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แผนธุรกิจ เครื่ องดื่มนํา้ คั้นต้ นข้ าวสาลีอ่อน ตราเฮลตี้ วีท
ฐิติมา คล้ายดอกจันทร์ , สุ รมาศ เลิศเกียรติรัชตะ, นภัทร เอกธนันท์กุล
-----------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาแผนธุ รกิ จเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพนํ้าคั้นข้าวสาลี อ่อนในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึ ง
ความเป็ นไปได้ของการลงทุน วิธีการดําเนิ นธุ รกิจ และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการวิเคราะห์จากปั จจัย
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ นคู่แข่งขัน สถานการณ์ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกอุ ตสาหกรรม เพื่อศึ กษาถึ งความไปได้ท างการผลิ ตและการดํา เนิ นงาน การตลาด การเงิ น
รวมทั้งการบริ หารจัดการกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจ และเป็ นประโยชน์ในการประกอบการตัดสิ นใจแก่ผทู ้ ี่
สนใจ และผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุนในธุ รกิจนี้
แผนธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่ทาํ มาจากต้นข้าวสาลีอ่อน ภายใต้ตราสิ นค้า “Healthy Wheat” ของ
บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด ซึ่ งดําเนิ นการบนเนื้ อที่ 378 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่กรุ งเทพมหานคร โดยมีเงิ นลงทุ น
ทั้งหมด 2,060,000 บาท เป็ นเงินลงทุนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 760,000 บาท และเป็ นการกูย้ ืมเงิ นจาก
ธนาคารจํานวน 1,300,000 บาท มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ดูแลรักษาสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีรายได้ปานกลางขึ้นไป สําหรับธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพถือเป็ นธุ รกิจที่น่าสนใจ
เนื่ องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจในการดู แลรักษาสุ ขภาพเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ฯ จึงผลิตเครื่ องดื่ ม
นํ้าข้าวสาลีอ่อนบรรจุขวดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย สามารถดื่มได้ทุกวัน และเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กบั
ผูบ้ ริ โภคที่สนใจห่ วงใยในสุ ขภาพ บริ ษทั ฯได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีช่องทางจัดจําหน่ายไป
ยังร้านค้า ร้านอาหารที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ที่ต้งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล ฟิ ตเนส สถานี
รถไฟฟ้ า และอาคารสํานักงานต่างๆที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้สินค้าได้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
ได้อย่างทัว่ ถึง จากการประมาณการรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆพบว่าการลงทุนครั้งนี้ บริ ษทั มีระยะเวลา
คืนทุน (Pay Back period) 1.61 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) เท่ากับ 54,797,304.42 บาท และ
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 133.78 % บาท ซึ่งถือว่าเป็ นธุ รกิจที่มีความน่าสนใจและคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนเป็ นอย่างยิง่

