาดอยูแ่ลว้ตาํแหน่งทางการตลาดจึงอยูท่ี่คุณภาพสูงและราคาสูง 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4P’ )  

 

สินค้า (Product)  

เป็นเบเกอร่ีท่ีผลิตสดใหม่ทุกวนั ผลิตวนัต่อวนั เนน้ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไม่ใส่สารกนัเสีย เบเกอร่ี

มีรสชาติอร่อยเน่ืองจากผลิตตามสูตร เบเกอร่ีของเรามีมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน สินคา้ของเรามีสินคา้

หลกั 3 ชนิดดงัน้ี 

1.ขนมปัง (สังขยา เผอืก ครีม เนยสด ) 

2.ขนมเคก๊ (เคก๊ส้มหนา้น่ิม ช็อคโกแลตหนา้น่ิม) 

3.แซนดว์ชิ (หมูหยอง) 

 

ราคา (Price) 

กาํหนดราคาตํ่า เน่ืองจากเราเนน้จาํหน่ายเบเกอร่ีแบบขายส่งเนน้ผลิตและจาํหน่ายทีละมากๆโดยตั้งราคดงัน้ี 

1.ขนมปัง  กาํหนดราคาช้ินละ 8 บาท 

2.ขนมเคก๊ กาํหนดราคาช้ินละ 8 บาท 

3.แซนดว์ชิ กาํหนดราคาช้ินละ 12 บาท 

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

-บริการส่งเบเกอร่ีฟรีทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

-ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดผ้า่นทางโทรศพัท ์ทางแฟกซ์ ทาง Social เช่น ไลน์ เฟซบุค๊ อินสตาแก

รม หรือมาติดต่อท่ีบริษทัไดโ้ดยตรง 

 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

เน่ืองจาก บริษทั ชิลล์เดร้นเบเกอร่ี จาํกัด เป็นลักษณะธุรกิจแบบธุรกิจแบบ B2B (Business to 

Business) ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายเบเกอร่ีให้แก่ทางโรงเรียนส่วนผูบ้ริโภค (Customer) คือเด็กนกัเรียนและใน

การวางแผนทาํโปรโมชัน่จึงสามารถทาํไดแ้ต่งต่างจากธุรกิจแบบ B2C ซ่ึงเราทาํโปรโมชัน่ดงัน้ี 

-ช่วงโปรโมทเปิดบริษทัใหม่ จะมีสินคา้ทดลองชิมท่ีเป็น ขนมปัง เค๊ก แซนด์วิช แจกให้กบัทาง

โรงเรียน งบประมาณค่าใชจ่้าย 30,000 บาท/ปี 
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-ในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนลูกคา้ทางบริษทัจะผลิตเบเกอร่ีแบบพิเศษให้ตามตรีม

ของเทศกาลนั้นๆเช่น งานกีฬาสีโรงเรียน  งานวนัคริสมาสต์  เป็นตน้ โรงเรียนละ 20,000 บาท/ปี (รวม 

60,000 บาท/ปี) 

-ช่วงเทศกาลวนัปีใหม่ทางบริษทัจะมีของสมนาคุณให้แก่ลูกคา้ เช่น แกว้เซรามิคท่ีเป็นโลโกข้อง

บริษทั แจกอุปกรณ์กีฬา แจกอุปกรณ์การเรียนงบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท (รวม30,000 บาท/ปี) 

 

แผนการจัดการกาํลงัคน 

บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี จาํกดั ได้ดาํเนินการเปิดธุรกิจประเภทขายส่งเบเกอร่ีให้กบัโรงเรียน ใน

รูปแบบของบริษทัจาํกดั ทุนจดทะเบียน  3,376,000 บาท มีกรรมการ 2 คน ถือหุ้นคนละ 50% จาํนวนคนละ 

16,880หุน้ รวมหุน้ทั้งหมดของบริษทัคือ 33,760 หุน้ โดยมีแผนผงัโครงสร้างองคก์รดงัน้ี 

 

โครงสร้างองค์กรและผงับริหาร (Organization Structure) 

 

 
 

 

 

 

รูปภาพที ่2 ภาพแสดงโครงสร้างองค์กรและผงับริหาร 

 

กรรมการ

1. ชุติมา ชา้งเจริญ

2. ดาวกิา จารุกิตตินนัท์

ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบญัชีการเงิน

ชุติมา ชา้งเจริญ

ผูจ้ดัการทัว่ไป

ดาวกิา จารุกิตตินนัท์

ฝ่ายขนส่งสนิคา้ 
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แผนการดําเนินงานการผลติ 

ทาํเลทีต่ั้ง 

บริษทั ชิลเดร้น เบเกอร่ี จาํกดั มีการตดัสินใจเลือกท่ีตั้ง เป็น 76 ซอย พระราม 2  (50) ถนนพระราม 

2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 บริษทัเลือกสถานท่ีเหมาะกบัการขนส่งวตัถุดิบ เลือกทาํเล

เหมาะในการขนส่งผลิตภณัฑ์ให้ถึงลูกค้าทนัเวลา บริษทัเลือกกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นลูกคา้หลกัของบริษทั ทาํให้สะดวกและรวดเร็ว และ ยงัช่วยในส่วนของตน้ทุนในการขนส่ง

และการผลิตนั้ นลดลงด้วย สะดวกกับการติต่อส่ือสารของลูกค้าผูม้าติดต่อ อีกทั้ งพื้นท่ียงัมีโรงเรียน 

สถานพยาบาล และหา้งสรรพสินคา้ หลายแห่งท่ีสามารถขยายฐานลูกคา้ออกไปได ้

 

ข้อดีของทาํเลทีต่ั้ง 

- สถานท่ีอยูไ่ม่ไกลจากแห่งท่ีจาํหน่ายวตัถุดิบ 

- ราคาอาคารไม่สูงมาก 

- มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย เพื่อใหก้ารขนส่งสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สถานท่ีอยู่ใกลก้บัแหล่งท่ีสามารถหาพนักงานท่ีมีความสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ ได้เป็น

อยา่งดี 

 

ข้อเสียของทาํเลทีต่ั้ง 

- พื้นท่ีใชส้อยในค่อนขา้งจาํกดั 

- มีท่ีจอดรถนอ้ย สาํหรับกิจการและพนกังานท่ีมาปฏิบติังาน 

การบริหารพื้นท่ีสําหรับประกอบกิจการ และ สํานกังานจะจดัวางตามกระบวนการผลิต และกระบวนการ

ดาํเนินงานตามขั้นตอน  ซ่ึงพื้นท่ีเป็นอาคารพาณิชย ์3 ชั้น คร่ึง  หนา้กวา้ง 4 เมตรพื้นท่ีใชง้านประมาณ 177 

ตารางเมตร ดงัน้ี 

ช้ัน 1 เป็นสถานท่ีสาํหรับสาํนกังาน และพื้นท่ีสาํหรับรับคาํสั่งซ้ือท่ีทาํการสั่งซ้ือกบับริษทั 

ช้ันลอย สถานท่ีสาํหรับตรวจนบัสินคา้และตรวจสอบความเรียบร้อย 

ช้ัน 2 เป็นสถานท่ีสําหรับกระบวนการผลิตสินคา้ จะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิต และบรรจุเบเกอร่ี 

ช้ัน 3 เป็นสถานท่ีสาํหรับจดัเก็บวตัถุดิบต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต 
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การประมาณกาํลงัการผลติ 

ขั้นตอนท่ีใช้ระยะเวลานานท่ีสุด คือ ขั้นตอนการทาํรูปร่างและ บรรจุเบเกอร่ี โดยใช้พนักงาน

ทั้งหมด 5 คน โดยใน 1 ชัว่โมง พนกังานแต่ละคนสามารถปฏิบติัไดสู้งสุด 320 ช้ิน ฉะนั้น  ใน 1 วนั มีกาํลงั

ผลิตสูงสุด 12,800 ช้ิน 

 

กาํลงัการผลติสูงสุด/วัน หน่วย กาํลงัการผลติสูงสุด/ปี หน่วย 

12,800 ช้ิน 3,072,000 ช้ิน 

ตารางที ่1 แสดงการประมาณการกาํลงัผลติ 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

กาํลงัการผลิตสูงสุดต่อปี 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000 

การใชก้าํลงัการผลิต (%) 34.18 % 44.43 % 57.76 % 75.09 % 97.62 % 

ปริมาณท่ีผลิตจริง 1,050,000 1,365,000 1,774,500 2,306,850 2,998,906 

*หมายเหตุ  ปริมาณการขายเพิม่ขึน้ทุกปี ปีละ 30 %   ตารางที ่2  แสดงการกาํลงัผลติต่อยอดขาย 

 

ข้ันตอนการผลติ 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการผลิต 

 

บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี จาํกดัเลือกซพัพลายเออร์หลกัๆท่ีจดัหาวตัถุดิบ คือ 

1. บจก. ดี.เค.เบเกอร่ีมาร์ท เทรดด้ิง เป็นศูนย์จาํหน่ายอุปกรณ์เบเกอร่ี และวตัถุดิบชั้นดี ใหม่ สด 

สะอาด และมีวตัถุดิบสําหรับทาํเบเกอร่ีให้เลือกมากมาย ท่ีสําคญั ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน และจดัส่ง

วตัถุดิบทนัเวลาและตรงความตอ้งการ  และมีสาขาให้เลือกหลายสาขา   บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี 

จาํกดัจึงเลือกใหเ้ป็นซพัพลายเออร์หลกัในการสั่งวตัถุดิบ 

เตรียมวสัดุ

อุปกรณ์

เตรียมวตัถุดบิ ช่ัง 

ตวง ตามสูตร

ผสมวตัถุดบิต่าง

ตามขั้นตอน

นําส่วนผสมที่ได้

เตรียมเข้าอบ
นําเบเกอร่ีเข้าอบ

เม่ือสุกนําออกจาก

เตา

พกัให้เยน็

บรรจุหีบห่อ
ตรวจนับ

ตรวจสอบคุณภาพ

จัดส่งขนมตาม

คาํส่ังซ้ือ
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2. ไข่สด CP  เป็นอีกหน่ึงในผลิตภณัฑ์อาหารของซีพีเอฟท่ีไดรั้บการยอมรับในดา้นคุณภาพและความ

ปลอดภยั ซ่ึงผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตน้ทางของไข่ไก่ซ่ึงเป็น

ฟาร์มระบบปิด  ไม่มีการใชย้าปฏิชีวนะ ไม่มีสารตกคา้งใดๆ  จากกนั้นก็เขา้สู่การคดัคุณภาพไข่ไก่ 

โดยโรงคดัไข่มาตรฐาน ท่ีจะทาํการคดัขนาด นํ้าหนกั ลา้งทาํความสะอาด จากกระทรวงสาธารณสุข 

จึงทาํใหเ้หมาะกบัการนาํมาทาํเบเกอร่ี 

 

การบริหารวตัถุดิบ และนโยบายการเกบ็วตัถุดิบคลงั 

 เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่ของ  บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี จาํกัดเป็นวตัถุดิบท่ีสด และหมดอายุ

ค่อนขา้งเร็ว และเป็นนโยบายท่ีตอ้งการท่ีให้วตัถุดิบท่ีใหม่และสดเสมอ จึงมีเก็บรักษาวตัถุดิบคงคลงัไวใ้ห้

เพียงพอท่ีจะผลิตประมาณ 1 สัปดาห์ ในส่วนท่ีเป็นของแห้งท่ีเก็บรักษาได ้และในส่วนของวตัถุดิบท่ีเป็น

ของสด เช่น ไข่ไก่ จะมีซพัพลายเออร์มาจดัส่งทุกวนั เพื่อวตัถุดิบท่ีสดเสมอ  

 

แผนการเงิน 

เป้าหมายทางการเงิน 

1. กาํหนดอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่ตํ่ากวา่ 30 % ของยอดขาย 

2. ยอดขายเพิ่มข้ึนในทุกปี ปี 30 % ของยอดขายในปีก่อนหนา้ 

3. ระยะเวลาคืนทุนของกิจการไม่เกิน 3 ปี 

4. มีการบริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพโดยตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ สามารถทาํให ้Net 

Present Value (NPV) เป็นบวก 

5. สามารถรักษาระดบักระแสเงินสดใหพ้ียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัไดใ้นระยะยาว 

 

นโยบายทางการบัญชีทีสํ่าคัญ 

1. ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานจากกรมบญัชีกลางท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัการและนโยบายบญัชีภาครัฐฉบบัท่ี 1 การประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย  ์โดย

อาคาร มีอายกุารใชง้าน 10 ปี  อุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์นๆมีอายกุารใชง้าน 5 ปี   

2. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทัไดต้ั้งสํารองภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามประมวล

รัษฎากร ปี  2558 อตัราภาษี 20 % 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดเป็นเงินท่ีบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ส่วนเงิน

ฝากธนาคารเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนได ้

4.  การจดัการเงินทุน จากเงินลงทุนทั้งหมด 6,752,000 เป็นส่วนของเจา้ของ 50 % หรือคิดเป็น กูเ้งิน

จากธนาคาร 50 %  
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ตารางสรุปสมมติฐานยอดขาย 

*ยอดขายเพ่ิมข้ึน 30 % ทุกปีจากยอดขายของปีก่อนหนา้ 

 

ตารางที ่3  แสดงการกาํหนดสมมติฐานยอดขาย 

จากการตั้งสมติฐาน ของ  บริษทั ชิลเดร้นเบเกอร่ี จาํกดัและการวางแผนการตลาด การดาํเนินงาน 

และการผลิต สามารถนาํมาจดัทาํแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4 แสดงเงนิลงทุนทีใ่ช้ไปและเงนิลงทุนทีไ่ด้มา 

  

ปี 2559 2560 2561 2562 2563

ยอดขาย (หน่วย) 1,050,000         1,365,000         1,774,500         2,306,850         2,998,905         

ยอดขาย (บาท) 9,240,000         12,012,000       15,615,600       20,300,280       26,390,364       

ที่ใช้ไปลงทุน ที่มาของเงินทุน

เครื่องมืออุปกรณ์ 510,500                               กู้จากธนาคาร 3,376,000   

เครื่องใช้สํานักงาน 108,500                                   ส่วนของเจ้าของ 3,376,000   

รถยนต์ 619,000                               

อาคาร 4,590,000                            

เงินทุนหมุนเวียน 924,000                               

รวม 6,752,000                            รวม 6,752,000   
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1. การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 เน่ืองจากธุรกิจมีนโยบายการชาํระเงินเป็นเงินสด จึงไม่เกิดภาระในเร่ืองของค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายจาก

หน้ีสินระยะสั้น ดงันั้นสภาพคล่องของบริษทัจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดท่ีเขา้มาแต่ละปี ซ่ึงจากการวเิคราะห์

งบกระแสเงินสดจะพบว่า เม่ือมองท่ีอตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  จะเห็นว่า ทั้งอตัราส่วน

ทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) นั้น มีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกๆปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. การวเิคราะห์อตัราส่วนบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio)  

 ในดา้นของสินทรัพยมี์การหมุนเวียนท่ีสูง แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 

โดยเม่ือดูท่ีอตัราส่วนการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) ในส่วนของอตัราหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ถาวร (Net Fixed Assets Turnover) นั้ น มีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกๆปี เป็นการบ่งบอกถึง

ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยถ์าวรของบริษทัเพื่อก่อใหเ้กิดยอดขาย   และอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์

รวม (Total Assets Turnover) มีการลดลงเพียงเล็กน้อยทุกปีเน่ืองจาก ยอดขายท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัต้นทุน

สินคา้ท่ีสูงข้ึน 

 

3. การวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น (Debt Management Ratio) 

 อตัราส่วนดา้นการบริหารหน้ีสิน (Debt Management Ratio) เร่ิมจาก อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม (Debt Ratio) ลดลงเร่ือยๆจนในปีท่ี 5 เหลือเพียง 0.3 เท่า  ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมี

ความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากกวา่ค่าใช้จ่ายในการก่อหน้ีต่างๆ เช่น ดอกเบ้ีย  ในส่วนของอตัรากาํไร

สุทธิต่อดอกเบ้ียจ่าย (Time Interest Earned) นั้นจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างกา้วกระโดดแทบทุกปี ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทันั้นมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียทางธุรกิจ เป็นผลใหมี้ความเส่ียงทางการเงินท่ี

ตํ่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt Equity Ratio) มีการลดลงต่อเน่ืองทุกปี เป็นการแสดงให้

เห็นวา่ บริษทัมีหน้ีสินท่ีลดลงต่อเน่ืองทุกปี ประกอบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีเน่ืองจากกาํไรสะสม

ท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 

4. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) อตัราส่วนกลุ่มน้ีใชว้ดัประสิทธิภาพใน

การบริหารงานวา่สามารถดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ คือ มีความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงเป็น

ผลมาจากนโยบายและการตดัสินใจของธุรกิจมากน้อยเพียงใด โดยอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํ

กาํไร จะทาํให้ทราบประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจ รวมทั้งสภาพคล่องของการบริหารสินทรัพย์

และการใชห้น้ีสินในการดาํเนินงาน โดยเร่ิมดูจาก ตวัแรก อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะเห็นไดว้า่

มีอตัรากาํไรสุทธิท่ีสูงและเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี เน่ืองจากมีกาํไรสุทธิสูงเม่ือเทียบกบัยอดขาย เป็นส่ิงท่ี
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ช่วยยนืยนัวา่บริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัต่อมาคือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

รวม (ROA) จะเห็นว่ามีค่าท่ีสูงและเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองทุกปีเช่นกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทนั้ นมี

ความสามารถในการทาํกาํไรสูงเม่ือเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนทั้งหมดของบริษทัหลงัหกัดอกเบ้ียจ่าย

และภาษีแลว้ ในการทาํกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดี อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) จะเห็นไดว้า่มีค่า

สูงแต่อาจจะลดลงบ้างเล็กน้อยในปีถัดๆมา เน่ืองจาก ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนน้อยกว่าต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึง

อตัราส่วนน้ีเป็นอตัราส่วนท่ีสําคญัมากตวัหน่ึง เพราะสามารถใชว้ดัผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจากการ

ลงทุน  หากนาํนาํค่า ROA และ ROE มาพิจาณาพบวา่อตัราส่วนทั้งสอง จะเห็นวา่ในปีท่ี 2560 เพิ่มข้ึน แต่ปี

ต่อมาลดลงต่อเน่ืองเล็กนอ้ยในถดัๆมา ซ่ึงจะเห็นวา่มีความคลา้ยคลึงกนั คือเป็นตวับ่งบอกความสามารถใน

การทาํกาํไรของบริษทั  และ อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return On Sales)  เป็นการวดัความสามารถใน

การทาํกาํไรจากยอดขายต่อกาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้จะเห็นไดว้า่ทางบริษทัของเรานั้นมีค่าท่ีสูง และเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆทุกปีเช่นกันกับค่าอตัรากาํไรสุทธิ เป็นการบอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการและการ

ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทั 

 