วารสารการวิจยั ทางธุรกิจ และการบริ หารปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
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บทนํา
ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) การ
ย้ายเข้ามาอยูใ่ นเมืองใหญ่ (urbanization) และวิวฒั นาการทางด้านเทคโนโลยี (technology evolution) ส่ งผล
ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนแนวคิ ด ทัศ นคติ ลัก ษณะการใช้ชี วิตและพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ ยนไป ไม่ใช่ แค่ “กิ นเพื่ออยู่” ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่จะมีความฉลาดและรู ้ จกั เลื อกสิ นค้าที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มในการซื้ อสิ นค้า บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีสรรพคุ ณทางการรักษา
หรื อการบํารุ งสุ ขภาพ เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงและความสวยงาม ดังจะเห็นได้จากผลสํารวจพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพในกลุ่มเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
พร้ อมดื่ ม เครื่ องดื่ ม ผลไม้ช นิ ด ผงเครื่ อ งดื่ ม ชาสมุ นไพร และนํ้า แร่ ผสมวิ ตามิ น จากศู นย์อจั ฉริ ย ะเพื่ อ
อุตสาหกรรมอาหาร ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2556 พบว่า ภาพรวมผูบ้ ริ โภคกว่าร้อยละ 90 ชอบดื่มเครื่ องดื่ม
เพื่อสุ ขภาพ และมีทศั นคติที่ดีต่อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ โดยแรงจูงใจ
สําคัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะดื่มเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพในครั้งแรกนอกจากคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์
คือ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม ดู ทนั สมัย เข้ากับรู ปแบบการใช้ชีวิต การแสดงคุ ณค่าหรื อคุณประโยชน์
หรื อความเป็ นมาของส่ วนผสมที่ นาํ มาผลิ ตภัณฑ์บ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และช่ องทางการกระจายสิ นค้า มี ค วาม
สะดวกสบายต่อการซื้ อ จากผลสํารวจของ Euromonitor International (2012) พบว่า มูลค่าตลาดของอาหาร
และเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดการณ์วา่ ในปี
พ.ศ. 2560 มู ลค่าตลาดอาจสู งถึ ง 1 ล้านล้านเหรี ยญสหรั ฐ โดยที่ ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจี น บราซิ ล และ
สหรัฐอเมริ กา ครองอันดับ 1 ถึง 3 ของประเทศที่มีการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพสู งที่สุดตามลําดับ ขณะที่
ไทยอยู่ในอันดับ 19 รองจากประเทศในอาเซี ยนอย่างอิ นโดนี เซี ยเพียงชาติเดี ยว แต่ที่น่าสนใจคือประเทศ
บ้านใกล้เรื อนเคียงอย่างเวียดนามและกัมพูชา ก็มีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพรองจากไทยเพียงเล็กน้อย
โดยอยู่ในอันดับที่ 20 และ 21 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยงั มีประเทศอื่นๆ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ และ
ซาอุดิอาระเบีย ที่มีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพติดอันดับต้นๆ ของเอเชี ย สําหรับตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ในส่ วนของประเทศไทยนั้นพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพที่มาแรงยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
และเครื่ องดื่ ม ฟั ง ก์ชันแนล (functional foods & drinks) รองลงมาคื อ อาหารที่ ม าจากธรรมชาติ และดี ต่อ
สุ ข ภาพ (naturally healthy foods) วิตามิ นและผลิ ตภัณฑ์ เสริ ม อาหาร (vitamins and dietary supplements)
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (herbal products) และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการควบคุมนํ้าหนัก (weight management
products) โดยคาดว่ า ในปี พ.ศ. 2558 จะมี มู ล ค่ า ตลาดสู ง ถึ ง 9.3, 5.3, 3.8, 1.4 และ 0.9 หมื่ น ล้ า นบาท
ตามลํ า ดั บ (ที่ ม า: www.thaipost.net/node/51440) จากมู ล ค่ า และช่ อ งว่ า งทางการตลาดที่ ย ัง คงมี อ ยู่
ค่อนข้างมาก จึ งเป็ นโอกาสอันดี ที่ผูป้ ระกอบการไทยทั้งรายเก่ าและรายใหม่จะหันมานําเอาวัตถุ ดิบและ
พืชผลทางการเกษตรคุณภาพสู งนานาชนิ ดที่หาได้ในประเทศไทย มาผลิตและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
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เพื่อสุ ขภาพ อันจะเป็ นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าอาหารและเกษตรของไทย และยังสามารถส่ งออก
เพื่อจําหน่ายนํารายได้กลับสู่ ประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย
กระแสความนิ ยมในการใส่ ใจดู แลรักษาสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด เล็งเห็น
แนวทางการเติบโตของธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่ผลิตจากต้นอ่อนข้าวสาลี เนื่ องจากเป็ นเครื่ องดื่มสี เขียว
เข้ม ที่ อุดมด้วยเอ็นไซม์ วิตามิ น และคลอโรฟิ ลล์ มี คุ ณค่า ทางอาหารสู ง ไม่ มี อนั ตราย เพราะทํา มาจาก
ธรรมชาติ ร่ างกายสามารถนําไปใช้ได้ทนั ที ต้นข้าวสาลี อ่อน 30 มิลลิ ลิตร มีคุณค่าเทียบเท่าผักสดทัว่ ไป
นํ้าหนัก 1 กิ โลกรัม นํ้าคั้นต้นข้าวสาลี อ่อนมีคลอโรฟิ ลล์มากถึ ง 70% ซึ่ งคลอโรฟิ ลล์เป็ นสารต้านอนุ มูล
อิ สระที่ สําคัญ มีโครงสร้ างโมเลกุล คล้ายฮี โมโกลบิ น จึ งมี ออกซิ เจนมาก ช่ วยให้สมองและเนื้ อเยื่ อของ
ร่ างกายมีออกซิ เจนเพียงพอ ทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มี superoxide dismutase
(SOD) ซึ่ งเป็ นสารต้า นมะเร็ ง สู ง ร่ า งกายสามารถนํา ไปใช้ ไ ด้ ท ัน ที ทํา ให้ ช่ ว ยป้ อ งกัน และต่ อ ต้า น
โรคมะเร็ ง ลดโคเลสเตอรอล ช่วยในเรื่ องระบบการไหลเวียนของโลหิ ต ระบบการย่อยอาหาร ลดความ
ดัน รวมทั้งช่วยในการขับสารพิษออกจากร่ างกาย ได้ดว้ ยส่ วนประกอบที่พบในนํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมีแร่
ธาตุที่มีประโยชน์ไม่ต่าํ กว่า 90 ชนิด ตั้งแต่ แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม โปแตสเซี ยม เหล็กและโซเดียม มีกรดอะ
มิโนไม่ต่าํ กว่า 20 ชนิ ด และมีเอนไซม์ไม่ต่ าํ กว่า 30 ชนิ ด ได้แก่ วิตามินเอ บี ซี อี และเค แมกนี เซี ยมที่ช่วย
จํากัดไขมันส่ วนเกิ น กรดอะมิโนที่เป็ นองค์ประกอบหลักของโปรตีน ช่ วยในการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
และสร้างเซลล์ใหม่ นอกจากนี้ นํ้าวีทกราสที่ค้นั จากต้นข้าวสาลี อุดมไปด้วยคลอโรฟิ ลล์ ซึ่ งเป็ นสารที่มีสูตร
โครงสร้างใกล้เคียงกับฮีม (heme) สารที่ร่างกายนําไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จนได้ชื่อ
ว่าเป็ น “เลื อดสี เขียว (Green Blood)” ซึ่ งมีการศึกษาวิจยั ฤทธิ์ การเพิ่มจํานวนเม็ดเลื อดแดงของต้นอ่อนข้าว
สาลี ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะโลหิ ตจาง พบว่านํ้าคั้นจากต้นข้าวสาลีอ่อนป้ องกันการเกิดภาวะโลหิ ตจางได้ดี มีผล
เพิ่มปริ มาณฮีโมโกลบินในเลือดอย่างมีนยั สําคัญ และเพิ่มภูมิตา้ นทานได้ดี ทําให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
สรุ ปโดยภาพรวมแล้วทางบริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ และเห็ นความเป็ นไปได้ในการเจริ ญเติ บโต และ
ความน่ า ลงทุ น ของธุ ร กิ จ เครื่ องดื่ ม นํ้าคั้น ข้า วสาลี “Healthy Wheat” เป็ นอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ าก
สถานการณ์ ตลาด ส่ ว นแบ่ ง ตลาดที่ ย งั มี อ ยู่ม ากจากปั จ จัย สนับ สนุ นด้า นการตลาดในปั จ จุ บ นั มี ค วาม
ได้เปรี ยบของผลิตภัณฑ์ และโอกาสในการลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจเครื่ องดื่มนํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนเพื่อสุ ขภาพยี่หอ้ “Healthy
Wheat”
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจเครื่ องดื่มนํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน
เพื่อสุ ขภาพ “Healthy Wheat”
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจเครื�องดื�มนํ�าคั�น
ต้นข้าวสาลีอ่อนเพื�อสุขภาพ “Healthy Wheat”

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจเครื่ องดื่มนํ้าคั้นต้นข้าวสาลี
อ่อนเพื่อสุ ขภาพ
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2558
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิตและการดําเนิ นงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และสรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไป
ได้ ในการดําเนินงานหรื อไม่
2. เครื่ องดื่ มนํ้าคั้นต้นข้าวสาลี อ่อนเพื่อสุ ขภาพ หมายถึ ง ต้นอ่อนข้าวสาลี ที่ถูกแปรรู ปให้อยู่ใน
ลัก ษณะของเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางอาหาร และปรุ ง แต่ ง ถู ก ต้อ งตามหลัก
โภชนาการ
3. การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของ
องค์การ โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวางตําแหน่งทางการ
ตลาด การกํา หนดผลิ ต ภัณ ฑ์ การกํา หนดราคา ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารองค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
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การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็ง
1. บริ ษทั มีความรู ้ความสามารถ และมีความชํานาญด้านการผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ นํ้าข้าวสาลีอ่อน
2. บริ ษทั มีความสามารถในพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ รสชาติอร่ อย และมีคุณค่าทางอาหารอย่าง
ครบถ้วน
3. สิ นค้าไม่ปนเปื้ อนสารเคมี เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูค้ วบคุมการปลูกต้นข้าวสาลีเอง
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตได้คุณภาพ
5. มี Brand Image ที่ดี ภาพลักษณ์ชดั เจน
จุดอ่ อน
1. เป็ นธุ รกิจที่ไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย ต้องทําการโฆษณาสู ง
2. ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในการบริ โภคนํ้าผลไม้ 100 % มากกว่า
3. เป็ นธุ รกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยและไม่ตอ้ งมีเทคโนโลยีข้นั สู ง
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.