สรุปแผนทางการเงิน 

จากการวิเคราะห์แผนทางการเงินจะเห็นวา่การลงทุนในบริษทับรรลุตามเป้าหมายทางการเงินท่ีวาง

ไว ้คือ บริษทัสามารถกาํหนดอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่ตํ่ากวา่ 30 % ของยอดขาย และยอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี ปีละ 

30 %  ของปีก่อนหน้า และระยะเวลาคืนทุนไม่เกินอายุโครงการท่ีกาํหนด การบริหารการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ สามารถทาํให้ Net Present Value (NPV) เป็นบวก และ

จากการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินบริษทัมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง สมควรจะดาํเนิน

โครงการต่อ 

 

แผนฉุกเฉิน 

บริษทั ชิลเดร้น เบเกอร่ี จาํกดั ไดมี้การเตรียมการวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกบัความเส่ียงจากทั้งจาก

ความเส่ียงภายนอกและภายในบริษทั กรณีท่ีเกิดปัญหาดา้นต่างๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั การขาดแคลน

วตัถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน ดงัน้ี 

 

แผนการเงิน 

 -  บริษทัมีแผนสาํรองเงินไวจ้าํนวนหน่ึงเพื่อป้องกนัปัญหาการเกิดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ 

รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ เช่น การขยายพื้นท่ี การจ่ายค่าแรงพนกังาน การจา้งพนกังานเพิ่ม จาํนวน เงินท่ี

สาํรองไวอ้ยูท่ี่ 10% ของยอดขายของปีก่อนหนา้ 

 -  เปิดบญัชี O/D ไวก้บัธนาคารหลายๆสถาบนัการเงินเพื่อสาํรองเงินไวเ้ผื่อขาดสภาพคล่องทาง

การเงินของกิจการแบบฉุกเฉิน 
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แผนการตลาด 

 -กรณีสินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่ บริษทัจะมีเงินทุนสาํรองไวอ้ยูแ่ลว้เพื่อทาํ

การตลาดอยา่งต่อเน่ืองสร้างความรับรู้และจดจาํใหแ้ก่ลูกคา้เป้าหมาย 

-  การขาดแคลนวตัถุดิบ บริษทัมีการเตรียมการแสวงหาและประเมินซพัพลายเออร์รายอ่ืนท่ีสามารถจดัส่ง

วตัถุดิบได ้

 

แผนการดําเนินงาน 

 -  การขาดแคลนแรงงาน บริษทัไดว้างแผนดา้นกาํลงัเพื่อเพิ่มการเติบโตของกิจการโดยการมีการ

เตรียมงบประมาณไวจ้าํนวนหน่ึงเพื่อจดัหาและไดจ้า้งบริษทัจดัหางานท่ี บริษทั อเด็คโกค้อนซลัต้ิง จาํกดั 

งบประมาณท่ีเตรียมไวอ้ยูใ่นส่วนของแผนการเงินท่ีสาํรองไวอ้ยูท่ี่ 10% ของยอดขายของปีก่อนหนา้ 

- การเกิดอคัคีภยั บริษทัมีการทาํประกนัภยัครอบคลุมกรณีอคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั โดยทาํ

ประกนัภยัรวมทุกกรณีของอคัคีภยั กบับริษทัประกนัภยั กาํหนดวงเงินท่ีไม่เกิน 20,000 บาท 

 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจของตนเอง  และติดตามความเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 

2. ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเป็นผูน้าํและพื้นฐานความรู้ดา้นการบริหารจดัการ 

3. ใหค้วามสาํคญักบัการสรรหาและฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 

4. ใหผ้ลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสม  เพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

5. ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น  มีความรักและภกัดีต่อองคก์ร 

6. ดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

7. จดัทาํแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

8. ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัและเวลากบัการบริหารอยา่งใกลชิ้ด 

 

ด้านการตลาด 

1. ประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้  สาํหรับสินคา้ตวัใหม่ท่ีทางร้านทาํออกมา  เพื่อสร้าง

แรงจูงใจกบัลูกคา้ 

2. ใหลู้กคา้ทดลองชิมผลิตภณัฑใ์หม่  เพื่อใหลู้กคา้ไดล้ิ้มรสชาติของสินคา้  และจูงใจให้ลูกคา้ซ้ือ

สินคา้ต่อไป 

3. ใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีดี  และเป็นกนัเองกบัลูกคา้  ใหค้าํแนะนาํและอธิบายถึง

คุณสมบติัของขนมแต่ละชนิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 
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4. สร้างมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการ  และใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ลูกคา้ มีบริการส่งสินคา้ฟรี 

5. จดัโปรโมชัน่พิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

 

ด้านบัญชีการเงิน 

1. บริษทัจะตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายประจาํมากเกินไป มีการควบคุมค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นนโยบาย

มางบการเงิน 

2. บริษทัตอ้งรู้จกัท่ีจะบริหารการเงินอยา่งเหมาะสมใหธุ้รกิจมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีสูงข้ึน 

3. บริษทัควรนาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมาเป็นทุนสาํรองหรือสาํหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

ต่อไป 

4. บริษทัการควรจะแยกบญัชีระหวา่งธุรกิจและส่วนตวัของกรรมการออกจากกนั  

5. บริษทัควรจดัทาํงบการเงินใหถู้กตอ้งมีการแสดงรายการรายได ้ค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตาม

กฎหมายกาํหนด 

 

ด้านการวางแผนภาษ ี

 บริษทัมีการทาํบญัชีท่ีถูกตอ้ง และมีผูต้รวจสอบบญัชีเพื่อนาํส่งงบการเงินท่ีถูกตอ้งตามนโยบายภาษี

นิติบุคคล กรรมการและพนกังานบญัชีตอ้งมีความรู้ดา้นภาษี  และมีท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายท่ีเพื่อท่ีสามารถ

ปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
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แผนธุรกจิ ร้าน ICY CREAM 

ทิพวรรณ ชุ่มจิตร์1 , นรัณยา วชิชุตเวส1 , นนทรี สินทะเกิด1 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปี ทาํใหไ้อศกรีมเป็นอาหารหวานหรือ

เป็นของวา่งท่ีช่วยคลายร้อนไดเ้ป็นอย่างดี เป็นท่ีนิยมทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ ช่วยให้ความสดช่ืนหลงัจากการ

รับประทานไอศกรีม อีกทั้งยงัช่วยให้มีอารมณ์ดีข้ึนและช่วยลดความเครียดได ้มีผลงานวิจยัหลายๆ งานท่ี

รับรองว่าไอศกรีมช่วยลดความเครียดได้จริง และไอศกรีมยงัมีประโยชน์ทางคุณค่าอาหาร เพราะ

ส่วนประกอบหลกัของไอศกรีมคือ นม ดว้ยเหตุน้ีเอง ไอศกรีมจึงเป็นของหวานท่ีถูกใจของใครหลาย ๆ คน 

ปัจจุบนัผูค้นเร่ิมใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึน  พิถีพิถนักบัการเลือกสรรอาหารต่าง ๆ  แนวโนม้ของการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มสูงข้ึนปัจจุบนัมีการผลิตไอศกรีมภูมิปัญญาไทยจากผลไม ้และ

สมุนไพรของไทยเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนัธุรกิจร้านขายไอศกรีมกลายเป็นธุรกิจขนาดย่อม 

ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ก็ คือ กลุ่มคนท่ีชอบทานไอศกรีมและรักสุขภาพ ทั้งได้พฒันาไอศกรีมเป็น

ไอศกรีมสมุนไพรก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นสุขภาพ เน่ืองจากแคลอรีตํ่า เพื่อสนองตอบต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ควบคุม เร่ืองอาหารความนิยมและคลัง่ไคลใ้นรสชาติของไอศกรีมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆทั้งวยัเด็กวยัผูใ้หญ่ทุกคนก็

ไม่เคยปฏิเสธไอศกรีม จนทาํให้มีการพฒันาไอศกรีมทั้งในรูปของรสชาติ รูปแบบ ภาชนะท่ีใส่วตัถุท่ีจะ

นาํมาปรุงแต่งให้ได้ไอศกรีมเป็นท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค หน่ึงในทางเลือกท่ีน่าสนใจต่อลูกคา้ ICY 

CREAM เป็นแบรนด์ท่ีผลิตและจดัจาํหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ใชผ้ลไม ้ผกัและสมุนไพรผสมเขา้กบัเน้ือ

ไอศกรีม  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  โดย ICY CREAM ไดพ้ฒันาสูตรเด็ดโดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 

เช่น แครอท กีวี ส้ม สตอรเบอร์ร่ี เสาวรส ฟักทอง มงัคุด ตะไคร้ ใบเตย อญัชนั มะนาว กระเจ๊ียบ ผา่นการ  

คดัสรรวตัถุดิบอยา่งพิถีพิถนั  ใส่ใจทุกข้ึนตอนการผลิตภายใตก้ารดูแลควบคุมของนกัโภชนาการมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกจิ 

ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิ 

1. ธุรกิจ : เป็นผูจ้าํหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพภายใตช่ื้อ ICY CREAM 

2. รูปแบบธุรกิจ : เป็นธุรกิจในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจาํกดัจดัตั้งข้ึนในนาม ร้าน ICY CREAM 

3. สถานท่ีตั้ง :  

3.1. สถานท่ีจาํหน่าย : ร้าน ICY CREAM  สาขาแรก ตั้ งอยู่ท่ี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 

พระราม 2 ชั้น 4  แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศพัท ์: 066-1234567 

E-mail address : icycream@hotmail.com 

3.2 สถานท่ีผลิต :  จดัจา้ง บริษทั พีนทัฟูดส์ จาํกดั เลขท่ี 860/23  ซอยประดู่ 1 ตรอกวดัจนัทร์ใน  

ถนนเจริญกรุง (เจริญราษฎร์ 7)  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทรศพัท ์02-289-2459  ผลิต

ไอศกรีมใหก้บัทางร้าน ICY CREAM โดยทางร้านเป็นผูจ้ดัศทอ้วตัถุดิบในการผลิตเอง 

4. ประวติัความเป็นมาของบริษทั: เป็นหา้งหุน้ส่วนจาํกดัจดัตั้งข้ึนใหม่ 

 

วสัิยทัศน์  

เพื่อเป็นผูน้าํตลาดไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ภายใตต้ราสินคา้ ICY CREAM  

 

พนัธกจิ 

1.  มุ่งเนน้การผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพใหมี้รสชาติเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ 

2.  คดัสรรวตัถุดิบท่ีมีความสดใหม่ มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

3.  มุ่งสร้างเอกลกัษณ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพท่ีเป็นผูผ้ลิตรายแรกใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

4.  รักษามาตรฐานในการให้บริการและรสชาติ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5.  ตกแต่งรูปแบบของร้านคา้และบรรยากาศภายในร้านให้ดูดี ทนัสมยั 
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เป้าหมาย 

 

เป้าหมายระยะสั้น 

 ในระยะ 2-3 เดือนแรก หลงัจากเปิดตวัสินคา้ร้าน ICY CREAM  แลว้ ผูบ้ริโภคจะใหก้ารยอมรับใน

สินคา้จากการไดล้ิ้มลองรสชาติของไอศกรีมท่ีผสมกบัผลไม ้ผกัและสมุนไพรนานาชนิด และเกิดความ

ประทบัใจในรสชาติ และเกิดพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ า ซ้ึงจะทาํใหร้้าน ICY CREAM ไดเ้ป็นท่ีรู้จกั

มากข้ึนโดยใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 

 

เป้าหมายระยะกลาง 

หลงัจากเปิดร้านไดป้ระมาณ 1 ปี กิจการสามารถสร้างผลิตภณัฑ ์เพิ่มชนิดการผลิตใหมี้รสชาติท่ี

หลากหลายมากข้ึน มีกาํไรจากยอดขายท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และตราสินคา้ร้าน ICY CREAM เป็นท่ีนิยม

ของกลุ่มผูท่ี้ชอบรับประทานไอศกรีมเพื่อสุขภาพ สามารถขยายสาขาตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ

ภายในประเทศและตามหา้งสรรพสินคา้ ใหญ่ๆ โดยใชเ้วลาประมาณ 5  ปี 

 

เป้าหมายระยะยาว 

ขยายตลาดไอศกรีม ภายใตช่ื้อสินคา้ร้าน ICY CREAM ไปสู่ตลาดทัว่ประเทศใชเ้วลาประมาณ 10 ปี 

และมีการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิดงักล่าวได ้

 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

 ความสาํเร็จของธุรกิจเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการดว้ยกนัดงัน้ี 

1.   คดัสรรคุณภาพวตัถุดิบด้วยความสดใหม่ อุดมดว้ยคุณค่า เน้นไปท่ีผลไม ้ผกัและสมุนไพรท่ี

ปลอดสารพิษ 

2.   ไอศกรีมมีใหเ้ลือกหลากหลายรสชาติ ใหเ้ลือกรับประทาน 

3.   มีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสะดวก 

4.   ให้ความสําคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลูกคา้ตลอดจนบรรยากาศภายใน

ร้านท่ีใหรู้้สึกสบาย 
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วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

เงินทุน 

เงินลงทุนท่ีใชไ้ปในการเปิดร้านสาขาแรกนั้นมีมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาทโดยเป็นเงินลงทุน

ร่วมกนักบัหุน้ส่วนทั้งหมด 3 คน โดยลงทุนคนละ 300,000 บาท และขอสินเช่ือจากธนาคารออมสิน จาํนวน

เงิน 1,100,000 บาท  

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัเน่ืองจากตอ้งมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง และการ

ดาํเนินการดา้นการตลาดมีประสิทธิภาพ เพื่อนาํไปสู่การขยายกิจการใหเ้ติบโต โดยการเพิ่มจาํนวนสาขาใน

อนาคต 

 

สัญลกัษณ์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 ตราสินคา้จะเป็นรูปไอศกรีมประดบัดว้ยผลสตอรเบอร์ร่ี ท่ีมีช่ือร้านคา้วา่ ICY CREAM เป็น

ภาษาองักฤษ บรรยายอยูข่า้งใตต้วัไอศกรีม ตราสินคา้ส่ือใหเ้ห็นถึงความสดช่ืนจากตวัไอศกรีมและแฝง    

นยัยะส่ือถึงดา้นสุขภาพผา่นทางตวัผลไมท่ี้มากไปดว้ยประโยชน์และคุณค่าเม่ือตวัลูกคา้ประทานแลว้จะรับรู้

ไดถึ้งคุณประโยชน์ท่ีดีต่อสุขภาพ ท่ีตั้งใจรังสรรค ์คดัเลือก เพือ่ส่งมอบความสุข ความสดช่ืน ท่ีแฝงไปดว้ย

ความห่วงใยในสุขภาพ ผา่นไปยงัไอศกรีม 

 

คําขวญัของบริษัท : อร่อยช่ืนใจ ยงัไงก็ไม่อว้น 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic)  

 การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ หากช่วงใดสภาวะเศรษฐกิจดี 

ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการมีความมัน่ใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก็จะจบัจ่าย 

ใชส้อยทาํให้อาํนาจซ้ือมากข้ึนตามไปดว้ย แต่หากในช่วงใดเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ก็จะทาํใหค้วามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลง ความตอ้งการของบริโภคก็จะลดลงตามไปดว้ย ผูบ้ริโภค

ไม่กลา้จบัจ่ายใชส้อย ส่งผลใหอ้าํนาจซ้ือลดนอ้ยลง เหตุการณ์เหล่านั้นจะส่งผลใหอ้าํนาจซ้ือลดนอ้ยลง 

 

ปัจจยัดา้นการเมือง และกฎหมาย ( Political-Legal ) 

 ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบาย ประกอบดว้ยธุรกิจ

ของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนรัฐบาลท่ีมีรัฐบาล นกัลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จะอ่อนไหวกับปัจจยัทางด้านการเมือง เพราะเก่ียวข้องกับกฎหมายและมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุน กฎ ระเบียบท่ีใชส้ําหรับการคา้ระหวา่ง  อยา่งไรก็ตามรัฐบาลไดเ้ห็นถึงความสําคญัของ

การพฒันาทางด้านธุรกิจขนาดย่อมท่ี กาํลงัจะเจริญเติบโตในอนาคต พร้อมกบัการกาํหนดนโยบายการ

ขบัเคล่ือน และผลกัดนัการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมการลงทุนสําหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย

หรือขยายกิจการเดิม ซ่ึงจะเป็นผลบวกต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรายย่อยท่ีเพิ่งเปิดกิจการใหม่ของ ร้าน ICY 

CREAM 

 

ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม ( Social Cultural ) 

 สภาพแวดล้อมทัว่ไปทางด้านสังคมและวฒันธรรม ในปัจจุบนัน้ีได้มีการลดขนาดครอบครัวลง

กลายเป็นครอบครัวเดียว หนา้ท่ีในการดูแลบุตรหลานจึงตกเป็นของบิดามารดา ซ่ึงตอ้งทาํงานนอกบา้นเพื่อ

หารายได้มาเล้ียงครอบครัวประกอบกับค่านิยมในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป คนในสังคมชอบความ

สะดวกสบายมากยิง่ข้ึน ความเร่งรีบในการทาํกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางดา้น  

 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี( Technological ) 

 เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์รวมถึงการดาํเนินการของธุรกิจ ซ่ึง

เทคโนโลยีท่ีจะนาํมาใชใ้นนั้นมีผลกระทบทั้งดี และเสียคู่กนัไป แต่ธุรกิจส่วนใหญ่พยายามท่ีจะนาํเอาขอ้ดี

มาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริโภคขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีลกัษณะการกระจายแบบ

ทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภคเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย สามารถหาขอ้มูลมา

สนองตอบความตอ้งการท่ีหลากหลาย  
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การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five Forces  Model) 

ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 

 คู่แข่งการคา้ในปัจจุบนัธุรกิจร้านไอศกรีมผลไมมี้ความรุนแรงมากและดุเดือดข้ึน เน่ืองจากมีคู่แข่ง

ขนัทั้งรายเล็ก และรายใหญ่เป็นจาํนวนมาก ใชเ้งินลงทุนจาํนวนไม่มาก สาํหรับสินคา้ร้าน ICY CREAM  ได้

คดัสรรวตัถุดิบโดยเน้นคุณภาพปลอดสารพิษ ซ่ึงให้ไดม้าคุณภาพท่ีสูงครบหลกัท่ีโภชนาการเฉพาะนั้น ทาํ

ใหสิ้นคา้ของเรามีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถขายไดแ้ละมีโอกาสในการทาํตลาดค่อนขา้งสูง 

 

ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Potential Entry) 

คู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเขา้สู่ธุรกิจไดง่้าย เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนตํ่า ไม่ตอ้งมีลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบตัร และไม่มีขอ้กาํหนด กฎเกณฑจ์ากภาครัฐ ผูท่ี้ทาํธุรกิจทั้งหลายเห็นช่องทางในการลงทุน  

 

ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน (Substitute Product) 

การเขา้มาของสินคา้ทดแทนมีมากเน่ืองจากธุรกิจไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ยงัเป็นไอศกรีมรูปแบบใหม่ 