แนวโน้มตลาดอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพกําลังที่เป็ นนิยม และขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การเข้าสู่ อาเซี ยน ทําให้เป็ นโอกาสในการขยายธุ รกิจ
รัฐบาลสนับสนุนในผูบ้ ริ โภคนิยมดื่มนํ้าผักผลไม้มากขึ้น เพื่อสุ ขภาพและพลานามัยที่ดี
ผูบ้ ริ โภคนิยมทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยคํานึงถึงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
การดําเนิ นชี วิตประจําวันที่รีบเร่ ง มลภาวะที่เป็ นพิษ และความเครี ยด ทําให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจ
สุ ขภาพมากขึ้น

อุปสรรค
1. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ดื่มเพื่อสุ ขภาพมีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น นํ้าผักผลไม้ค้นั สดปลอดสารพิษ นํ้า
สมุนไพรกระชายดํา รวมถึงเครื่ องดื่มฟังค์นอลดริ๊ ง ที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก
2. นํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนเพื่อสุ ขภาพเป็ นเครื่ องดื่มสําหรับผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม
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การวิเคราะห์ แผนทางการตลาด
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting Market)
บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด ได้เลือกกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary Target)
กลุ่มคนทํางาน อายุ 25 – 60 ปี โดยมีรายได้ต้งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งผูบ้ ริ โภคในกลุ่มดังกล่าวจะ
เป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังการซื้ อสู ง มีรูปแบบการดําเนิ นชี วิตที่เร่ งรี บ มีเวลาจํากัด แต่ยงั ให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพ
มี Lifestyle ที่ชอบบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ ต้องการผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้
ประโยชน์ในด้านการบํารุ งรักษา และเยียวยาด้านสุ ขภาพ บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด จึงเสนอ ผลิตภัณฑ์ นํ้าคั้น
ต้นข้าวสาลีอ่อน กับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายรอง (Secondary Target)
กลุ่มนักศึกษา ซึ่ งมีช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีรายได้ปานกลาง มีความสนใจในสุ ขภาพ ชอบทดลองสิ่ ง
ใหม่ๆ และยังให้ความสําคัญกับรสชาติ บรรจุภณั ฑ์ที่ทนั สมัย ซึ่ งกลุ่มนี้ ในอนาคต จะกลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
หลัก ดังนั้น บริ ษทั ถื อโอกาสที่จะสร้ างการรับรู ้ในตัวสิ นค้า นํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีให้เป็ นที่ยอมรั บ และ
พัฒนาให้เกิดการซื้ อต่อไปในอนาคต
กลุ่มผูส้ ู งอายุ ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้ นไป ที่ ส่วนใหญ่มกั จะอยู่กบั บ้าน เป็ นกลุ่ มที่ ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับ
สุ ขภาพเป็ นหลัก ชอบผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ และยิ่งเป็ นเครื่ องดื่ มที่ประโยชน์ในการรั กษาและ
บํารุ งร่ างด้วยแล้วอย่าง นํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี ของบริ ษทั ก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มนี้
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
บริ ษทั คํานึ งถึงการพัฒนาสิ นค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เป็ น
โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ “คุณค่าต้องมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูดีและรสชาติที่ถูกปาก” เนื่ องจากในช่วงที่ผา่ นมา
ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ว่า ผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อสุ ข ภาพจะมี รสชาติ ที่ ไ ม่อร่ อยและที่ สํา คัญรองลงมาต้องมี “มี คุ ณค่ า ทาง
โภชนาการสู ง” และต้องมีความโดดเด่นของส่ วนผสมที่ให้คุณค่าต่อร่ างกาย นอกจากนี้ตอ้ งมีความน่าเชื่ อถือ
ด้านความปลอดภัยและความสะอาดถูกหลักอนามัยในด้านบรรจุภณั ฑ์
คุณค่ าทางโภชนาการสู ง ซึ่ ง “นํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี” ได้รับยืนยันจากการวิจยั ค้นคว้าในประเทศ
อเมริ กา พบว่า ผูท้ ี่ดื่มนํ้าคั้นข้าวสาลีอ่อนเป็ นประจํา ทําให้หายจากอาการป่ วย สุ ขภาพแข็งแรงอายุยืน หรื อ
จากการสนับสนุน ให้นาํ นํ้าคั้นข้าวสาลีอ่อน มาเป็ นอาหารและยา ของสถาบันเสริ มสร้างสุ ขภาพในประเทศ
ญี่ปุ่น โดย ดร.Yosihihide Hagiwara เห็ นว่านํ้าคั้นข้าวสาลี อ่อนให้คลอโรฟิ ลล์ที่มีโมลิกุลคล้ายคลึงกับเม็ด