และยงัไม่ได้รับความนิยมเท่ากบัไอศกรีมทัว่ไปท่ีมีส่วนผสมท่ีเขม้ขน้ด้วยนม และครีม ราคาของสินค้า

ทดแทนมีทั้งราคาท่ีถูกกว่า และสูงกว่า ข้ึนอยู่กบัคุณภาพและส่วนผสมของไอศกรีมแต่ละประเภท และ

สามารถหาซ้ือสินคา้ทดแทนไดส้ะดวกตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป  ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และกลุ่มลูกคา้บาง

กลุ่มยงัคงมีความภกัดีต่อสินคา้สูง จึงเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 

 

อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Power of Buyer) 

 ลูกคา้มีอาํนาจการต่อรองมาก เน่ืองจากธุรกิจธุรกิจไอศกรีมมีจาํนวนมากราย ทาํให้ลูกคา้มีโอกาส

ในการเลือกซ้ือสินคา้จากผูข้ายไดห้ลากหลาย จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดราคาและปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัผูค้า้

รายอ่ืน เพื่อไม่ใหผู้บ้ริโภคเลือกบริโภคสินคา้ทดแทน จึงเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 

 

อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ (Power of Supplier) 

 อาํนาจการต่อรองของผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิตมีนอ้ย เน่ืองจากธุรกิจไอศกรีมผกัผลไม ้มีวตัถุดิบหลกั 

คือ ผลไม ้ผกัและสมุนไพรทั้งเป็นผลผลิตในประเทศและต่างประเทศ เป็นการปลูกแบบออร์แกนิคประกอบ

กบัการสั่งซ้ือวตัถุดิบในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนมาก ทาํให้กิจการของเรามีอาํนาจการต่อรองต่อกบัผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบมาก 
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วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

การพจิารณาคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม 

คู่แข่งทางตรงท่ีเนน้ความเช่ียวชาญและชาํนาญในเร่ืองเฉพาะสินคา้ทางดา้นไอศกรีมผลไม ้ผกัและ

สมุนไพรเพียงอยา่งเดียว รวมถึงการมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีคอยให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในการคิดคน้สูตรการทาํ

ไอศกรีมใหเ้ป็นท่ีถูกปาก มีรสชาติแปลกใหม่ และมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

สําหรับคู่แข่งทางอ้อมนั้ น แม้ในปัจจุบนัจะเกิดกระแสนิยมเร่ืองการรักษาสุขภาพข้ึนมาอย่าง

ต่อเน่ืองทาํให้มีผูป้ระกอบการจึงคิดค้นอาหารหรือของหวานเพื่อสุขภาพเกิดข้ึนมาใหม่เป็นทางเลือกท่ี

หลากหลายให้กบักลุ่มผูบ้ริโภค แต่หากนึกถึงอาหารหรือของหวานเพื่อสุขภาพ ความสดใหม่ และอุดมไป

ดว้ยคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติแลว้ ผลไม ้ผกัและสมุนไพรก็ยงัคงรักษาภาพลกัษณ์ความเป็นตวัแทน

ของอาหารเพื่อสุขภาพท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าต่อร่างกาย 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ร้าน ICY CREAM แบ่งลูกคา้เป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มบุคคล เช่น นกัธุรกิจ 

พนกังานบริษทั กลุ่มคนโสด คู่รัก เพื่อ ท่ีมีอายตุั้งแต่24 ปีข้ึนไป มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทต่อเดือน และ

กลุ่มวยัรุ่น เช่นนกัเรียน นกัศึกษา มีเขตท่ีพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มเด็กท่ีผูป้กครองพามาเดินเท่ียวตามหา้งสรรพสินคา้ เช่น เด็กอนุบาล เด็ก

ประถม ท่ีผูป้กครองมีเขตพกัอาศยัในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 
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กลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s)  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ICY CREAM เป็นสินคา้ท่ีมีการเพิ่มค่า (Potential Product ) คือ ไม่เพียงแต่เป็นไอศกรีมรับประทาน

เพื่อคลายร้อนหรือรสชาติอร่อยเท่านั้น แต่ ICY CREAM ยงัมีส่วนผสมหลกัเป็นผกัและผลไมท่ี้คดัสรร

วตัถุดิบท่ีสดใหม่ท่ีอุดมไปดว้ยคุณประโยชน์ต่างๆมากมายท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการตามหลกัโภชนาการ

ส่ือสารให้เห็นถึงคุณค่าสารอาหารท่ีร่างกายไดรั้บจากไอศกรีมผกัและผลไมจ้าก ICY CREAM จะมีลกัษณะ

โดดเด่นจากรถชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีหลากหลายให้ลูกคา้เลือกทาน จากวตัถุดิบท่ีไดรั้บการคดัสรรจาก

ผกัและผลไมท่ี้มีคุณภาพเกรดเอ 100% ทางร้านไดแ้บ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลไมแ้ละกลุ่มผกั

สมุนไพร ในการขายให้แก่ลูกคา้จะขายเป็นลูก (Scoop) โดยแบ่งขนาดของไอศกรีมเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก

กลาง ใหญ่ (S , M , L) สาํหรับลูกคา้ไดเ้ลือก 

 

ดา้นราคา (Price) 

การตั้งราคาขายทางร้านในกลยุทธ์การตั้งราคาขายแบบ   High- Value Strategy เน่ืองจากตอ้งการ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดร้ะดบักลางข้ึนไปท่ีตอ้งการคุณภาพของไอศกรีม ผลไมแ้ละผกั มีรสชาติอร่อยแปลก

ใหม่น่าล้ิมลองอีกทั้งยงัมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง มัน่ใจในความสะอาดและ

บริการท่ีดี  ราคาขายไอศกรีมแบ่งดังน้ี ไอศกรีมถ้วยขนาด Size S (1 S coop) ราคา 39 บาท , Size M (3 

Scoops) ราคา 89 บาท , Size L (5 Scoops) ราคา 149 บาท 

  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

 ใช้สถานท่ีจดัจาํหน่ายเป็นร้านแบบเปิด (Open shop) ตั้งอยู่ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล พระราม  2 

ชั้น 4 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศพัท ์066-1234567 หมายเลขโทรสาร 02-

299-8787 E-mail address : icycream@hotmail.com , เวบ็ไซต ์www.icycream-thailand.com Facebook Page 

: ICY CREAM , Instragram : ICE_ICYCREAM 

  

ดา้น การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ร้าน ICYCREAMใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบดึง(Pull Strategy) เป็นการมุ่งเน้นไปยงั

ผูบ้ริโภค เพื่อการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ของ ร้าน ICY CREAMโดยเน้นการโฆษณา

ผา่นโซเช่ียลเน็ตเวิร์ด เช่น Facebook , IG ,Twitter เป็นตน้ และจดัโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อใหร้้าน ICY CREAM

เป็นท่ีรู้จกัอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  

  

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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แผนการดําเนินงาน 

 รูปแบบร้านแบบเปิด (Open shop)พื้นท่ี 25 ตารางเมตรซ่ึงแบ่งสัดส่วนเป็น 3 พื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ี

ส่วนจดัเก็บสินคา้พื้นท่ีสําหรับสํานกังาน และท่ีตั้งหน้าร้านจดัหน่ายเหตุท่ีเลือกท่ีน่ีเป็นทั้งท่ีตั้งสํานักงาน 

คลงัสินคา้ และท่ีตั้งหนา้ร้านจดัจาํหน่าย รวมอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีเดียวกนัทั้งหมด เน่ืองจากร้าน ICY CREAM 

เร่ิมแรกเปิดดาํเนินกิจการจะมีเพียงสาขาเดียว โดยรวมพื้นท่ีทั้งท่ีตั้งสํานกังาน คลงัสินคา้และท่ีตั้งหน้าร้าน

จดัจาํหน่ายไวท่ี้เดียวกนั เพื่อให้สะดวกต่อการทาํงาน และลกัษณะของสินคา้ของร้านทท่ีเป็นไอศกรีมผกั

และผลไมส้ด ท่ีไดร้้านไดจ้ดัจา้งให้โรงงานไอศกรีมเป็นผูผ้ลิตไอศกรีมตามสูตรของร้าน และส่งสินคา้ท่ี

ไดม้าท่ีหนา้ร้านโดยตรง โดยเลือกทาํเลอยูท่ี่หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล พลาซ่า  พระราม 2 เน่ืองจากตั้งอยูใ่น

ยา่นธุรกิจท่ีสาํคญั และมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายสามารถ เช่น การใชบ้ริการรถสาธารณะต่าง ๆ อาทิ     รถ

ประจาํทางแท็กซ่ี หรือการเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั เน่ืองจากห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม2 

มีสถานท่ี    จอดรถไดจ้าํนวนมาก โดยลกัษณะของห้างเป็น ศูนยก์ารคา้ สํานกังาน ศูนยแ์สดงสินคา้ และ

โรงแรมครบวงจร มีผูเ้ขา้รับบริการเป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และ

เป็นทาํเลท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งยิง่ 

ภายในร้าน ICY CREAM จะถูกโอบลอ้มไปดว้ยบรรยากาศเหมือนสวนผกัและผลไมร้อบร้านตรง

กลางร้านมีเคาน์เตอร์ใหญ่จดัแสดงไอศกรีมผกัและผลไม ้โดยมีตูแ้ช่โชวไ์อศกรีมขนาดใหญ่ ภายในตูบ้รรจุ

กล่องไอศกรีมหลากหลายรสชาติ และสีสัน เพื่อเป็นจุดดึงดูดลูกคา้ ถดัจากตูไ้อศกรีมขนาดใหญ่มาทางดา้น

ขวาก็จะเป็นเคาน์เตอร์รับรายการไอศกรีม และเคาน์เตอร์คิดเงิน โดยทางร้านได้ออกแบบไวว้่า ให้ลูกคา้

เลือกดูไอศกรีมรสชาติต่างๆ จากตูโ้ชวไ์อศกรีม จากนั้นลูกคา้ก็จะเดินมาสั่งไอศกรีมท่ีเคาน์เตอร์รับรายการ 

และชาํระเงินท่ีเคาน์เตอร์ชาํระเงิน จากนั้นลูกคา้จะไดรั้บบตัรคิว แลว้พนกังานของร้านจะนาํไอศกรีมไป

เสิร์ฟท่ีโต๊ะของลูกคา้ และใกลก้บัเคาน์เตอร์ชาํระเงินทางร้านได้จดัมุมสุขภาพ สําหรับผูท่ี้ให้ความสําคญั

สุขภาพ โดยจะมีหนงัสือ และนิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพไวบ้ริการเพื่อลูกคา้สามารถนาํหนงัสือไปอ่านระหวา่ง

รอรายการเสิร์ฟหรืออ่านหนงัสือเพื่อการพกัผอ่น                     

                                                               
แผนผงัภายในสาํนกังาน คลงัสินสินคา้ และร้าน ICY CREAM 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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 แผนผงัการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

  

การจดัซ้ือวตัถุดิบ 

การขนส่งผลไมแ้ละผกัสมุนไพรไป

ท่ีโรงงานการผลิต 

การคดัเลือกผลไมแ้ละผกัสมุนไพร 

การเกบ็รักษา 

การตรวจรับสินคา้ 

การจดัเตรียมสินคา้ 

การขนส่งจากโรงงานผลิตไอศกรีม

มายงัร้านICYCREAM 

การตอ้นรับลูกคา้ 

การรับคาํส่ังซ้ือ 

การเกบ็เงิน 

การจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 
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แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าน ICY CREAM ได้กาํหนดกลยุทธ์ระดบัองค์การเน้นการเติบโต (Growth Strategies) และเป็น  

กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีเน้นการแข่งขนั (Competitive Strategies)โดยมุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง(Differential 

Strategies) โครงสร้างองค์การท่ีจะทาํให้กลยุทธ์น้ีบรรลุเป้าหมายก็คือโครงสร้างองค์การแบบส่ิงมีชีวิต

(Organic organization) ซ่ึงเนน้ความยืดหยุน่มีกฎระเบียบขั้นตอนการทาํงานน้อยปล่อยให้พนกังานมีอิสระ

ทางความคิดอิสระในการตดัสินใจทาํงานและการส่ือสารทุกทิศทางไม่เน้นการส่ือสารตามสายการบงัคบั

บญัชาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทั้งองค์การซ่ึงก่อให้เกิดความคิดและนวตักรรมใหม่ๆส่งผลให้มีโอกาส

ไดเ้ปรียบทางดา้นความแตกต่างนั้นเอง 

 

สมมติฐานทางการเงินทีใ่ช้จัดทาํแผนการเงิน 

 - ร้าน “ICYCREAM” มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหลงัจากดาํเนินงานไปแลว้ 3 ปี ในอตัราเท่ากบั 20% 

ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี 

 - อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบั 20% ของกาํไรสุทธิ กิจการบนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวน

เงินท่ีจะตอ้งจ่ายจริงตามประมวลรัษฎากร 

 - เจา้หน้ีการคา้โดยประมาณ 20% ของค่าวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือ โดยมีเง่ือนไขการชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ี

การคา้ 30 วนั 

 - ประมาณการรายไดจ้ากการขายแต่ละรายการจะเพิ่มข้ึน 10% ของยอดขายปีก่อน 

 - รายไดจ้ากการขายรับชาํระเป็นเงินสด 

 - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการประกอบดว้ย เงินเดือนผูบ้ริหารและพนกังาน 57,000 บาทต่อเดือน และ 

Commission 3% จากยอดขายทุกๆ 100,000 บาทต่อเดือน 
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 - ค่าเช่าพื้นท่ี 35,000 บาทต่อเดือน ชาํระค่ามดัจาํการเช่าพื้นท่ี 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 

อายสุัญญา 5 ปี และเพิ่มข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อสาํหรับการต่อสัญญาคร้ังต่อไป 

 - ค่าไฟฟ้า ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 4% 

 - ค่านํ้า ประมาณเดือนละ 900 บาทต่อเดือน 

 - ค่าเช่าท่ีจอดรถประมาณ 4,100 บาทต่อเดือน 

 - ค่าติดตั้งโทรศพัท ์7,000 บาทต่อคู่สาย 

 - ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าโทรศพัท์ ค่าซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และค่าวสัดุ

ส้ินเปลืองคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายไดต่้อเดือน 

 - ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ประมาณการอายกุารใชง้าน 5 ปี และตดัจาํหน่ายค่าเส่ือมราคา

เป็นเวลา 5 ปี 

 

นโยบายทางการเงิน 

 - แหล่งเงินกู้ระยะสั้ น การกู้ยืมในรูปของวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงจะเสียดอกเบ้ียในอัตรา       

MLR = 6.875% ต่อปี โดยขออนุมติัวงเงินประมาณ 1,100,000 บาท ข้อมูลอตัราดอกเบ้ียในช่วงเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 ของธนาคารออมสิน เน่ืองจากเป็นธนาคารท่ีมีนโยบายสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 การถือเงินสดขั้นตํ่าเพื่อใชจ่้ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ประมาณ 15 วนั จาํนวน 100,000 บาท (มีการตรวจนบั

เงินสดทุกวนั และสามารถเบิกเพิ่มไดห้ากจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูไ่ม่พอใช ้และ ณ วนัส้ินเดือนยอดเงินสดใน

มือตอ้งเหลือเป็นจาํนวน 100,000 เสมอ เงินสดรับท่ีไดจ้ากการขายรายวนัจะนาํฝากธนาคารทุกวนั และจะ

ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัรา 0.50% ต่อปี(อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารออมสิน) 

 จากการประมาณการงบดุลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนในช่วงปีท่ี 1-5 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ีการคา้ และวตัถุดิบคงเหลือเพิ่มข้ึน ตามปริมาณการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 

 2. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการมีแนวโน้มลดลงในช่วงปีท่ี 1-5 เน่ืองจากในปีท่ี 2-5 ไม่มีการ

ลงทุนจดัซ้ือท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรเพิ่มเติม และมีการตดัค่าเส่ือมราคาทุกปี 

 3. กิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนในปีท่ี 1-5 ตามปริมาณการจ่ายซ้ือวตัถุดิบให้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย

วตัถุดิบ ซ่ึงกิจการไดรั้บเครดิตทางการคา้ไว ้

 4. กิจการมีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน และกาํไรสะสมท่ี

เพิ่มข้ึน 

 จากการประมาณการงบกระแสเงินสด ในปีท่ี 1-5 กิจการมีกระแสเงินสดปลายงวดเพิ่มข้ึนในแต่ละ

ปี เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึนทุกปี สินคา้ท่ีจาํหน่ายกิจการไม่ไดท้าํการผลิตเอง โดยมี

การจดัจา้งโรงงานผลิตไอศกรีมทาํการผลิตสินคา้ส่งใหท้างร้านโดยตรง เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และ
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การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตไอศกรีมเอง และกิจการไม่ไดล้งทุนในส่วนกิจกรรมลงทุนเพิ่มเติม ทาํใหกิ้จการ

มีเงินสดคงเหลือเป็นจาํนวนมาก 

 

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน วดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้น โดยปกติ อตัราส่วน 2 : 1 ถือ

ว่าเหมาะสมแลว้ ร้าน ICY CREAM มีสัดส่วนท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองทุกๆปี แสดงถึงความน่าเช่ือถือและสภาพ

คล่องสูงมาก 

 อตัราส่วนสินทรัพย์คล่องตวั เป็นการวดัส่วนของสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงไม่รวมค่าสินคา้

คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้น และมีความคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดต้ํ่า และมีค่าเส่ียงทางดา้น

ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของกิจการได ้โดยปกติอตัราส่วน 1:1 ถือวา่

เหมาะสมแล้ว  ร้าน ICYCREAM สัดส่วนท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองทุกๆปี ถือว่ามีสภาพคล่องสูงมาก สินทรัพย์

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว โดยอตัราเฉล่ีย 5 ปี อยูท่ี่ 8.7 เท่า  

 อตัราหมุนเวียนของสินคา้ ร้าน ICY CREAM ไดก้าํหนดปริมาณสินคา้คงเหลือไว ้ทาํให้สินคา้ของ

กิจการมีทนัตามความตอ้งการของลูกคา้และใหม่ตลอดเวลา 

 ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ ร้าน ICY CREAM มีระยะเวลาการขายสินคา้ท่ีสูงถึง 19.82 ในปีท่ี 1 และปี

ถัดไปลดลงเพียงเล็กน้อยท่ี 18.05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ายงัมีปัญหาในการบริหารสินค้า จึงต้องมีนโยบาย

เก่ียวกบัสินคา้ใหช้ดัเจนกวา่น้ี  

 อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม จาํนวนคร้ังสูง ดี เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้

สินทรัพย์ทั้ งหมด(TA) เม่ือเทียบกับยอดขาย(SALES) ถ้าอตัราส่วนน้ีตํ่า แสดงว่า ร้าน ICY CREAM มี

สินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการ จะเห็นไดว้า่ค่าท่ีไดใ้นปีท่ี 1 เท่ากบั 1.61 ซ่ึงถือวา่ดีและยงัคงสามารถลงทุน

ในสินทรัพยไ์ดอี้ก 

 อตัราส่วนแห่งหน้ี ร้าน ICY CREAM มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมมีจาํนวนเพียงเล็กน้อย 

ซ่ึงหมายถึง มีสินทรัพยร์วมจาํนวนมาก ในขณะท่ีมีหน้ีสินนอ้ยมาก 

 อตัราส่วนแห่งทุน ร้าน ICY CREAM มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีจาํนวนเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงหมายถึง 

ใช้ทุนเป็นส่วนใหญ่ในการบริหารงาน และใช้หน้ีสินเพียงเล็กน้อย ซ่ึงอนาคตตอ้งมีการส่งเสริมให้เปิด

เครดิตกบับริษทัรายอ่ืนเพือ่นาํไปลงทุนในสินทรัพยแ์ทน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ร้าน ICY CREAM มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี

แรก 13.77% และปรับตวัสูงข้ึนทุกปี เป็นการช้ีให้เห็นว่า ยงัสามารถทาํกาํไรไดต่้อเน่ือง สินทรัพยย์งัคงมี

ความสามารถในการทาํกาํไรได ้

 อตัรากาํไรขั้นตน้ ร้าน ICY CREAM มีอตัรากาํไรขั้นตน้ 50.18% ซ่ึงยงัถือว่าสูงแมว้่าในปีต่อไป

อตัรากาํไรขั้นตน้จะลดลงเล็กน้อย เหลือประมาณ 46.00% นโยบายต่อไปของกิจการอาจเป็นการปรับลด

ตน้ทุนส่วนอ่ืนๆ เพื่อใหมี้อตัรากาํไรท่ีสูงข้ึนอีก 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



29 
 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ร้าน ICY CREAM มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานเพียงเล็กนอ้ยในปี

แรก 7.91% และปรับตวัสูงข้ึนทุกปี เป็นการใชใ้หเ้ห็นวา่ยงัสามารถทาํกาํไรไดต่้อเน่ืองเพื่อใหมี้อตัรากาํไรท่ี

สูงข้ึนอีก นโยบายต่อไปของกิจการอาจเป็นการปรับลดส่วนอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพื่อให้มีอตัรากาํไรจาก

การดาํเนินงานท่ีสูงข้ึนอีก 

 อตัรากาํไรสุทธิ ร้าน ICY CREAM มีอตัรากาํไรสุทธิเพียงเล็กนอ้ยในปีแรก คือ 7.83% และปรับตวั

สูงข้ึนทุกปี เป็นการช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัสามารถทาํไรไดต่้อเน่ืองเพื่อใหมี้อตัรากาํไรท่ีสูงข้ึนอีก 
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แผนธุรกจิ นํา้สลดัไข่ไก่ออร์แกนิก 

พิศมยั สมบติั1 , พลอยไพลิน สุวรรณโชติ2 , ปรียนนัท ์กาวิละพนัธ์3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 

นํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิก “Healthy Creamy Plus” อุดมดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทาํ

จากไข่ไก่ออร์แกนิก ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่ไข่ไก่ธรรมดาทัว่ไป และจากกระแส

ผูบ้ริโภคใส่ใจในเร่ืองสุขภาพในปัจจุบนั จึงทาํให้คนหันมาสนใจอาหารท่ีให้ความสําคญัเพื่อสุขภาพ นํ้ า

สลดั จดัเป็นอาหารวา่งชนิดหน่ึงท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมรับประทานพร้อมกบัผกัสด ผลไมต่้างๆ ประกอบ

กบัประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมในเร่ืองของพืช ผกั ผลไม ้ท่ีมีให้เลือก

หลากหลายชนิดตามแต่ฤดูกาล 

แผนธุรกิจ นํ้ าสลัดไข่ไก่เพื่อสุขภาพ มีแนวคิดท่ีเร่ิมต้นข้ึนจากความสนใจของผูบ้ริหารท่ีให้

ความสาํคญัในการดูแลใส่ใจในสุขภาพและชอบรับประทานสลดัอยูเ่ป็นประจาํ อีกทั้งยงัสนใจทดลองทาํนํ้ า

สลดัอยู่บ่อยๆ จึงเป็นท่ีมาของความคิดท่ีจะทาํผลิตภณัฑ์น้ีออกมาในรูปของธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัทาํแผน

ธุรกิจน้ีเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได ้และเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

Healthy Creamy Plus เป็นช่ือยี่ห้อของนํ้ าสลดัไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ดาํเนินกิจการโดยการจดทะเบียน

ในรูปห้างหุ้นส่วนจาํกดั มีผูร่้วมลงทุน 3 คน ใช้เงินลงทุนคร้ังแรกประมาณ 1,500,000 บาท เป็นเงินลงทุน

ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนและจากการกูย้มื มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ 12,507,998.01 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน 

96.29% และหากกิจการดาํเนินไปไดด้ว้ยดีจะสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
2 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
3 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ สาขาการเงิน มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
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บทนํา 

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจนํ้าสลดักาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพทาํใหผู้บ้ริโภค

หนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพและอาหารการกินมากข้ึน ซ่ึงการรับประทานแค่ผกัหรือผลไมเ้พียงอยา่งเดียวอาจ

ทาํให้เกิดความซํ้ าซากจาํเจ ดงันั้น การท่ีมีนํ้ าสลดัออกมาจาํหน่ายหลากหลายรสชาติ หลากหลายรูปแบบ 

สามารถรับประทานควบคู่กบัผกัและผลไม ้จึงกลายเป็นทางเลือกใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ี เพราะนอกจาก

จะไดค้วามอร่อยของรสชาติแลว้ ยงัไดรั้บคุณค่าทางโภชนาการอีกดว้ย  เพราะเหตุน้ีจึงเห็นว่าการทาํ

ธุรกิจนํ้าสลดัเพื่อสุขภาพน่าจะเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีสามารถทาํตลาดและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

“Healthy Creamy Plus” เป็นนํ้ าสลัดเพื่อสุขภาพแบบข้น ซ่ึงวตัถุดิบหลัก คือ ไข่แดง โดยเน้น

คุณสมบติัและประโยชน์ของไข่ไก่เป็นหลกั เพื่อสร้างความแตกต่างจากนํ้ าสลดัท่ีมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

และมีการบรรจุหีบห่อท่ีไดม้าตรฐาน สามารถเก็บยดือายผุลิตภณัฑไ์ดน้านยิง่ข้ึน  

นํ้ าสลดัขน้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากไข่ไก่ดิบ นํ้ าส้มสายชู เคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส เช่น นํ้ าตาล 

เกลือ นํ้ามะนาว ตีผสมใหเ้ขา้กนัดี เติมนํ้ามนัสลดั นํ้ามนัมะกอกหรือนํ้ ามนัพืช ผลิตภณัฑจ์ากนม เช่น นํ้านม

สด นมขน้หวานและอาจเติมผกั ผลไม ้สมุนไพร เคร่ืองเทศ เช่น พริกไทย กระเทียม เป็นตน้  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิก 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิก 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

           

 

 

 
 

         

           

           

           

           

      
 

    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิก 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง เดือน เมษายน 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้น

การดาํเนินงานหรือไม่ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 
ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ

นํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิก 
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2. นํ้ าสลดัไข่ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากไข่ไก่ดิบ นํ้ าส้มสายชู เคร่ืองปรุงรสแต่งกล่ินรส เช่น

นํ้าตาล นํ้ามะนาว ตีผสมใหเ้ขา้กนัดี เติมนํ้ามนัสลดัหรือนํ้ามนัมะกอก อาจเติมแป้งสาลี ผลิตภณัฑ์

จากนม เช่นนมสด นมขน้หวาน  และเคร่ืองเทศ เช่น พริกไทย กระเทียม 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์ร 

โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด 

การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์ร 

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร 

7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

  โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1) ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้นอาหารเพื่อสุขภาพ 

2) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริหารงานง่าย ไม่ซบัซอ้น 

3) ใชเ้งินลงทุนในการเร่ิมตน้ธุรกิจไม่สูงมาก  

4) ผลตอบแทนและกาํไรค่อนขา้งสูง ระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

5) สินคา้มีตรายีห่อ้ (Brand Name) เป็นของตนเอง 

6) สินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสรักสุขภาพ 

7) เป็นสินคา้ระดบัพรีเม่ียม เพราะใชว้ตัถุดิบหลกั คือ ไข่ไก่ออร์แกนิก  

8) สินคา้มีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

9) ขั้นตอนการผลิตถูกสุขลกัษณะ ไดม้าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
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จุดอ่อนของกจิการ(Weakness) 

1) เป็นยีห่อ้ใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้  

2) การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายเร่ืองดอกเบ้ียสูง อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ทางการเงิน 

3) เป็นธุรกิจเพิ่งเร่ิมตน้ ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัมาก

ข้ึน 

4) ใชเ้งินในการลงทุนซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงสถานประกอบการค่อนขา้งสูง 

5) สินคา้ท่ีผลิตยงัไม่หลากหลาย มีรสชาติใหเ้ลือกนอ้ย 

 

โอกาสของกจิการ (Opportunity) 

1. กระแสรักสุขภาพ ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมานิยมทานนํ้าสลดักบัผกัและผลไมม้ากข้ึน 

2. แนวโนม้การตลาดนํ้าสลดั ยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและสูงข้ึนเร่ือยๆ 

3. ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐบาลในการทาํธุรกิจขนาดเล็ก 

4. การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ช่วยเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ 

5. ธุรกิจนํ้าสลดัระดบัพรีเม่ียมมีคู่แข่งขนันอ้ยราย และไม่รุนแรงมากนกั 

6. มีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิตและบรรจุภณัฑสิ์นคา้ใหค้งคุณค่า

ทางอาหาร รสชาติ กล่ิน สี สามารถเก็บไวบ้ริโภคไดน้านยิง่ข้ึน 

 

ภัยคุกคามของกจิการ (Threat) 

1. หากเกิดภยัพิบติั หรือโรคระบาด จะส่งผลใหว้ตัถุดิบหลกัคือไข่ไก่ขาดตลาดและมีราคาสูงข้ึน  

2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาํใหผู้บ้ริโภคลดนอ้ยลง เน่ืองจากตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย 

3. สินคา้ทดแทนมีหลากหลายใหเ้ลือก 

4. อาํนาจการต่อรองของลูกคา้มีมาก 

 

 การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target Group) 

เป็นกลุ่มคนท่ีอายุระหวา่ง 15-45 ปีท่ีรักสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจาก ในสมยัน้ีกระแส

รักสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีสนใจของสังคม กลุ่มเป้าหมายจึงเน้นไปท่ีกลุ่มคนอายุระหว่าง 15-45 ปีท่ีมีกาํลงัซ้ือ

ผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเนน้ในเร่ืองของความสะอาดและใหคุ้ณค่าทางโภชนาการต่อ

ร่างกาย มีฐานะทางสังคมในระดบัปานกลางถึงสูง  
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กลุ่มเป้าหมายรอง  (Secondary Target Group)  

เป็นกลุ่มคนท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อนาํไปประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่  

และ ธุรกิจคา้ขายสลดั เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และใชว้ตัถุดิบชั้นดีเป็นส่วนประกอบใน

การทาํผลิตภณัฑ์ ดว้ยภาพลกัษณ์เช่นน้ี ธุรกิจประเภทร้านอาหาร เช่น ภตัตาคารสไตล์อิตาเลียน เป็นตน้ จึง

เป็นกลุ่มเป้าหมายรองท่ีน่าสนใจ 

 

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์นํ้ าสลดัในตลาดส่วนใหญ่ จะเนน้ท่ีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ราคา 

และคุณภาพ และนํ้าสลดั “Healthy Creamy Plus” มีจุดขายคือ เป็นนํ้าสลดัเพื่อสุขภาพ โดยมีไข่ไก่ออร์แกนิก

เป็นวตัถุดิบหลกั และมีสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์หลากหลายท่ีมีเพิ่มข้ึนจากไข่ไก่ธรรมดา 

ตาํแหน่งผลิตภณัฑข์อง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ออร์แกนิก เฮลท ์ฟู้ดส์ เม่ือเทียบกบับริษทัคู่แข่ง (บริษทั ยนิูลีเวอร์ 

เบสท์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั เพียวฟู้ดส์ จาํกดั และ นํ้ าสลดัท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศยี่ห้ออ่ืนๆ) 

Healthy Creamy Plus อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาในระดบัค่อนขา้ง

แพง 

 

ภาพแสดงตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์

          

 

 
 

         

          

          

          

          

          

       O.H.F.   

          

          

          

          

          

          

 

ราคาแพง 

ราคาถูก 

คุณค่าทาง

โภชนาการสูง 

คุณค่าทาง

โภชนาการสูง 

คุณค่าทาง

โภชนาการตํ่า 
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์(Product Strategy) 

ผลิตภณัฑ์นํ้ าสลดั ภายใตแ้บรนด์ Healthy Creamy Plus เป็นผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเม่ียม โดยนาํไข่ไก่

ออร์แกนิกมาเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตนํ้ าสลดัเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายและมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย  จะคดัสรรเฉพาะวตัถุดิบท่ีสดใหม่ สะอาดและคุณภาพสูงเท่านั้น เหมาะสําหรับผูท่ี้รัก

สุขภาพ ผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ โดยแต่ละแบบจะมีรสชาติและคุณประโยชน์ท่ี

แตกต่างกนั ตามวตัถุดิบท่ีใส่เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) นํ้าสลดัเพื่อสุขภาพท่ีทาํจากไข่ไก่ออร์แกนิก รสธรรมชาติ(รสดั้งเดิม)  

2) นํ้าสลดัเพื่อสุขภาพท่ีทาํจากไข่ไก่ออร์แกนิก รสวาซาบิ 

3) นํ้าสลดัเพื่อสุขภาพท่ีทาํจากไข่ไก่ออร์แกนิก รสงาดาํ 

 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 

Healthy Creamy Plus จะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การ

บวกกาํไรจากต้นทุนต่อหน่วย โดยจะบวกกาํไรจากต้นทุน 200 % เป็นวิธีการตั้งราคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

ผลิตภณัฑใ์หม่  

 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

Healthy Creamy Plus มุ่งเน้นตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน และเลือกใช้ช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยฝากขายร้านเมกะสโตร์ คือ Foodland และ Top Supermarket มีสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

 

การขนส่งสินค้า (Transportation) 

 ใชก้ารคมนาคมขนส่งโดยทางรถยนต ์ในการจดัส่งผลิตภณัฑ์นํ้ าสลดัท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยแลว้ จาก

สถานท่ีผลิตไปยงัร้านเมกะสโตร์ Foodland และ Top Supermarket ตามสาขาต่างๆในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล เพื่อพร้อมจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค สาเหตุท่ีเลือกใชก้ารคมนาคมขนส่งโดยทางรถยนต ์เน่ืองจากมี

ระยะทางในการขนส่งท่ีไม่ไกลมาก มีความสะดวก และมีตน้ทุนในการขนส่งท่ีเหมาะสม  

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของ Healthy Creamy Plus ใชก้ารส่งเสริมทางการตลาดดงัน้ี 

1) การโฆษณา สาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของตลาด การโฆษณา จึงเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึง 

ถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมุ่งเนน้ให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ ไดง่้าย

ข้ึน หรือรวดเร็วข้ึน และใหถื้อวา่ การโฆษณาเป็นส่ือท่ีจะกระตุน้การตดัสินใจซ้ือเป็นสาํคญั 

2) การประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมุ่งเน้นด้านการสร้างภาพลักษณ์หรือ

ภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์ และให้ถือว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นส่ือท่ีต้องการสร้างความ

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



38 
 

จงรักภกัดีให้เกิดข้ึนต่อผลิตภณัฑ์เท่านั้น Healthy Creamy Plus จึงใช้วิธีการเขา้ร่วมงานแสดงสินค้า

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ท่ีเนน้เร่ืองของสุขภาพ 

3) การส่งเสริมการขาย ถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ท่ีถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการกระตุ้น

ยอดขายโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ มากมาย และวตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายก็จะแตกต่างกัน

ออกไป โดยสามารถแยกเป็นกรณีต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดคร้ังแรก  จะมีการออกบูธชิมฟรีเล็กๆ ตามแต่ละสาขาท่ี 

Healthy Creamy Plus ไดล้งผลิตภณัฑน์ํ้าสลดัไว ้ 

 เม่ือเร่ิมเป็นท่ีรู้จักแล้ว ต่อไปคือ การสกัดกั้ นคู่แข่งขันในการออกสินค้าใหม่ไม่ให้ประสบ

ความสําเร็จ กลยุทธ์การส่งเสริมการขายท่ีมกันาํมาใช้ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความ

ภกัดีในแบรนด ์Healthy Creamy Plus เช่น ขายคู่ในราคาพิเศษ, การใหข้องแถมทนัทีท่ีซ้ือ ฯลฯ  

  การสร้างความภกัดีท่ีต่อเน่ือง โดยการสะสมแสตมป์ กลยุทธ์คือ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบ 30 บาท 

จะไดรั้บแสตมป์ 1 ดวง แสตมป์ทุกดวงมีค่าแทนเงิน 1 บาท ลูกคา้สามารถนาํกลบัมาซ้ือสินคา้อะไร

อีกก็ไดทุ้กชนิด แต่ถา้ลูกคา้ไม่นาํแสตมป์มาใชซ้ื้อสินคา้แทนเงิน ลูกคา้ก็สามารถสะสมเพื่อแลกของ

แถมดีๆ มากมาย 

 เพิ่มยอดขายในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ฉลองครบรอบ 1 ปี ของยี่ห้อ 

Healthy Creamy Plus เป็นตน้ กลยทุธ์ท่ีนาํจะมาใชไ้ดแ้ก่ การจบัรางวลัพิเศษ, การใหข้องแถมพิเศษ, 

การสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกรับของขวญั เป็นตน้  

4) ในช่วงปีหลงัๆ ท่ี Healthy Creamy Plus มียอดขายท่ีน่าพึงพอใจ  อาจจะมีการเปล่ียนโครงสร้างของ

กิจการ มีการเพิ่มพนกังานมาช่วยส่งเสริมการขาย โดยใชพ้นกังานประจาํจุดแต่ละสาขาท่ีผลิตภณัฑ์นํ้ า

สลดั Healthy Creamy Plus ไปลงไว ้ เพื่อคอยสาธิตและแนะนาํผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภครายใหม่ๆ คอย

ประจาํจุดขายต่างๆ เป็นการมุ่งเนน้การส่งเสริมการขายไปยงัพนกังานขาย 

5) การตลาดทางตรง Direct Marketing ซ่ึงรูปแบบท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ การสร้างระบบสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร 

การส่งเสริมการขายผา่นทางส่ือไปรษณีย ์หรือแมก้ระทัง่การสร้างระบบการขายแบบ Direct Sales เป็น