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เลื อ ดของมนุ ษ ย์ ที่ มี ห น้ า ที่ พ า ออกซิ เ จนไปเลี้ ยงส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย และจากการบทความของ
มหาวิทยาลัย มหิ ดล ยังพบว่า นํ้าคั้นข้าวสาลีอ่อน คั้นสดให้วติ ามินเอ ซี และอี รวมทั้งแร่ ธาตุต่าง ๆ เช่น เหล็ก
แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม และกรดอะมิ โ นกว่า 17 ชนิ ด จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภคมั่น ใจถึ ง
คุณประโยชน์ ที่จะได้รับจากการบริ โภค นํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ภาพลักษณ์ ที่ดูดีและรสชาติที่ถูกปาก บริ ษทั ต้องการสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ โดยการ
เพิ่มคุณค่าและรสชาติ ที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตามกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั
โดยเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์น้ าํ คั้นต้นอ่อนข้าวสาลีของบริ ษทั มี 3 รสชาติ ได้แก่
1) นํา้ คั้นต้ นอ่ อนข้ าวสาลี รสมะนาว
ให้รสชาติอมเปรี ยว เพือ่ ลดความฝาดของนํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก และเป้ าหมาย
รองที ดื่มเครื่ องดื่มที่มีรสอมเปรี้ ยว
2) นํา้ คั้นต้ นอ่ อนข้ าวสาลี รสนํา้ ผึง้
ให้รสอมหวานเพื่อลดความฝาดของนํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี และมีกลิ่นหอมของนํ้าผึ้ง เหมาะกับ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก และเป้ าหมายรองที่ชอบรสหวาน
3) นํา้ คั้นต้ นอ่ อนข้ าวสาลี รสธรรมชาติ
ให้รสและกลิ่นที่เป็ นธรรมชาติ เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก และกลุ่มเป้ าหมายรองที่ชอบความเป็ น
ธรรมชาติและคุณค่าที่จะได้รับมากกว่ารสชาติที่ผสม
ด้ า นความปลอดภั ย และความสะอาดถู ก หลั ก อนามั ย ในด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท ให้
ความสําคัญกับเรื่ องนี้ ดังนั้น จึงเลื อกบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่เป็ นขวดแก้ว มีฝาปิ ดมิดชิ ด เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าไม่มี
สารบนเปื้ อน ที่เกิดจากบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่สะอาด
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
ในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษทั นั้น คํานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายหลัก อายุ 25 – 60 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
วัยทํางานที่ มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในกลุ่มดังกล่ าวจะเป็ นกลุ่มที่ มีกาํ ลังการซื้ อสู ง
ดังนั้นราคาเครื่ องดื่ มนํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี ที่บริ ษทั ตั้งราคาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกันคุ ณภาพของ
สิ นค้า แม้ราคาจะแพงกว่าร้ านค้าทัว่ ตามแปลงที่ เพาะปลู กต้นข้าว ที่ ส่วนใหญ่ ใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่ เป็ นขวด
พลาสติกทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ต้องการให้ผูบ้ ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างและคุณค่าในตัวสิ นค้า ที่มีความสด ใหม่
บรรจุในขวดแก้วที่สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย ซึ่ งราคาดังกล่าว เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Natural Field ,
Girme’s Wheatgrass , The Secret Wheatgrass Chlorophyll และ Giffarine Wheatgrass ที่ ต่างเป็ นผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ปชนิดผง และอัดเม็ด ก็ยงั ถูกกว่า
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กลยุทธ์ การจัดจําหน่ าย (Place Strategy)
บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการผลิตและจัดจําหน่ายสิ นค้า โดยคํานึงถึงความพึงพอใจและ
ความสะดวกของผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
ทัว่ ถึง ดังนั้นบริ ษทั เลือกจัดจําหน่าย ตามร้านที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
การจัดจําหน่ ายทางหน้ าร้ าน
1) ร้านค้าตามศูนย์อาหารภายในอาคารสํานักงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
หลักที่เป็ นคนทํางาน และกลุ่มเป้ าหมายรองที่เป็ นนักศึกษา
2) ร้านค้าตามสถานีบริ การรถไฟฟ้า บีทีเอส เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
คนทํางานและนักศึกษา ที่มีความเร่ งรี บในการเดินทาง และต้องการความสะดวก
3) ร้านค้าในโรงพยาบาล สําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเครื่ องดื่มเพื่อการบํารุ งและบําบัดสําหรับ
การรักษาโรค
บริษ ัท เฮลตี้ วีท
จําก ัด