ตน้ เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้และความทนัสมยั ทาํใหส้ามารถ

เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลใหก้บัคู่คา้ท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ ์มีช่องทางการตลาดดงัน้ี 

Website : www.organichealthfood.co.th 

Facebook : www.facebook.com/organichealthfood 

E-mail : organichealthfood_office@gmail.com 
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 การวเิคราะห์แผนการผลติ 

การผลิตนํ้าสลดัไข่ออร์แกนิคมีกระบวนการผลิตตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) การนําเข้าวัตถุดิบ เป็นขั้นตอนการสั่งวตัถุดิบเขา้มาเพื่อเตรียมการผลิต ซ่ึงมีทั้งการจดัส่งถึงโรงงาน 

และการจดัหาซ้ือเอง และจดัเก็บวตัถุดิบใหเ้ป็นสัดส่วนของแต่ละชนิด 

2) การทําความสะอาด  ทาํความสะอาดวตัถุดิบโดยเฉพาะไข่ไก่ จะตอ้งทาํการเช็ดหรือลา้งเปลือกดา้น

นอกให้สะอาด เพื่อป้องกนัการติดเช้ือโรคจากเปลือกไข่ก่อนท่ีจะทาํการคดัแยกไข่แดงออกจากไข่

ขาว สําหรับภาชนะบรรจุหรือขวด จะตอ้งทาํการลา้งและฆ่าเช้ือโรคดว้ยเคร่ืองอบความร้อนก่อน

นาํมาบรรจุ 

3) การจัดเตรียมส่วนผสม  ทาํการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว ใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้น และทาํการชัง่ 

ตวง วดั ปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดตามท่ีตอ้งการ 

4) การผสมวัตถุดิบหรือป่ัน ตีไข่แดงกบัเกลือให้เขา้กนัจนข้ึนเป็นสีนวลสังเกตเห็นเป็นฟอง โดยใช้

เคร่ืองตีไข่ จากนั้นนาํส่วนผสมทั้งหมด ยกเวน้ นํ้ ามนัมะกอก ลงป่ันในเคร่ืองป่ันทิ้งระยะไวส้ักพกั 

จนแน่ใจว่าส่วนผสมคลุกเคลา้กนัดีแลว้ ให้เร่ิมตน้ หยด นํ้ ามนัทีละน้อย ๆ ลงไปเร่ือย ๆ จนหมด 

แลว้ป่ันทิ้งไวอี้กสักพกั  

5) การบรรจุผลิตภัณฑ์ นาํนํ้ าสลดัท่ีทาํเสร็จแลว้ลงเคร่ืองบรรจุ และทาํการบรรจุลงขวดท่ีจดัเตรียมไว ้

พร้อมอดัฝาโดยเคร่ือง ทาํการติดฉลากสินคา้ 

6) การเก็บสินค้ารอจัดส่ง หลงัจากท่ีสินคา้ถูกบรรจุและติดฉลากเรียบร้อยแลว้ นาํเก็บเขา้ตูแ้ช่รอการ

จดัส่งต่อไป 

 

 การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์กร 

 นํ้าสลดั “Healthy Creamy Plus” เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ดาํเนินกิจการโดยการจดทะเบียนในรูปห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั ประกอบดว้ยผูร่้วมลงทุน 3 คน โดยหน่ึงในผูร่้วมลงทุนเป็นผูจ้ดัการทัว่ไปและเป็นผูค้วบคุม

การผลิต ส่วนผูร่้วมลงทุนอีก 2 คน ทาํหนา้ท่ีดา้นการตลาดและดา้นบญัชีการเงิน มีพนกังานฝ่ายผลิต 1 คน

และพนกังานการตลาด   1 คน โครงสร้างขององคก์รจึงเป็นโครงสร้างตามลกัษณะหน้าท่ีงาน (Functional 

Structure) โดยแสดงผงัองคก์รดงัภาพ 
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ภาพแสดงแผนผงัองคก์ร (Organization Chart) 

          

 

 

          

 
 

      
 

 

          

          

          

 
 

  
 

     

          

          

          

          

การสรรหาบุคลากร 

 การสรรหาคน คือ การคน้หาคนท่ีมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีองคก์รตอ้งการจากแหล่งต่างๆ ผูมี้

หนา้ท่ีในการสรรหาจะตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งท่ีมาของคน และดึงดูดคนท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบังาน ให้

มาร่วมงานกบัองคก์รภายใตข้อ้จาํกดัของระยะเวลา และค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การสรรหาคนภายนอกองค์การทาํไดโ้ดย ไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคลากรในปัจจุบนั บุคคลท่ีเดินมา

สมคัรงานกบัองค์กร และประกาศรับสมคัรตามส่ือต่างๆ สถาบนัการศึกษา สมาคมวิชาชีพ องค์การด้าน

แรงงาน สาํนกังานจดัหางานทั้งภาครัฐและเอกชน และทางอินเทอร์เน็ต 

 กระบวนคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน มีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี คือ 

1. การประกาศรับสมคัรงาน 

2. การเร่ิมรับสมคัร 

3. การกรอกใบสมคัร 

4. การสอบสัมภาษณ์ 

5. การตรวจสอบประวติั 

6. การตรวจสุขภาพ 

7. การรับเขา้ทาํงาน 

 การเร่ิมตน้ทาํงาน พนกังานจะตอ้งผา่นการทดลองงานเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

 

ผู้จัดการทัว่ไป 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน 

พนกังานการตลาด พนกังานฝ่ายผลิต 
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บุคลากรในห้างหุ้นส่วนจํากดั ออร์แกนิก เฮลท์ ฟู้ดส์ มีจํานวนทั้งหมด 5 คนดังนีคื้อ 

1. ผูจ้ดัการทัว่ไปและฝ่ายควบคุมการผลิต 

 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ:  ดา้นการบริหาร กาํหนดนโยบาย ทิศทาง และกาํหนดวตัถุประสงค์ของ

บริษัท ดูแลด้านการบริหารทั่วไป โดยการติดตามสภาพการแข่งขันท่ีเป็นอยู่ขณะนั้ น และกํากับดูแล

ประสานงานกบัทีมงานดา้นอ่ืนๆ ของกิจการเพื่อให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

ดา้นการผลิต ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการผลิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ 

2. ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ: ร่วมกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัดา้นการบริหารทัว่ไปวางแผน 

และควบคุมนโยบายดา้นการตลาด วางแผนประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ วเิคราะห์

สถานการณ์ดา้นการตลาด ตลอดจนดูแลจดัหาวตัถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพและเปรียบเทียบราคาวตัถุดิบ 

3. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

   หนา้ท่ีความรับผิดชอบ: ร่วมกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัดา้นการบริหารทัว่ไปวางแผน

นโยบาย ดูแลการปฏิบติังานดา้นการบญัชี ดา้นการเงิน และนาํเสนองบการเงิน ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

และปฏิบติังานช่วยดูแลควบคุมคุณภาพดา้นการผลิต 

4. พนกังานส่งเสริมการตลาด 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบ: ทาํหน้าท่ีประสานงานดา้นการขาย ประชาสัมพนัธ์สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

จดักิจกรรมส่งเสริมการแสดงสินคา้ ร่วมกบัลูกคา้ปลีก หา้งสรรพสินคา้ เขา้ตรวจเช็คยอดขายตามจุดต่างๆทาํ

หนา้ท่ีเป็นลูกคา้สัมพนัธ์ 

5. พนกังานฝ่ายผลิต 

   หนา้ท่ีความรับผดิชอบ: จดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต ตลอดจนวตัถุดิบ

ส่วนผสม และทาํความสะอาดของภาชนะและสถานท่ีทั้งหมด  

 

 การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 แผนการเงินของห้างหุ้นส่วนจาํกดั ออร์แกนิค เฮลท ์ฟู้ดส์ (O.H.F.Ltd.,Part.) ในผลิตภณัฑ์ Healthy 

Creamy Plus ประกอบดว้ย งบลงทุนเม่ือเร่ิมโครงการ สมมติฐานทางการเงิน ประมาณการผลประกอบการปี

ท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ซ่ึงประกอบไปด้วย งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด อตัราส่วนทางการเงินและการ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงดา้นการเงินภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ห้างฯใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 1,500,000 บาท มี

ยอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 3.144,000 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 3,301,200 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 3,468,240 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 

3,641,160 บาท และปีท่ี 5 เท่ากับ 3,823,920 บาท มีกําไรสุทธิปีท่ี 1 เท่ากับ 605,968 บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ 

693,341.20 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 807,312.29 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 892,761.06 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 980,843.07 

บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) 
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เท่ากบั 12,507,998.01 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate Return; IRR) เท่ากบั 96.29 

% 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ดา้นการจดัการ และการวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจนํ้าสลดัไข่ไก่ออร์แกนิคภายใตเ้ง่ือนไขท่ีได้

กาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีวตัถุประสงค์ของการดาํเนินกิจการของบริษทั มุ่งเน้นไปท่ีผลิตผลิตภณัฑ์เชิง

นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพการวินิจฉัยและการรักษาต่อไปต่อไป โดย

เร่ิมตน้การดาํเนินงานมุ่งเน้นไปท่ีสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในการคิดคน้นวตักรรมท่ีจะสามารถ

ลดอตัราการสูญเสียชีวติของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาจากการถูกงูกดั โดยการเพิ่มความแม่นยาํในการวนิิจฉยั 

จาํแนกพิษของงู ทาํใหก้ารรักษาเป็นไปอยา่งตรงจุดอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที เน่ืองจากประเทศไทย

อยู่ในเขตร้อนมีทั้งพื้นท่ีลุ่ม ป่า และภูเขาจึงทาํให้มีงูชุกชุม มีทั้งงูมีพิษและงูไม่มีพิษ ซ่ึงมีความสําคญัทาง

การแพทยเ์พราะมีคนถูกงูกดับ่อยๆ จากการติดตามสถานการณ์งูพิษกดั สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รายงาน มีผูถู้กงูพิษกดัตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี 2546-2555 เฉล่ียปีละ 7,723 ราย ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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1.บทนํา 

 บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกัด (ASP Laboratory Co., Ltd.) ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2558 ภายใต ้  

แบรนด์ ASP Plus โดยวตัถุประสงค์ของการดําเนินกิจการของบริษัท มุ่งเน้นไปท่ีผลิตผลิตภัณฑ์เชิง

นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพการวินิจฉยัและการรักษาต่อไป โดยเร่ิมตน้การ

ดาํเนินงานมุ่งเนน้ไปท่ีสาํนกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในการคิดคน้นวตักรรมท่ีจะสามารถลดอตัราการ

สูญเสียชีวิตของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาจากการถูกงูกดั โดยการเพิ่มความแม่นยาํในการวินิจฉยั จาํแนกพิษ

ของงู ทาํให้การรักษาเป็นไปอยา่งตรงจุดอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นเขต

ร้อนมีทั้งพื้นท่ีลุ่ม ป่า และภูเขาจึงทาํให้มีงูชุกชุม มีทั้งงูมีพิษและงูไม่มีพิษ ซ่ึงมีความสําคญัทางการแพทย์

เพราะมีคนถูกงูกดับ่อยๆ จากการติดตามสถานการณ์งูพิษกดั สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรครายงาน มีผู ้

ถูกงูพิษกดัตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี 2546-2555 เฉล่ียปีละ 7,723 ราย ปี 2555 มีรายงานผูถู้กงูกดัสูงสุดในเดือน

พฤษภาคม รองลงมาคือ เมษายน และ มิถุนายน ตามลาํดบั พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี ร้อยละ 88 อยู่ใน

ชนบท การกระจายของโรคค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มผูท่ี้มีความเส่ียง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงจะทาํการ

เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน รวมทั้งปริมาณนํ้ าท่ีมากอาจทาํให้งูตอ้งออกหาแหล่งท่ีอยูใ่หม่จึงมีโอกาสสัมผสักบั

คนมากข้ึน และสาเหตุท่ีภาคใตมี้อตัราป่วยสูงสุดน่าจะเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขาและช่วงของฤดูฝนท่ี

นานกว่าภาคอ่ืนๆ โดย 2 ใน 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง พบมากท่ีสุดในภาคกลางและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เกือบร้อยละ 50 ถูกกดัในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่ีประชาชนทาํงานในไร่นา หรือ

เป็น ช่วงท่ีมีนํ้ าท่วมขงัมาก รวมทั้งพบในผูท่ี้กรีดยางตอนกลางคืน จึงมีความเส่ียงต่อการถูกงูกดัสูง จงัหวดัท่ี

มีอตัรา การถูกงูพิษกดัสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรทุกๆ 1 แสนคน ได้แก่ อนัดบั 1 ได้แก่

ชยันาท รองลงมาคือ กระบ่ี จนัทบุรี ปราจีนบุรี นครสวรรค์ ตรัง สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี 

และมุกดาหาร ชนิดงูพิษ ท่ีกดั ไดแ้ก่ งูเขียวหางไหม ้ร้อยละ 9.66, งูกะปะ ร้อยละ 6.09, งูเห่า ร้อยละ 3.41, งู

แมวเซา ร้อยละ 0.59, งูสามเหล่ียม ร้อยละ 0.01, งูจงอาง ร้อยละ 0.06, อ่ืนๆ ร้อยละ80.11 ในการสังเกตวา่งูท่ี

กดัเป็นงูมีพิษหรือไม่นั้น ขอให้ประชาชนดูจากรอยเข้ียวงู หากเป็นงูพิษ รอยแผลจะมีขนาดเล็กคลา้ยถูกเข็ม

ตาํ โดยปกติจะมี 2 รอย อยูคู่่กนั  

 อย่างไรก็ตามในบางคร้ังอาจจะเห็นเพียงรอยเดียว หากถูกกดัท่ีปลายมือปลายเทา้ ทั้งน้ีพิษของงู 

ข้ึนอยูก่บัชนิดของงู โดยงูท่ีมีพิษต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหล่ียม งูทบัสมิงคลา เม่ือพิษ

เขา้สู่ร่างกาย จะทาํใหก้ลา้มเน้ืออ่อนแรง หนงัตาตก กลืนลาํบาก พูดไม่ชดั และหยดุหายใจ งูท่ีมีพิษต่อระบบ

เลือด ทาํให้เลือดออกผิดปกติ ไดแ้ก่ งูแมวเซา งูกะปะ และงูเขียวหางไหม ้หลงัถูกกดั จะมีเลือดซึมออกจาก

แผลรอยเข้ียว หรือมีจํ้าเลือดท่ีบริเวณแผล มีเลือดออกตามไรฟัน บางรายอาจทาํใหไ้ตวายได ้โดยภายหลงัถูก

งูพิษกดั ประชาชนควรทาํการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนถึงมือแพทย ์โดยให้ลา้งแผลดว้ยนํ้ าสะอาดทัว่ไป 

ให้บีบเลือดออกจากบาดแผลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ เพื่อช่วยขจดัพิษงูออกจากร่างกาย และโทรแจง้

หน่วยแพทยก์ูชี้พทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือให้รีบพาผูป่้วยไปโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุด โดย

พยายามให้อวยัวะท่ีถูกกดัอยูน่ิ่งไม่เคล่ือนไหว หรือเคล่ือนไหวให้นอ้ยท่ีสุด ควรใชไ้มก้ระดานหรือกระดาษ
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แขง็ๆ รองหรือดามไวจ้นกวา่จะถึงโรงพยาบาล เพื่อชะลอพิษงูซึมเขา้สู่ร่างกายชา้ลงโดยอาจนาํซากงูพิษท่ีกดั

ไปให้แพทยดู์ดว้ยหากเป็นไปได ้ส่ิงท่ีไม่ควรทาํในการช่วยเหลือผูท่ี้ถูกงูพิษกดั คือ 1. ห้ามใชเ้หลา้ ยาสีฟัน 

หรือส่ิงอ่ืนๆ ทาแผล พอกแผล เน่ืองจากอาจทาํให้แผลติดเช้ือ 2. ไม่ควรกรีดแผล เน่ืองจากจะทาํให้พิษงู

กระจายเขา้สู่ร่างกายไดเ้ร็วข้ึน และ 3. ไม่ควรใชป้ากดูดเลือดจากแผลงูกดั เพราะอาจเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อ

ผูดู้ดได้ และ 4. ห้ามให้ผูถู้กงูกดัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีน สําหรับการป้องกนังูกดั 

ควรเก็บกวาดบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัให้สะอาดหลีกเล่ียงการเดินในบริเวณท่ีรกร้าง มีหญา้ข้ึนสูง โดยเฉพาะ

เวลากลางคืน โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาชีพกรีดยางตอนกลางคืน หรือ เชา้มืด ควรสวมรองเทา้บู๊ทยางยาวเหนือเข่า 

หุม้กางเกง เพื่อเป็นเกราะป้องกนัเข้ียวงู โดยผูป่้วยเขา้รับการรักษามากท่ีสุดท่ีโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 49.1 

รองลงมา คือโรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลศูนย ์ร้อยละ 45.8 เป็นผูป่้วยใน ร้อยละ 65.3 ผูป่้วยส่วน

ใหญ่ไม่สามารถระบุชนิดของงูได ้ร้อยละ 80.1 ส่วนท่ีระบุได ้พบวา่ ชนิดของงูพิษท่ีเป็นสาเหตุ 5 ลาํดบัแรก 

คือ งูเขียวหางไหม ้ร้อยละ 39.8 งูกะปะ ร้อยละ 31.7 งูเห่า ร้อยละ 16.5 งูแมวเซา ร้อยละ 0.9 และอ่ืนๆ ร้อย

ละ 9.8 ในจาํนวนผูเ้สียชีวติทั้งหมด 3 ราย มีสาเหตุจากงูกะปะ 1 ราย และไม่ทราบชนิดงู 2 ราย     

 กลุ่มของงูพิษท่ีสําคญัในประเทศไทย คือ กลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบเลือด ไดแ้ก่ งูเขียวหางไหม ้งูกะปะ 

และกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ งูเห่า ถึงแมแ้นวโนม้ของอตัราป่วยจะลดลง แต่พบวา่อตัราป่วยตาย

ช่วง 5 ปีท่ีผา่นมายงัคงเท่าๆ เดิม ปัญหาสําคญั คือ ผูป่้วยมาพบแพทยโ์ดยไม่ทราบวา่เป็นงูชนิดใดกดั โดยมกั

เกิดจากเป็นสถานการณ์ท่ีมีขอ้จาํกดั เช่น มืด หรือเห็นลกัษณะของงูไม่ชดัเจน มีขอ้จาํกดัในการวินิจฉัยและ

การรักษาในโรงพยาบาลชุมชนซ่ึงเป็นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ท่ีผูป่้วยไปรับการรักษา ไดแ้ก่ มาตรฐานของ

การตรวจความผิดปกติของการแข็งตวัของเลือด เซรุ่มตา้นพิษงูท่ีจาํเพาะ รวมถึงเคร่ืองช่วยทางเดินหายใจ 

กรณีท่ีเป็นผูป่้วยไดรั้บพิษงูทางระบบประสาท การส่งต่อไปโรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลศูนยก์็ตอ้งใช้

เวลาในการเดินทางนาน 

 

2.รูปแบบธุรกจิ 

  บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั (ASP Laboratory Co., Ltd.) เป็นธุรกิจท่ีผลิตและจดัจาํหน่าย

แผ่นทดสอบประเภทและระดบัพิษงู  มุ่งไปยงักลุ่มลูกคา้ตลาดประเภท B2B หรือ Business-to-Business 

หมายถึงการคา้ระหวา่งบริษทักบับริษทั  

 

3.ขอบเขตธุรกจิ 

 บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายแผ่นทดสอบประเภทและระดบัพิษงู 

โดยเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เองทุกกระบวนการ ดังนั้นบริษทัจึงเร่ิมขั้นตอนการผลิตสินค้า     

ขั้นเร่ิมตน้คือ จากการสรรหาทีมนักวิจยัและพฒันาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ร่วมศึกษาทาํการวิจยักบั

สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค รวมทั้งการจดัหาวตัถุดิบท่ีความสําคญัต่อการวิจยัและพฒันา รวมถึงการ

กระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีมีความสําคญัต่อการวิจยัและพฒันา ได้แก่ สารเคมีท่ีมีผลต่อระบบประสาท 
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(Neurotoxin), สารเคมีท่ีมีผลต่อโลหิต (Hemotoxin), สารเคมีท่ีมีผลต่อกลา้มเน้ือ (Myotoxin)  หรือสารเคมีท่ี

มีผลต่อกลา้มเน้ือหัวใจ (Cardiotoxin) เป็นตน้ วตัถุดิบท่ีมีสําคญัต่อกระบวนการผลิต การดาษ 3M เป็นตน้

นาํมาผลิตเป็นแผ่นทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ขั้นตอนน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัหาวตัถุดิบเขา้มายงั

โรงงานนั่นคือเจ้าของกิจการ ขั้นตอนท่ีสอง คือ ขั้นตอนการผลิตสินค้า ผูท่ี้เก่ียวข้องคือพนักงาน ซ่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตแผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ซ่ึงขั้นตอนการผลิตภาพรวมในการผลิตสินคา้ คือ 

นาํกระดาษ 3M มาวิจยัและพฒันาตามรูปแบบท่ีบริษทัไดค้น้ควา้ไว ้และทาํการทดสอบ โดยใชพ้ิษงูในการ

ทดสอบ และขั้นตอนสุดท้าย ผูท่ี้เก่ียวข้องได้แก่เจ้าของกิจการ โดยจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบคือ ติดต่อกับ

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4.วสัิยทัศน์ 

 มุ่งสู่การเป็นผูน้าํในดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงนวตักรรม  เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแพทย์

และการบริหารจดัการภายใตม้าตรฐานระดบัสากล 

 

5.พนัธกจิ 

 - เป็นบริษทัท่ีมีกระบวนการผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

 - มีการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีชิงนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 - จะมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยฝ่ายการผลิตของบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั ท่ี

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9002 

 

6.เป้าหมาย 

 เป้าหมายระยะสั้น 

 - มุ่งประกอบธุรกิจให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับในวงการแพทย ์โดยการวิจยัความ

ตอ้งการของตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม 

   - จดัวางระบบบริหารภายในขององคก์ร (Organization Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ

ในทาํงานตรงตามแผนงานท่ีตั้งไว ้

 - ผลิตผลิตภณัฑใ์หส้ามารถส่งไปจาํหน่ายทัว่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลได ้

 - ภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถสร้างรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้  

 - สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ พนกังาน รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม 

 - สร้างพนัธมิตรกบัสถานศึกษา สถาบนัการวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของบริษทั 

 เป้าหมายระยะกลาง 

 - เผยแพร่งานวิจยัท่ีอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ เช่น การตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เป็นตน้ เพื่อพฒันาความเช่ือมัน่ของผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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 - ผลิตผลิตภณัฑใ์หส้ามารถส่งไปจาํหน่ายทัว่โรงพยาบาลในประเทศได ้

 - ตรวจติดตามผลการบริหารภายในขององคก์ร (Organization Development) เพื่อให้เกิดการพฒันา

ในการบริหารภายในองคก์ร 

 - พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ พนกังาน รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม 

 - พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้หลากหลายรูปแบบ และมีมาตรฐานระดบัสากล 

 - มีอตัราการเติบโตของบริษทัเพิ่มข้ึน 10% ต่อปี 

 - ทาํการวจิยัความตอ้งการตลาด และศึกษาวจิยัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเตรียมผลิตออกสู่ตลาดต่อไป 

 เป้าหมายระยะยาว 

 - สร้างสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทุกกลุ่มเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม และสรรหากลุ่มลูกคา้ต่อไป 

 - พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถส่งไปจาํหน่ายทัว่โรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชียได ้

 - พฒันาระบบการบริหารภายในขององคก์ร (Organization Development) อยา่งต่อเน่ือง และพฒันา

ความรู้ ความสามารถของพนกังานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อผลิตภณัฑใ์หม่ต่อไป 

 - ทาํการศึกษาและพฒันางานวจิยัผลิตภณัฑต์วัใหม่ท่ีคิดคน้ได ้เพื่อใหมี้ผลิตภณัฑต์วัใหม่ ออกสู่

ตลาดเพื่อการแข่งขนัต่อไป 

 

7.วเิคราะห์ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เป็นธุรกิจท่ีผลิตผลิตภณัฑ์เชิงนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

วงการแพทยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพการวิจยัฉัยและการรักษาโดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีสําคญั คือ โรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน สํานักระบาดวิทยา สถานเสาวภาสภากาชาดไทย เป็นตน้ ภายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการลด

อตัราการสูญเสียชีวิตของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาจากการถูกงูกดั โดยการเพิ่มความแม่นยาํในการวินิจฉัย 

จาํแนกพิษของงู ทาํใหก้ารรักษาเป็นไปอยา่งตรงจุดอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยสถานเสาวภาสภากาชาดไทย ไดผ้ลิตเซรุ่มจาํเพาะชนิด คือ ในเซรุ่มแต่ละชนิดละชนิดจะตา้น

พิษงูสปีศีล ์เดียวเท่านั้น ทาํเป็นผงบรรจุในหลอดก่อนใชเ้ติมนํ้าละลาย 10 มล. ต่อ 1 หลอด และควรทดสอบ

ผวิหนงัก่อนใหเ้สมอ ให้หยอดเขา้ทางหลอดเลือดดาํหมดภายในคร่ึงถึง 1 ชัว่โมง ดงันั้นหากมีเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการทดสอบประเภทและระดบัของพิษงู จะทาํใหก้ารรักษาเป็นไปอยา่งตรงจุดอยา่งมีประสิทธิภาพ      

และทนัท่วงที 

 

8. วเิคราะห์สถานการณ์ลูกค้า 

 สาํหรับกลุ่มลูกคา้ของบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั คือ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

สาํนกัระบาดวทิยา สถานเสาวภาสภากาชาดไทย เป็นตน้  

 โดยอา้งอิงสถิติการถูกงูพิษกดัของกระทรวงสาธารณสุขพบวา่ประเทศไทยมีผูป่้วยถูกงูกดัประมาณ     

7,000 รายต่อปี สําหรับการดูแลผูป่้วยท่ีถูกงูพิษกดั ประกอบดว้ยการวินิจฉัย และการรักษาการวินิจฉยั เพื่อ
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ยนืยนัวา่ถูกงูพิษกดั โดยหลกัฐานท่ีจะยืนยนัไดว้า่ถูกงูพิษกดั เช่น ผูป่้วยนาํงูพิษมาดว้ย หรือเห็นงูพิษชดัเจน

และรู้จกัชนิดของงู เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ซรุ่มแกพ้ิษงู สาํหรับการรักษาต่อไป 

 

9 การวเิคราะห์โดยใช้ Five Forces Model 

บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตแผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

วงการแพทยเ์พือ่เพิ่มศกัยภาพการวจิยัฉยัและการรักษา ซ่ึงบริษทัไดว้เิคราะห์สถานการณ์โดยใช ้Five Forces 

Model ในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย  5 ปัจจยัท่ีสาํคญั ท่ี

จะตอ้งนาํมาวเิคราะห์ เพือ่นาํมาประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ประกอบไปดว้ย

ปัจจยัดงัน้ี 

• การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants): ยาก 

          บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ทาํให้การเร่ิมตน้ของกิจการนั้นมีการลงทุน

ท่ีสูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการวิจัยและการผลิต เช่น เคร่ืองตดั, เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมท่ีใช้ในผลิต

ผลิตภณัฑ์ และสารเคมีต่างๆ ลว้นแลว้แต่มีตน้ทุนท่ีสูง แต่วตัถุดิบท่ีใชใ้นการหลกัในการผลิต คือ กระดาษ 

3M ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาไม่สูงมาก จะเห็นได้ว่าการคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ในการวิจยัและพฒันา     

แผน่ทดสอบประเภทและระดบัพษิงู จึงมีจาํนวนนอ้ยราย 

• ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes): น้อย 

           ในปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัใดท่ีทาํการวิจยัและคน้ควา้นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบประเภทและระดบั

ของพิษงูจากผูป่้วยท่ีถูกงูกดัอย่างจริงจงั ทาํให้บริษทัมีสิทธิในการจดสิทธิบตัรผลิตภณัฑ์เพื่อป้องกนัการ

ลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์ทาํใหก้ารผลิตสินคา้ทดแทนของบริษทัอ่ืนเป็นไปไดย้าก 

• อาํนาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers): มาก 

           เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นไปยงักลุ่มลูกค้าตลาดประเภท B2B หรือ 

Business-to-Business และมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มทางด้านการแพทย ์ซ่ึงมีปริมาณการสั่งซ้ือจาํนวนมาก 

ดงันั้นจึงทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อมีมากตามไปดว้ย 

• อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers):  น้อย 

          ในปัจจุบนั บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายแผ่นทดสอบประเภทและ

ระดบัของพิษงูเพียงแห่งเดียว ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ คือ กระดาษ 3M ดงันั้นการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบเพื่อการผลิตจึงมีปริมาณมาก ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูข้ายมีนอ้ยตามไปดว้ย 

• ความเข้มข้นของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rival Among Existing Competitors): ไม่

รุนแรง 

             ในปัจจุบนัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมของแผน่ทดสอบประเภทและระดบัของ

พิษงู จดัวา่อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า เน่ืองจากยงัไม่มีบริษทัหรืออุตสาหกรรมใดท่ีทาํการวิจยัและคน้ควา้นวตักรรม

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



50 
 

เก่ียวกบัการทดสอบประเภทและระดบัของพิษงูจากผูป่้วยท่ีถูกงูกดัอยา่งจริงจงั ทาํใหร้ะดบัความเขม้ขน้ของ

การแข่งขันอยู่ในระดับท่ีไม่รุนแรงหรือไม่มีคู่แข่งเลยทาํให้บริษัทสามารถทําการตลาดได้ง่ายเพื่อให ้        

ตราสินคา้ และผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดบัสากล ทาํให้เกิดโอกาสในการขยายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

ท่ีบริษทัไดศึ้กษาและวจิยัต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

10.  การวเิคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง 

- เน่ืองจากผลิตภณัฑไ์ดรั้บการจดสิทธิบตัรรับรอง จึงทาํให้การทาํวจิยั และการทาํตลาดของคู่แข่งท่ี 

อาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็นไปไดย้าก 

- การจดัการการตลาด และการกาํหนดราคาในการจาํหน่ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีคู่แข่งทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑมี์อายกุารเก็บรักษาท่ียาวนาน ทาํใหส้ามารถวางแผนการผลิต การจดัเก็บผลิตภณัฑไ์ดดี้ 

- เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมีประโยชน์ต่อวงการแพทยแ์ละสามารถต่อยอดการพฒันาได ้จึง

ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นอยา่งดี 

จุดอ่อน 

- ผลิตภณัฑเ์พิ่งไดรั้บการเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในปี 2558 จึงตอ้งใชเ้วลาในการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั 

- มีกลุ่มลูกคา้เฉพาะกลุ่มทาํใหลู้กคา้มีอาํนาจใหต่้อรองราคาสูง 

โอกาส 

- สามารถพฒันาและขยายผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้เน่ืองจากตราสินคา้ (Brand) เป็นท่ียอมรับและรู้จกั

อยา่งแพร่หลายในวงการแพทยแ์ลว้ 

- อนาคตประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลใหก้ารคา้ขายหรือการติดต่อ

ธุรกิจระหวา่งประเทศนั้นง่ายและเปิดกวา้งมากข้ึนจึงถือเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการจดั

จาํหน่ายและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ข้ึนอีกดว้ย 

อุปสรรค 

- เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถทาํการจดัจาํหน่ายไดเ้ฉพาะกลุ่มจึงทาํให้

ขอ้จาํกดัในการทาํการตลาด 
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11. การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (STP) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

กลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบริษทั คือ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการร่วมศึกษาทาํการวจิยักบัสาํนกัระบาดวทิยา   

กรมควบคุมโรคเพื่อใชง้านในการดา้นการแสดงผล ประกอบการวนิิจฉยั ควบคู่กบัการรักษาของแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ จากกรณีของผูท่ี้ถูกงูกดัและมาติดต่อท่ีสถานพยาบาลเพื่อเขา้รับการรักษาโดยเร่งด่วน               

ซ่ึงอุบติัเหตุการถูกงูกดันั้น มีโอกาสเกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั  

ดงันั้น การวางแผนกลยทุธ์การคา้ของบริษทั จึงเลือกใชก้ลยทุธ์การคา้แบบ B2B (Business-to-Business) 

หรือ การคา้ขายระหวา่งองคก์รกบัองคก์ร เพื่อจาํหน่ายให้กบัสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย  

-  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) 

ตลาดเป้าหมายของบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตร่ี จาํกดั ในการจดัจาํหน่าย คือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ

เอกชน สถานเสาวภาสภากาชาดไทย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อใชง้านในการดา้น  การ

แสดงผล ประกอบการวินิจฉยั ควบคู่กบัการรักษาของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ จากกรณีของผูท่ี้ถูกงูกดัและ   มา

ติดต่อท่ีสถานพยาบาลเพื่อเขา้รับการรักษาโดยเร่งด่วน ซ่ึงอุบติัเหตุการถูกงูกดันั้น มีโอกาสเกิดข้ึนไดก้บั   

ทุกเพศ ทุกวยั  

- การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (Market positioning) 

เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ถือกาํเนิดจากการคิดคน้โดยทีมนกัวจิยั    ซ่ึง

เป็นนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก จึงทาํใหใ้นปัจจุบนัยงัไม่มีคู่แข่งขนัเพื่อท่ีจะทาํการเปรียบเทียบระดบั

การแข่งขนัในตลาดได ้

 

12. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 

แนวความคิดด้านผลติภัณฑ์ (Product Concept) 

สาํหรับแผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงูภายในตราสินคา้ ASP Plus เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากการวิจยัท่ี

คน้พบเป็นคร้ังแรก และไดรั้บการจดสิทธิบตัรรับรองแลว้ อีกทั้งผลิตภณัฑข์องบริษทัยงัมีประโยชน์ต่อ

วงการแพทยแ์ละสามารถต่อยอดการพฒันาได ้จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นอยา่งดี ทาํใหผู้ท่ี้ใชง้าน

ผลิตภณัฑม์ัน่ไดใ้จไดว้า่จะไดรั้บผลลพัธ์ท่ีเช่ือถือไดถึ้ง 99.9% 

 

คุณสมบัติผลติภัณฑ์ ( Product Attribute) 

ผลิตภณัฑท์าํจากวสัดุท่ีไดรั้บมาตรฐาน อาทิ แผน่ฟิลม์โพลีเอทิลีน แผน่โพลีเอสเตอร์สารเคมีท่ีแสดงค่าของ

ประเภทและระดบัพิษงู เพื่อใหแ้ผน่ทดสอบแสดงค่าของประเภทและระดบัพิษงูในรูปแบบของสี โดยข้ึนอยู่

กบัประเภทพิษของงู 
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ลกัษณะเด่นของผลติภัณฑ์ (Product Feature) 

 แผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ASP Plus มีลกัษณะการแสดงผลของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

- กรณีท่ีถูกงูกดั ซ่ึงงูท่ีกดันั้นจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ งูเห่า งูสามเหล่ียม   

เป็นตน้ แถบสีจะแสดงค่า เป็นสีม่วง โดยความเขม้ของสีท่ีแสดงผลจะเป็นตวับอกระดบัพิษงู    ท่ีไดรั้บ 

- กรณีท่ีถูกงูกดั ซ่ึงงูท่ีกดันั้นจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบโลหิต ไดแ้ก่ งูเขียวหางไหม ้เป็นตน้  

แถบสีจะแสดงค่า เป็นสีแดง โดยความเขม้ของสีท่ีแสดงผลจะเป็นตวับอกระดบัพิษงูท่ีไดรั้บ 

- กรณีท่ีถูกงูกดั ซ่ึงงูท่ีกดันั้นจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ งูทะเล เป็นตน้       

แถบสีจะแสดงค่า เป็นสีนํ้าเงิน โดยความเขม้ของสีท่ีแสดงผลจะเป็นตวับอกระดบัพิษงูท่ีไดรั้บ 

- กรณีท่ีถูกงูกดั ซ่ึงงูท่ีกดันั้นจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบกลา้มเน้ือหวัใจ ไดแ้ก่ งูเห่า งูจงอาง  

เป็นตน้ แถบสีจะแสดงค่า เป็นสีเหลือง โดยความเขม้ของสีท่ีแสดงผลจะเป็นตวับอกระดบัพิษงูท่ีไดรั้บ 

ประโยชน์ของผลติภัณฑ์ (Product Benefit) 

แผน่ทดสอบประเภทและระดบัพิษงู ASP Plus เป็นผลิตภณัฑเ์ชิงนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์

เพื่อเพิ่มศกัยภาพการวินิฉยัและการรักษา โดยการเพิ่มความแม่นยาํในการวนิิจฉยั จาํแนกพิษของงู ทาํใหก้าร

รักษาผูป่้วยท่ีถูกงูกดัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ตรงตามประเภทของพิษงู ส่งผลใหก้ารรักษามีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน ทาํใหล้ดอตัราการสูญเสียชีวติของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาจากการถูกงูพิษกดัได ้

ตราสินค้า (Brand) 

จุดประสงคข์องการสร้างภาพพจน์ในตราสินคา้ (Brand Image) ของบริษทั สร้างข้ึนเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บั

ตราสินคา้ (Brand Equity) ทาํใหลู้กคา้เกิดความคุน้เคย สามารถจดจาํตราสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัได้

ง่ายยิง่ข้ึน และเป็นหลกัประกนัในการรับรองมาตรฐานของสินคา้อีกดว้ย โดยประกอบไปดว้ย 

ราคา (Price) 