ร้านค้า

ผูบ
้ ริโภค

การจัดจําหน่ ายทางออนไลน์ - Facebook : www.facebook.com/healthy wheat
บริษ ัท เฮลตี้ วีท
จําก ัด

จําหน่ายทาง
ออนไลน์

ร้านค้า

การจําหน่ายทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องในการกระจ่ายสิ นค้าไปสู่ ร้านค้าที่อยูน่ อกเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
การจัดจําหน่ ายทางช่ องทางอื่นๆ
เพื่อเป็ นการนําเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า และสามารถเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูล
ให้กบั คู่คา้ ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการตลาดดังนี้
- E-mail : healthy_wheat@gmail.com
- ที่ต้งั บริ ษทั :บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 999 ซ.สุ ขมุ วิท 69 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง
เหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

วารสารการวิจยั ทางธุรกิจ และการบริ หารปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

9

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. ในการสร้ างการรับรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ นํ้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี ให้เข้าสู่ ตลาดเพื่อให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั
พร้ อมทั้ง สร้ า งการยอมรั บ ในตราสิ นค้า โดยการโฆษณาประชาสั ม พันธ์ ท างสื่ อ โทรทัศ น์ แ ละ
นิตยสารเพื่อสุ ขภาพ
2. มีการให้ส่วนลดกับร้ านค้าเพื่อเป็ นการตอบแทนร้ านค้า และเป็ นเพิ่มยอดขายการสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าให้มากขึ้น โดยให้ส่วนลด 2 บาทต่อขวด จากยอดการสั่งซื้อ
3. พนักงานขาย จะมีค่านายหน้าเพิ่มให้จากยอดขายในอัตรา 2% เพื่อเป็ นการกระตุน้ และช่วยผลักดัน
ยอดขายให้เป็ นได้ตามเป้ าหมาย
การวิเคราะห์ แผนการผลิต
บริ ษทั มีกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและ
เครื่ องดื่ ม การสร้ า งนวัตกรรมและปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ รสชาติ สิ นค้า และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ โดยมุ่ ง เน้นกลยุทธ์
“คุ ณค่ า ต้องมาพร้ อมกับ ภาพลักษณ์ ท่ี ดูดีและรสชาติ ที่ถู กปาก มี คุ ณค่า ทางโภชนาการสู ง ” เพื่ อให้เป็ นที่
ยอมรับของลูกค้าระดับสู ง นอกจากนี้ เลื อกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการผลิ ตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เวลา
และต้นทุนอย่างเหมาะสม (Value Chain)
การผลิตนํ้าคั้นข้าวสาลีอ่อนเพื่อสุ ขภาพมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเพาะปลูกต้นข้าวสาลีอ่อน
1) ล้างทําความสะอาดเมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีโดยไม่มีการใช้สารเคมี และแช่น้ าํ ทิ้งไว้ประมาณ
2 วัน
2) เมื่อเมล็ดมีรากขึ้นเป็ นตุ่มเล็กๆ นําไปปลูกลงในแกลบและขุยมะพร้าวที่เตรี ยมไว้
3) ดู แ ลรดนํ้า ต้น ข้า วสาลี อ่ อ น โดยควบคุ ม ความชื้ น และ อุ ณ หภู มิ ใ ห้ เ หมาะสมกับ การ
เจริ ญเติบโต
4) เมื่อต้นอ่อนมีอายุ 6-7 วัน จึงทําการเก็บเกี่ยวโดยใช้กรรไกรตัดเหนื อบริ เวณโคนต้นขึ้ นมา
เล็กน้อย
5) ทําความสะอาดต้นข้าวสาลี อ่อน และ เก็บเข้าตู เ้ ย็นภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง นับจาก
ขั้นตอนการตัดเพื่อรักษาความสดใหม่
2. ขั้นตอนการผลิตนํ้าคั้นต้นข้าวสาลี
1) นําต้นอ่อนข้าวสาลีที่ลา้ งทําความสะอาดแล้ว เข้าเครื่ องคั้นแยกกาก เพื่อให้ได้น้ าํ คั้นต้นข้าวสาลี
อ่อน
2) นํานํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมาปรุ งแต่งรสชาติ ด้วยนํ้าผึ้ง และนํ้ามะนาว ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่ผลิตจาก
ธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีใดๆเจือปน
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3) นํานํ้าคั้นต้นข้าวสาลี อ่อนมาบรรจุ ขวด และปิ ดขวดให้สนิ ท เพื่อเตรี ยมจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
ต่อไป
การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกําลังคน
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ นี้จะแบ่งตามลักษณะของหน้าที่การทํางาน (Functionality) เพราะมีขนาดไม่
ใหญ่ ม าก และง่ า ยต่ อ การบริ ห าร โดยมี ผูจ้ ัด การบริ ษ ัท (CEO) เป็ นผู ค้ วบคุ ม นโยบายและแบ่ ง สายงาน
ออกเป็ น 3 สายงานหลัก คือ แผนกการผลิ ตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกการตลาดและการขาย และแผนก
บัญชี การเงินและบุคคล โดยแต่ละสายงานจะมีหน้าที่บริ หารตามสายงานและมีตาํ แหน่งหน้าที่ตามสายงาน
ดังแสดงในแผนภาพ
ภาพแสดงแผนผังองค์กร (Organization Chart)