สาํหรับการกาํหนดราคา (Price Determination) ของ บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั เลือกท่ีจะกาํหนด

ราคาของสินคา้ตามความพอใจ (Leading Price) เพราะมีความเหมาะสมมากกวา่การกาํหนดราคาตามตลาด 

(On Going Price) เน่ืองจากเป็นการกาํหนดราคาตามความพอใจ เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทั          มี

เอกลกัษณ์การใชง้านเฉพาะตวั และในปัจจุบนั ยงัไม่มีคู่แข่ง จึงไม่เกิดการเปรียบเทียบ 

ความเหมาะสมของการกาํหนดราคาผลติภัณฑ์ 

ทางบริษทั จะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกาํไรจาก

ตน้ทุนต่อหน่วย โดยบริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน 200% ซ่ึงทางบริษทัคิดวา่จะเป็นวธีิการตั้งราคาท่ีดีท่ีสุด

สาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่  

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั ซ่ึงมุ่งเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ไดค้าํนึงถึงความรวดเร็วและ

คุณภาพของสินคา้ในการจดัส่งสินคา้ โดยใชช่้องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) เพื่อส่งตรง

ใหก้บัโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานเสาวภาสภากาชาดไทย ดงัน้ี 
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- โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสถานเสาวภาสภากาชาดไทย บริษทั เลือกใชร้ถ

กระบะของบริษทัในการส่งสินคา้ 

- โรงพยาบาลในต่างจงัหวดั บริษทัเลือกใชบ้ริการของขนส่งเอกชนในการส่งสินคา้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ของบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั ใชก้ารส่งเสริมทาง

การตลาดดงัน้ี  

- ช่วงเปิดตวัของผลิตภณัฑ ์บริษทั ไดอ้อกบูธตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ีถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์และเผยแพร่ความรู้ใหก้บั

ประชาชนไดต้ระหนกัถึงอนัตรายของงูพิษ พร้อมแจกของรางวลัในการออกบูธ 

- ทุกๆ ปีหากมียอดการสั่งซ้ือสินคา้ครบเป้าหมายท่ีบริษทักาํหนด จะไดรั้บของสมนาคุณจากบริษทั 

อาทิ แพคเกจพาเท่ียวชมหมู่บา้นงูจงอาง ณ ต.ทรายมูล จ.ขอนแก่น หรือแพคเกจท่องเท่ียวเซ่ียงไฮ-้

ปักก่ิง เท่ียวชมเจดียเ์อน หรืออีกช่ือหน่ึง คือ เจดียน์างพญางูขาว เป็นตน้ 

- ในปีแรก เอเอสพี พลสั ยกเวน้ค่าบริการจดัส่งสินคา้ใหก้บัโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และสถานเสาวภา  

- ในปีแรก เอเอสพี พลสั ยกเวน้ค่าบริการจดัส่งสินคา้ใหก้บัโรงพยาบาลในต่างจงัหวดั ในกรณีท่ีมี

ยอดการสั่งซ้ือสินคา้ครบตามเป้าท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้

การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้และความ ทนัสมยั ทาํให้

สามารถ 

เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลใหก้บัคู่คา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีช่องทางการตลาดดงัน้ี 

-  Website: http://www.aspplus.com 

- E-mail: aspplus@gmail.com 

- ท่ีตั้งบริษทั: ทาํเลท่ีตั้งของบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั คือ เลขท่ี 55/7 หมู่ท่ี 4               ตาํบลบึงคาํ

พร้อย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  

โทรศพัท ์02-512-0123 โทรสาร 02-512-0468  
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13.ทาํเลทีต่ั้ง 

การเลือกทาํเลท่ีตั้งเป็นการวางแผนเพื่อจดัวางเคร่ืองจกัร พนกังาน วตัถุดิบ ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ ท่ีสนบัสนุนกระบวนการผลิตของบริษทัในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม เพื่อใหก้ารผลิตและการดาํเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งของโรงงาน ทางบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี  จาํกดั จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

ข้อดีของทาํเลทีต่ั้ง 

- สถานท่ีตอ้งอยูไ่ม่ไกลกบัแหล่งจาํหน่ายวตัถุดิบ และตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรม 

 - มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย เพื่อใหก้ารขนส่งสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 - สถานท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งท่ีสามารถหาพนกังานท่ีมีความสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ ไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 ข้อเสียของทาํเลทีต่ั้ง 

 - มีพื้นท่ีใชส้อยภายในโรงงานท่ีค่อนขา้งจาํกดั 

 - ไม่มีท่ีจอดรถสาํหรับพนกังานท่ีขบัรถยนตม์าทาํงานท่ีบริษทั 

การบริหารพื้นท่ีโรงงาน และ Office จะจดัวางตามกระบวนการผลิต และกระบวนการดําเนินงานตาม

ขั้นตอน โดยจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ชั้น ดงัน้ี 

ชั้น 1 เป็นสถานท่ีสาํหรับกระบวนการผลิตสินคา้ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

, จดัเก็บวตัถุดิบต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต และพื้นท่ีสาํหรับจดัเก็บสินคา้ท่ีผลิตเรียบร้อยแลว้ 

ชั้น 2 สถานท่ีสาํหรับสาํนกังาน และพื้นท่ีสาํหรับรับรองลูกคา้เม่ือลูกคา้มาทาํการสั่งซ้ือกบับริษทั 

ชั้น 3 ไวส้าํหรับเป็นหอ้งประชุม และหอ้งสาํหรับวจิยัผติภณัฑ ์

 

14.การจัดการผลติ 

การจัดเรียงส่วนประกอบ 

1. ชั้นท่ีนอก ประกอบดว้ยแผน่ฟิลม์โพลีเอทิลีนเป็นชั้นนอกสุดประกบกบัแผน่โพลี          เอสเตอร์ 

ชั้นใน ซ่ึงจะเป็นชั้นท่ีปกป้องแผน่กาวชั้นถดัมา 

2. ชั้นกลาง  เป็นชั้นกาว Polyisobutylene แผน่ผา้โพลีเอสเตอร์ และตวัยาท่ีสามารถแยกประเภทของ 

พิษงูได ้

3. ชั้นใน จะมีแผน่ปิดป้องชั้นกลางในขณะเก็บบรรจุ และมีแผน่ฟิลม์ใสโพลีเอทิลีนเคลือบไวอี้ก 

ชั้นหน่ึง 

ข้ันตอนการผลติ 

1. ประกอบแผน่ฟิลม์โพลีเอทิลีนเขา้กบัแกนหมุน 

2. ประกอบแผน่โพลีเอสเตอร์เขา้กบัแกนหมุน 

วารสารการตลาด  และการสือ่สารปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



55 
 

3. เคร่ืองจะหมุนแกนของแผน่ฟิลม์โพลีเอทิลีนและแกนหมุนของแผน่โพลีเอสเตอร์โดยจะใชก้าวเป็น

ตวัเช่ือมใหแ้ผน่ฟิลม์โพลีเอทิลีนและแผน่โพลีเอสเตอร์ประสานกนั 

4. เคร่ืองจกัรจะนาํแผน่ฟิลม์ท่ีประสานกบัท่ีเสร็จแลว้ไปติดกบัแผน่ตวัยาท่ีใชใ้นการแยกประเภทของ

พิษงู 

5. จะนาํแผน่ท่ีเสร็จแลว้ไปติดแผน่ฟิลม์ใสโพลีเอทิลีนเคลือบไวอี้กชั้นหน่ึง 

6. นาํผลิตภณัฑท่ี์เสร็จแลว้ไปบรรจุในบรรจุภณัฑก์นัความช้ืนและแพค็ใส่กล่องเพื่อรอการจดัส่ง

ต่อไป 

 

15.การประมาณการกาํลงัการผลติและปริมาณกาํลังการผลิต 

 การประมาณกาํลงัการผลติ 

 กาํลงัการผลิตสูงสุดจะคิดจากขั้นตอนการท่ีใชร้ะยะเวลานานท่ีสุด คือ ขั้นตอนนาํแผน่ฟิลม์ท่ี

ประสานกบัท่ีเสร็จแลว้ไปติดกบัแผน่ตวัยาท่ีใชใ้นการแยกประเภทของพิษงู  จะใชพ้นกังานทั้งหมด 2 คน  

ปริมาณกาํกาํลงัการผลติ 

 ปริมาณกาํลงัการผลิตจะคิดจากการประมาณการยอดขายของแผนการตลาด บริษทั เอเอสพี ลาบอ

ลาตอร่ี จาํกดั  ไดป้ระมาณการไวท่ี้ 15.4 ลา้นบาท บริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั  มีกาํลงัการผลิตสูงสุด 

390,000  ช้ินต่อปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายท่ีไดค้าดการณ์ไว ้

 

16.โครงสร้างและแผนบริหารของกจิการ (Organization Chart) 

บุคลากรในบริษทั เอเอสพี ลาบอลาตอร่ี จาํกดั ประกอบดว้ยบุคลากร 29 คน ดงัน้ี  

 1.) ผูจ้ดัการ/เจา้ของกิจการ   1   ตาํแหน่ง 

 2.) ผูจ้ดัการโรงงาน 1 ตาํแหน่ง 

 -  พนกังานผลิต    4   ตาํแหน่ง 

    -  ช่างซ่อมบาํรุง    1   ตาํแหน่ง 

 3.) ผูจ้ดัการลอจิสติกส์ 1 ตาํแหน่ง 

    -  พนกังานจดัซ้ือ  1   ตาํแหน่ง  

  -  พนกังานจดัส่ง  2   ตาํแหน่ง 

  -  พนกังานคลงัสินคา้  2   ตาํแหน่ง 

 4.) ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   1   ตาํแหน่ง   

  -  พนกังานบญัชี    1 ตาํแหน่ง 

 5.) ผูจ้ดัการงานบุคคล  1   ตาํแหน่ง 

  -  เจา้หนา้ท่ี IT   1   ตาํแหน่ง 

  -  พนกังานธุรการ  1   ตาํแหน่ง 
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 6.) ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  1   ตาํแหน่ง 

  -  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   1   ตาํแหน่ง 

  -  พนกังานขาย   4   ตาํแหน่ง 

 7.) ผูจ้ดัการงานพฒันา  1   ตาํแหน่ง 

  -  พนกังานวจิยัและพฒันา  3   ตาํแหน่ง 

17.แผนการเงิน 

บริษทั ใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 17,600,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินทุนของกรรมการ 8,000,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 55 และเงินกูย้มืธนาคาร 9,600,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 8.125%  คิดเป็นร้อยละ 45 

 จากการประมาณการยอดขายในปีแรก ขายได ้70,000 ช้ิน และ Growth 10% ต่อปี ซ่ึงมีราคาขาย 

220 บาท/ช้ิน มีตน้ทุนสินคา้ประมาณ 50%  ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการตลาด ประมาณ 35%  ไดค้่า 

WACC = 8.54% 

 ผลจากการประเมินการแสเงินสด ระยะเวลาคืนทุน (PB) = 4.12 ปี , มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) = 

34,583,479.93 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) = 38.36% 

 ดงันั้นยอมรับโครงการไดเ้น่ืองจาก ระยะเวลาคืนทุน 4.12 ปีซ่ึงนอ้ยกวา่ระยะเวลาโครงการ 5 ปี มี

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นค่าบวก และอตัราผลตอบแทนภายในมากกวา่ค่า WACC; 38.36% > 8.54% 

 

18.แผนสํารองแผนการตลาด  

• กรณลีูกค้าไม่มั่นใจในสินค้าเน่ืองจากเป็นนวตักรรมใหม่ 

 ASP Plus คือ แบรนดสิ์นคา้ท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่แห่งวงการแพทย ์ดงันั้นส่ิงสาํคญัคือการ

ประชาสัมพนัธ์และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผลิตภณัฑ ์ โดยมีหลายวทีิในการประชาสัมพนัธ์ อาทิ การ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นวารสารทางการแพทย ์การออกบูธตามโรงพยาบาลโดยทีมนกัวจิยั เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์แบรนด ์และสามารถใชโ้อกาสน้ีในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขององคก์รไปใน

ตวั เพราะหากแบรนดแ์ละองคก์รเป็นท่ียอมรับ จะทาํใหบ้ริษทัมีโอกาสในการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออก

สู่ตลาดไดง่้าย ซ่ึงในอนาคตบริษทั อาจมีนโยบายในส่งออกสินคา้ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย 

 

19.แผนสํารองแผนการผลติ 

- กรณวีตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

 ทางบริษทัจะจดัหาแหล่งวตัถุดิบหลกั จากผูข้าย หรือ Supplier เจา้ เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้

จะเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดง่้าย 
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20.แผนสํารองการจัดการ/กาํลงัคน 

- กรณีทีพ่นักงานไม่มาทาํงาน 

 พนกังานท่ีหยดุจะตอ้งแจง้กบัทางบริษทัล่วงหนา้ เพื่อให้บริษทัไดท้าํการวางแผนปริมาณการผลิต

ในวนันั้นๆ ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งหมดนอ้ยท่ีสุด 

 

21.แผนสํารองแผนการเงิน 

- กรณีหากกจิการขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกจิ 

1. ใชเ้งินทุนสาํรองจากการเบิกเงินเกินบญัชีของธนาคาร 

2. ขอขยายระยะเวลาชาํระหน้ีจาก Supplier ของบริษทั 

 

22.บรรณนานุกรม 

• รายงานขอ้มูลทรัพยากรสาธารณสุข สาํนกันโยบายและยทุศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

• http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=104 

• http://health.kapook.com/view19970.html 

• https://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100504171319AArhzdK 

• http://www.thairath.co.th/content/425027 
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แผนธุรกจิ  นํา้พริกสําเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ZAPP 

อรทิพย ์ ชาญธญักรรม , วารุณี ศรีอุทยั , อจัฉรา สุดสา , สุรียพ์ร กิจสวสัด์ิ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 บริษทั แซ่บ จาํกดั เร่ิมประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยการ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ                                               

และความเป็นไปไดข้องธุรกิจวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีแนวโน้ม บริโภคเพื่อสุขภาพ มากข้ึน ซ่ึงนํ้ าพริกเป็น

คุณสมบติัทางยาของนํ้ าพริกไดถู้กประกาศโดยกระทรวงสาธารณะสุขและมุ่งส่งเสริมให้แพร่หลายมากข้ึน

สาํหรับผูบ้ริโภคนอกจากจะเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าแลว้ยงัช่วยประหยดัค่ารักษาสุขภาพของคนไทย ปีนึงไม่ตํ่า

กว่าพันล้านบ าท ซ่ึงในแต่ละปี  จะต้องเสียค่ าใช้ จ่ายในการดูแลรักษ าโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ      

โรคเบาหวาน ประมาณ 5,400 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึง

การอดอาหาร ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ 60เปอร์เซ็นตข์องโรคมะเร็งมีสาเหตุเก่ียวขอ้งกบัการอดอาหาร 

 จาก“นํ้ าพริก”ท่ีอาจดูเชยกลายเป็นผลิตภัณฑ์“คู่ครัว”ของคนรุ่นใหม่ท่ีทันสมัยท่ีสําคัญเราไม่

จาํเป็นตอ้งกระโดดเข้าไปแข่งขนัในตลาดแบบเดิมๆแต่สามารถสร้างตลาดใหม่ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์

กลุ่มเป้าหมายตามท่ีเราตอ้งการ ปัจจุบนันํ้ าพริก “ZABB” มีสูตรเด็ด เช่น นํ้ าพริกเผา นํ้ าพริกกุ้งเสียบและ

นํ้าพริกนรกไวจ้ดัจาํหน่ายพร้อมบรรจุภณัฑ์แบบของขวญัหรือ ZABB Gift Set สําหรับมอบเป็นของฝากชั้น

เยีย่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ปัจจุบนัการบริโภคอาหารของคนไทยเป็นไปอย่างเร่งรีบเน่ืองจากการประกอบอาชีพและสภาพ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงผูบ้ริโภคจึงคาํนึงถึงความสะดวกสบายรวดเร็วทนัต่อเวลาความสะอาดและเพื่อสุขภาพ

เป็นส่ิงสําคญั จากภาวะดงักล่าว จึงไดคิ้ดคน้กรรมวิธีการผลิตนํ้ าพริกเผา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภค 

โดยมีการพฒันา ใหอ้ยูใ่นรูปของนํ้าพริกบรรจุขวด 

 จากการสํารวจพบวา่คนส่วนใหญ่บริโภคอาหารนอ้ยกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการคือผกัและผลไม4้00กรัม

ต่อวนัคิดเป็นร้อยละ80ในผูช้ายและร้อยละ76ในผูห้ญิงการอดอาหารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดโรคเร้ือรัง

จึงไดต้ดัสินใจในการผลิตนํ้าพริกแทนการอดอาหารเน่ืองจากในนํ้าพริกมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายหลาก

ชนิด 

 นํ้ าพริก มีส่วนผสมของสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีส่วนประกอบทั่วไป คือ 

หอมแดง พริกแหง้ กระเทียม มะขามเปียก กะปิ เกลือ นํ้าตาลป๊ีบฯลฯ 

 นํ้าพริกสามารถเพิ่มการสร้างเซลล์กาํจดัเช้ือโรคไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติส่งเสริมระบบการไหลเวียน 

โลหิต และระบบการหายใจให้ดีข้ึน ซ่ึงช่วยลดปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหวัใจ และโรคเบาหวาน 

โดยนํ้ าพริกมีส่วนประกอบของ antioxidants และ anti-ageing ซ่ึงสามารถลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 

ไดร้้อยละ 20 และโรคลม โรคทางสมอง ไดร้้อยละ 26 ถึง 42 
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การจดัทาํแผนธุรกิจฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปประกอบการวิเคราะห์การผลิตในดา้นต่างๆ ซ่ึง

กิจการนํ้าพริก สาํเร็จรูป ตรา ZAPP มีแผนท่ีจะขยายกาํลงัการผลิต เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดในอนาคต 

โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 1,200,000 บาท แบ่งเป็นเงินลงทุนจากกิจการคนละ 300,000 บาทกิจการเป็นผูผ้ลิต

และจาํหน่ายนํ้ าพริกสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซ่ึงจะจดัจาํหน่ายทั้งแบบขายปลีกและขายส่ง ส่วนใหญ่เป็น

การผลิตให้แก่ตวัแทนจาํหน่ายเป็นหลกั โดยผลิตแบบบรรจุลงขวดแกว้สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม

ค่อนขา้งรุนแรง เน่ืองจากธุรกิจผลิตนํ้ าพริกสําเร็จรูปเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มาก จึงทาํให้มีผูส้นใจเขา้สู่

ธุรกิจค่อนขา้งมาก ประกอบกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ เช่น โครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

หรือการให้การสนบัสนุนผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ( SMEs) ถึงแมจ้ะมีผูผ้ลิตจาํนวนมาก 

แต่ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจน้ี มีเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

กบัเร่ืองของรสชาติและคุณภาพของสินคา้ ตลอดจนความเช่ือถือในตราสินคา้ของผูผ้ลิตเป็นเกณฑ์เน่ืองจาก

กิจการมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง จากการบริหารวตัถุดิบและความไดเ้ปรียบดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีใกล้

แหล่งวตัถุดิบ จึงทาํให้กิจการสามารถดาํเนินกลยุทธ์ราคาตํ่าต่อไป ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจผลิตนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปมาเป็นเวลายาวนาน ทาํให้มีความชาํนาญและเขา้ใจสภาพตลาดเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี กิจการยงัทาํ

การพฒันาสินคา้และรสชาติใหม่ๆตามความนิยมของลูกคา้สมํ่าเสมอ และอาศยัช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

แขง็แกร่งท่ีกิจการมีอยู ่เพื่อกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งมีแผนขยายช่องทางการจดัหน่าย

เพิ่มข้ึน 

 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ,นํ้าพริกสาํเร็จรูป 
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บทนํา 

 สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรง เน่ืองจากธุรกิจผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูป เป็นธุรกิจท่ี

ใช้เงินลงทุนไม่มาก จึงทาํให้มีผูท่ี้สนใจเขา้สู่ธุรกิจค่อนขา้งมาก แต่ผูป้ระกอบการท่ี ประสบความสําเร็จใน

ธุรกิจน้ี มีเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ืองของ รสชาติและคุณภาพของสินคา้ 

ตลอดจนความเช่ือถือในตราสินคา้ของผูผ้ลิตเป็นเกณฑ์ เน่ืองจากกิจการมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีตํ่ากว่า

คู่แข่ง จากการบริหารวตัถุดิบและความไดเ้ปรียบดา้นทาํเล ท่ีตั้งท่ีใกลแ้หล่งวตัถุดิบ จึงทาํให้กิจการสามารถ

ดาํเนินกลยุทธ์ราคาตํ่าต่อไปผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้อยู่ในธุรกิจผลิตนํ้ าพริกสําเร็จรูปมาเป็นเวลายาวนาน ทาํให้มี

ความชาํนาญและเขา้ใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี และอาศยัช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแข็งแกร่งท่ีกิจการมีอยู ่

เพื่อกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งมีแผนขยายช่องทางการจดัหน่ายเพิ่มข้ึน 

 กิจการนํ้าพริกสาํเร็จรูป ตรา ZAPP เป็นธุรกิจท่ีจดัจาํหน่ายนํ้าพริกสาํเร็จรูป แบบปลีกและส่งในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดซ้ื้อกลบัไปรับประทานและเป็นของฝาก โดยเจา้ของกิจการได้

คลุกคลีเก่ียวนํ้าพริกสูตรน้ีมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกบัทางครอบครัวไดท้าํนํ้ าพริกสูตรน้ีทานกนัเป็นประจาํ จึง

ไดเ้รียนรู้ส่วนผสม และขั้นตอนการผลิตนํ้ าพริกสําเร็จรูป ตรา ZAPP เป็นอยา่งดี จึงเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะมี

ธุรกิจเป็นของตนเอง และไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว ทั้งทางดา้นเงินทุน สถานท่ีประกอบการ และ

ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นในกระบวนการผลิต โดยทาํการผลิต แล้วนําไปฝากขายตามร้านขายของ ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงในปัจจุบนัประชากรท่ีอาศยัอยูมี่เป็นจาํนวนมาก พร้อมทั้งตอ้งการซ้ือของฝาก

เพื่อนาํกลบัไปฝากคนท่ีบา้นหรือเป็นท่ีระลึก  ดงันั้น นํ้ าพริกจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถซ้ือกลบัไปเป็น

ของฝากหรือของท่ีระลึก เพราะนํ้าพริกถือไดว้า่เป็นอาหารท่ีมีรสชาติดี ถูกปากคนไทยเป็นอยา่งมาก นํ้าพริก

สําเร็จรูป ตรา ZAPP  คาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดให้เป็นบวกได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากดาํเนิน

กิจการ ทั้งน้ีทางกิจการนํ้ าพริก ตราZAPP จะใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดทุกด้านโดยเฉพาะการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ในหลายๆช่องทาง เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งรวดเร็ว และนอกจากน้ีทาง

กิจการจะเลือกใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถนัในทุกกระบวนการผลิตเพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์

มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ รวมทั้งรสชาติของนํ้ าพริกสําเร็จรูป ตราZAPP ตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมทั้งสร้างความน่าเช่ือถือและความมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑ ์ทั้งยงัคาํนึงถึง

ในเร่ืองของความสะอาดเป็นสาํคญัวตัถุดิบทุกชนิดตอ้งผา่นกระบวนการชาํระลา้งท่ีเป็นระบบถูกสุขอนามยั 

และรสชาติอร่อยถูกปากคนไทย และวตัถุดิบในการผลิตนั้นมีเป็นจาํนวนมากในประเทศไทย อาทิเช่น กุง้

แห้ง หอมกระเทียม กะปิ เป็นตน้ ในระยะแรกได้จาํหน่ายปลีกและส่งภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

หากผลตอบรับดีทางเราจะมีการพฒันารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพมากข้ึน และมีการจดัจาํหน่ายอยา่งทัว่ถึง

เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้าพริกสาํเร็จรูปภายใตแ้บรนด ์ZAPP 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้ าพริกสําเร็จรูปภายใตแ้บรนด ์

ZAPP 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการทาํนํ้ าพริกสําเร็จรูปภายใต้แบรนด ์

ZAPP                                  

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เดือนพฤษภาคม 2558 

 

นิยามศัพท์  

 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ในการ

ดาํเนินงานหรือไม่          

 2. นํ้ าพริกสําเร็จรูป หมายถึง ส่วนผสมจากสมุนไพรท่ีถูกแปรรูปให้อยูใ่นลกัษณะของนํ้ าพริกท่ีมี

ประโยชน์จากสารอาหาร และปรุงแต่งถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ  

การวเิคระห์สถานการณ์ 

การวเิคระห์แผนการตลาด 

การวเิคระห์แผนการผลิต 

การวเิคระห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวเิคระห์แผนการเงิน 

 
 
ความเป็นไปไดใ้น

การทาํธุรกิจนํ้าพริก

สาํเร็จรูปภายใต ้                    

แบรนด ์ZAPP 
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 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวเิคราะห์ จุกแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

 4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การควบคุมการผลิต  

 6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

 7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั 

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

• การวเิคราะห์สถานการณ์  

 การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้ 

 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1. ผูบ้ริหารมีความรู้ และสูตรในการผลิตนํ้ าพริกเป็นอย่างดี และดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ าพริกมา

เป็นเวลายาวนาน 

2. มีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแน่นอน โดยทาํสัญญาส่งเป็นรายเดือนกบับริษทัตวัแทนจาํหน่าย 

3. ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้จากองคก์รอาหารและยา ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมดาํเนินการ 

4. มีตน้ทุนการผลิตตํ่า ทาํใหส้ามารถตั้งราคาขายไดถู้กกวา่คู่แข่งระดบัเดียวกนัในตลาด 

5. กิจการตั้ งอยู่ใกล้แห่งวตัถุดิบท่ีจาํเป็นในการผลิตนํ้ าพริก ทาํให้มีต้นทุนในการขนส่งด้าน

วตัถุดิบท่ีตํ่า รวมทั้งไม่จาํเป็นตอ้งสาํรองวตัถุดิบไวม้าก 

6. เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผูก่้อตั้งเองทั้งหมด ทาํใหกิ้จการไม่มีปัญหาภาระหน้ีสิน 

 

จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 

1. ตราสินคา้ของกิจการยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนัก เน่ืองจากยงัไม่มีการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภครับรู้เท่าท่ีควร 

2. กิจการมีการดาํเนินการในลกัษณะ Labor Intensive ทาํให้การเพิ่มกาํลงัแรงงาน และกาํลงัการ

ผลิตเป็นไดย้าก 

3. พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัแรงงาน ทาํใหก้ารพฒันาทกัษะฝีมือตอ้งใชเ้วลามาก 

4. สถานท่ีผลิตสินคา้อยูใ่นเขตท่ีพกัอาศยัของชุมชน ทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในดา้นการขยายกาํลงัการ

ผลิต 
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โอกาสของกจิการ (Opportunities) 

1. นํ้ าพริกเป็นอาหารท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมานาน และเป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมา

โดยตลอด ทาํใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  

2. รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างจริงจงั ทาํให้เป็น

โอกาสในการขยายการผลิต 

 

อุปสรรคของกจิการ (Threats) 

1. เป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มาก ทาํใหมี้คู่แข่งในตลาดจาํนวนมาก 

2. สินคา้เลียนแบบไดง่้าย  ทาํให้กิจการจาํเป็นตอ้งสร้างความแตกต่าง รวมทั้งสร้างการรับรู้ในตรา

สินคา้ใหก้บักบัผูบ้ริโภค 

3. สูตรและฝีมือการทาํนํ้ าพริกของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกนัมาก  ทาํให้ผูบ้ริโภคแยกความ

แตกต่างของสินคา้ไดย้าก 

4. นํ้าพริกเป็นสินคา้ท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบตามธรรมชาติเป็นหลกั ดงันั้นทาํให้มีความเส่ียงในเร่ือง

ของผลผลิตขาดตลาด หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

• การวเิคราะห์ด้านการตลาด  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market)  

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั         

 ลูกคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย   ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีคาํสั่งซ้ือท่ีค่อนขา้งแน่นอน โดยการอาศยัช่อง

ทางการจัดจําหน่ายผ่านลูกค้ากลุ่มน้ี จะเป็นลักษณะการฝากขายตามซุ้มสินค้าของตัวแทนจาํหน่าย 

นอกจากน้ี ยงัมีการกระจายสินคา้ไป ยงัตวัแทนจาํหน่ายในต่างจงัหวดั เพื่อจาํหน่ายผ่าน ขายของท่ีระลึก 

หรือตาม สะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ามนัตามทางหลวงสายต่าง ๆ   ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชก้ารขนส่งผา่นบริษทั 

ขนส่งอาหารรวดเร็ว จาํกดั หรือใชบ้ริการขนส่งของผา่นบริษทัไปรษณียไ์ทย เป็นหลกั                                                                                                                                 

 

กลุ่มเป้าหมายรอง            

 ลูกคา้ก็จะเป็นกลุ่มคนเล่นโซเชียล ทั้งพนกังานออฟฟิศ  ใชช่้องทางการส่ือสารบนโซเชียลมีเดีย เช่น 

เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ พร้อมเปิดตลาดออนไลน์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย กบัราคายอ่มเยาว ์ดว้ยรสชาติท่ี

อร่อยถูกปากและบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั ทาํใหเ้กิดการบอกต่อ บา้งถ่ายรูปผลิตภณัฑแ์ลว้แชร์บนโลกสังคออน

ไลน์ 
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การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

เม่ือเอ่ยถึงผลิตภณัฑ์ “นํ้ าพริก” ภาพแรกท่ีติดตาคงหนีไม่พน้กระปุกพลาสติกพร้อมฉลากท่ีมีภาพ

เจา้ของตน้รับวางเด่นอยูบ่นผลิตภณัฑเ์พื่อยนืยนัความอร่อย ส่วนแนวคิดของการออกแบบฉลากไม่วา่จะเป็น

แบรนด์ใดยี่ห้อไหนก็ดูคลา้ยคลึงและแข่งขนัอยู่ในตลาดเดียวกนัทั้งหมด แต่ใช่ว่าตลาด “นํ้ าพริก” จะไม่

น่าสนใจ เพราะเราสามารถสร้างตลาดใหม่ เจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยผนวกเอาไลฟ์สไตลข์องผุบ้ริโภคเขา้

ไปผสมผสาน เพื่อยกระดับความจดัจ้านของนํ้ าพริกให้ทันสมยัมากข้ึน และน่ีคือจุดเร่ิมต้นของการทาํ

การตลาดของ “นํ้าพริก” รสชาติไทยโบราณ สูตรลบัท่ีถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นภายใตแ้บรนด์ “ZAPP” นํ้าพริก

สมยัใหม่ สูตรไทยดั้งเดิม 

 

 

                                                                        ราคาถูก 

 

   

 

                    

                   คุณภาพตํ่า                                          

 

  

               

   ราคาแพง 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(Place strategy)                              

 รูปแบบ B2B  บริษทั Zapp (ประเทศไทย) จาํกดั มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ไดเ้ลือกใช้

ช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยฝากขายผ่านร้านขายฝาก ร้านโอท๊อป ตลาดนํ้ าต่างๆ โดยทางบริษทัจะให้

เปอร์เซ็นตจ์ากราคาขายสินคา้ในอตัรา 10% เป็นเงิน ต่อราคา 1 ขวด 

รูปแบบ B2C  บริษทั ZAPP (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทางออนไลน์ 

เพื่อให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือมากข้ึน โดยการกระจายสินคา้ของบริษทัผา่นช่องทางการจดั

จาํหน่ายทางออนไลน์ มีช่องทางทั้งหมดดงัน้ี 

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

- E-mail : ZappZeed@gmail.com 

- Instagram : ZappZeedthailand 

 

ราคา
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price strategy)     

 นํ้าพริกแบบสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน ตราแซ่บ มีทั้งนํ้ าพริกแบบแหง้และแบบเปียก  โดยนํ้ าพริก

จะบรรจุลงขวดแกว้ ขนาด 60 กรัม และนํ้ าพริกท่ีทาํการจาํหน่ายอยูใ่นปัจจุบนั มีทั้งหมด 3  รสชาติ ราคาส่ง

จาํหน่ายท่ี 65 บาทและราคาปลีกจาํหน่ายอยู่ท่ี 79 บาทในการพฒันาสินคา้และบริการของ นํ้ าพริกแซ่บ จะ

มุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้เป็นหลกั เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

- เนน้การพฒันาสินคา้ โดยการเพิ่มรสชาติตามท่ีตลาดนิยม  

- ปรับปรุงขนาดบรรจุใหเ้หมาะสมตามการบริโภคของลูกคา้  

- พยายามปรับปรุงการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานดา้นอาหาร เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาหารมกัคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั สะอาด และดา้นสาธารณสุข   

- บรรจุภณัฑ์ปิดผนึกอยา่งดี และออกแบบ Packaging ใหม่ ให้มีสีสันสดใส ดูสะอาด และฉลาก

สินคา้ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน เช่ือถือได ้มีวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ, ส่วนผสมท่ีใช้, สถานท่ีตั้ง

ของกิจการ เป็นตน้                                                                                          

 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) 

- จดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เช่น ซ้ือ 2 กระปุก แถม 1 กระปุก เป็นตน้ ซ่ึงจะจดัโปรโมชั่น

ในช่วงเดือนท่ีมียอดขายลดลง 

- ออก Package ใหม่ ๆ สาํหรับเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ วนัครอบครัว เป็นตน้   

- ใช ้Point of Purchase Advertising คือ การใชโ้ฆษณา ณ จุดขาย เพื่อเตือนความทรงจาํของลูกคา้  

รวมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือท่ีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้  โดยการทาํป้ายโฆษณาหนา้จุดท่ีมีการจดั

เทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้  

- ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมภายในทอ้งถ่ินโดย  ร่วมมือหรือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมของชุมชน  เช่น  จดันํ้าพริกช่วยผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 

 

• การวเิคราะห์แผนการผลติ  

การผลตินํา้พริกสําเร็จรูปมีกระบวนการผลติตามรายละเอยีดดังต่อไปนี ้    

 ข้ันตอนที่ 1 นาํวตัถุดิบต่างๆมาทาํความสะอาดแลว้ทาํการเป่าลมคดัแยกส่ิงแปลกปลอมต่างๆเพื่อ

ไม่ใหเ้ป็นการเสียคุณค่าทางอาหารดว้ยเคร่ืองทาํความสะอาด               

 ข้ันตอนที่ 2 นาํวตัถุดิบต่างๆท่ีไดท้าํความสะอาดและจดัเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ นาํมาเขา้เคร่ืองบด

แหง้และตามดว้ยบด  

 ข้ันตอนที่ 3 ทาํการผสมวตัถุดิบท่ีไดส้ับและบดละเอียดแลว้ ดว้ยการกวนส่วนผสมให้เขา้กนัแลว้

ปรุงรสชาติ          

 ข้ันตอนที ่4 ผา่นเคร่ืองบรรจุขวด        
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 ข้ันตอนที ่5 เรียงลงตะกร้า        

 ข้ันตอนที ่6 ฆ่าเช้ือ         

 ข้ันตอนที ่7 ตรวจสอบคุณภาพ 

• การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาลงัคน  

 

โครงสร้างองค์กร  

 โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ น้ีจะแบ่งตามลกัษณะของหน้าท่ีการทาํงาน (Functionality) เพราะมี

ขนาดไม่ใหญ่มาก และง่ายต่อการบริหาร โดยมีประธานกรรมการ (CEO) เป็นผูค้วบคุมนโยบายและแบ่ง

สายงานออกเป็น 3 สายงานหลกัคือฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายบญัชีการเงินโดยแต่ละสายงานจะมีหน้าท่ี

บริหารตามสายงานและมีตาแหน่งหนา้ท่ีตามสายงานดงัแสดงในแผนภาพ  

 

ภาพแสดงแผนผงัองคก์ร (Organization Chart) 

 
 

• การวเิคราะห์แผนทางการเงิน  

 แผนการเงินของบริษทั แซ่บ จากดั ในผลิตภณัฑ์ นํ้าพริกสาํเร็จรูป ประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกัคือ งบ

ลงทุนเม่ือเร่ิมโครงการสมมติฐานทางการเงินประมาณการผลประกอบการในปีท่ี 1 และ 5 ปี ซ่ึงในแผน

ประกอบการจะประกอบด้วยงบกาํไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสดจากนั้นจะเป็นอตัราส่วนทาง

การเงินและการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงดา้นการเงินภายใตส้ถานการณ์ต่างๆของบริษทัฯ เร่ิมลงทุนคร้ัง

แรก 2 ลา้นบาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 2,921,792.00   บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 3,301,971.00  บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 

3,728,968.00 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 4,208,345.00 บาท บาท ปีท่ี 5 เท่ากบั 4,746,308.00  บาท มีกาํไรสุทธิในปีท่ี 

1 เท่ากับ280,688.00 บาท  มีกําไรสุทธิในปี ท่ี  2 เท่ ากับ  278,448.68 บาท  มีกําไรสุทธิในปี ท่ี  3 เท่ ากับ 

495,001.99 บาท มีกาํไรสุทธิในปีท่ี4 เท่ากับ 746,249.76 บาท มีกาไรสุทธิในปีท่ี 5 เท่ากับ 1,034,200.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขนสง่ ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี

 

ผู้จดัการฝ่ายขาย ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
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บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4 ปี  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 

8,937,532.91 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate Return; IRR) เท่ากบั 62.71  % 

 

สรุปผลการศึกษา  

 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต การวเิคราะห์

ดา้นกาํลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจนํ้าพริกสาํเร็จรูป ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด

ข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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