ในการบริ หารจัดการภายในองค์ก รให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั จะนําเทคโนโลยีมาช่ วยในการ
บริ หาร การจัดการ และการบริ การ เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัว และได้เปรี ยบคู่แข่งขัน ที่สาํ คัญจัดให้มีการ
พัฒนา และฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ แผนทางการเงิน
แผนทางการเงิ นเป็ นการประมาณการทางการเงิ นเพื่อที่ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารทราบถึ งเหตุ การณ์
ล่วงหน้า สําหรับการตัดสิ นใจวางกลยุทธ์ทางการเงินในด้านการจัดหาแหล่งเงินลงทุน การระดมเงินทุน การ
ลงทุน การหารายได้จากแหล่งต่างๆ การบริ หารความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การบริ หารสภาพคล่องของธุ รกิจ
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รวมถึงการดําเนิ นงานต่างๆ โดยมีเป้ าหมายที่จะมุ่งให้ธุรกิจเกิดความมัง่ คัง่ และสามารถดําเนิ นกิจการไปได้
ด้วยดี
โครงการจะมีเงินลงทุนเริ่ มต้น 2,060,000 บาท เป็ นส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนจํานวน 760,000 บาท
และที่เหลืออีกจํานวน 1,300,000 บาท ได้มาจากการกูย้ มื
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
รายการ
บาท
ยานพาหนะ
อาคารเพาะปลูก
เครื่องจักร
เครื่องใช้โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน
เงินลงทุนหมุนเวียน
รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน
รายการ
450,000 กู้เงินจากธนาคาร
360,000 ส่วนของเจ้าของ
121,500
48,500
90,000
180,000
810,000
2,060,000
รวมแหล่งที่มาของเงินทุน

บาท
1,300,000
760,000

2,060,000

การประมาณการยอดขายเป็ นการประมาณการสิ นค้าของกิจการที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละปี โดยมี
อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขายเริ่ มตั้งแต่ปีที่ 2 – ปี ที่5 เท่ากับ 15%, 15%,10% และ 10% ตามลําดับ และ
ราคาขายหน่วยละ 45 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานจะคิดเป็ น 10% ของยอดขายปี ถัดไป ซึ่ ง
สามารถคํานวณได้ดงั ตารางดังนี้
รายได้จากการขาย

ปีท0ี่
ปีท1ี่
ปีท2ี่
ปีท3ี่
ปีท4ี่
ปีท5ี่

8,100,000
9,315,000
10,712,250
11,783,475
12,961,823

NOWC
810,000
931,500
1,071,225
1,178,348
1,296,182
-

CF

-810,000
-121,500
-139,725
-107,123
-117,835
1,296,182
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การประมาณการกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการซึ่ งได้กระแสเงินสดสุ ทธิ ในแต่ละปี ดังนี้
Initial Cost
Net Operating Cash Flow
Net Operating Working Capital
Teminal Cash Flow
Net Cash Flow

ปีท0ี่
-2,060,000

-2,060,000

ปีท1ี่

ปีท2ี่

ปีท3ี่

ปีท4ี่

ปีท5ี่

1,228,829
-121,500

1,698,814
-139,725

1,532,791
-107,123

2,682,942
-117,835

1,107,329

1,559,089

1,425,668

2,565,107

3,131,562
1,296,182
72,627,074
77,054,818

ในการศึกษาแผนการเงิ นพบว่ากิ จการมี การจัดหาเงิ นทุ นจากส่ วนของเจ้าของและการกู้ยืม ซึ่ งมี
สัดส่ วนโครงสร้างทางการเงินเป็ นร้ อยละ 63 : 37 และคิดเป็ นต้นทุนถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก WACC = 8.38%
และจากการประเมิ น กระแสเงิ น สด 5 ปี ด้ ว ยวิ ธี NPV พบว่ า มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ทธิ (NPV) เท่ า กับ
54,797,304.42 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก และอัตราผลตอบแทนภายใน IRR เท่ากับ 133.78% ซึ่ งมากกว่า WACC
และโครงการลงทุ นของกิ จการมี ระยะเวลาคื นทุ นเท่ากับ 1.61 ปี ดังนั้น ธุ รกิ จจึ งมี ความน่ าสนใจในการ
ลงทุน
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั เฮลตี้ วีท จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจการผลิ ตและจําหน่ ายเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่ทาํ มา
จากต้นข้าวสาลี อ่อน ภายใต้ตราสิ นค้า “Healthy Wheat” เป็ นลักษณะเครื่ องดื่ มบรรจุขวด จัดจําหน่ายโดย
การขายส่ งไปยังร้านค้า ร้านอาหารที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ที่ต้ งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล
ฟิ ตเนส สถานีรถไฟฟ้า และอาคารสํานักงานต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั จะเริ่ มเปิ ดดําเนินงานในเดื อน
มิ ถุ น ายน 2558 เนื่ อ งจากมองเห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ จากการเติ บ โตของตลาดเครื่ องดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ
กลุ่มเป้ าหมายหลักของธุ รกิจ เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ดูแลรักษาสุ ขภาพที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่ งมีช่วงอายุ 25 - 60 ปี มีระดับรายได้ปานกลาง มีความห่วงใยรักษาสุ ขภาพ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
รอง เป็ นกลุ่มนักศึกษา ซึ่ งมีช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความสนใจในสุ ขภาพ และ
ผูส้ ู งอายุ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร การวางตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ม “Healthy Wheat” จัด
อยูใ่ นระดับสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง เป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ มีสรรพคุณที่หลากหลาย มีความสด
ใหม่ของสิ นค้า สะดวกในการบริ โภค โดยมี 3 รสชาติให้เลือก คือรสธรรมชาติ รสนํ้าผึ้ง และรสนํ้ามะนาว
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ บริ ษทั จะเป็ นผูน้ าํ ในการผลิตและจําหน่ายนํ้าคั้นข้าวสาลีอ่อน ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีเจือปน เพื่อสุ ขภาพที่ดีและมีรสชาติอร่ อยถู กใจผูบ้ ริ โภคโดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นหนึ่ งในห้าของธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพในประเทศไทย กลยุทธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั คํานึ งถึงการพัฒนาสิ นค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
เป็ น โดยมุ่งเน้น “คุณค่าต้องมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูดีและรสชาติที่ถูกปาก” และ “มีคุณค่าทางโภชนาการ
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สู ง” และต้องมีความโดดเด่นของส่ วนผสมที่ให้คุณค่าต่อร่ างกาย นอกจากนี้ ตอ้ งมีความน่าเชื่ อถือด้านความ
ปลอดภัยและความสะอาดถูกหลักอนามัยในด้านบรรจุภณั ฑ์ กลยุทธ์ ด้านราคา บริ ษทั จะกําหนดระดับราคาที่
เหมาะสม เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายมีรายได้ระดับปานกลาง ที่ตอ้ งการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์
กลยุทธ์ ทางการจัดจําหน่ าย บริ ษทั เปิ ดช่องทางการจําหน่ายเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่าย
ที่สุด เช่น ยังร้านค้า ร้านอาหารที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ที่ต้งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล ฟิ ต
เนส สถานี รถไฟฟ้ า และอาคารสํ า นัก งานต่า งๆที่ อ ยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร กลยุทธ์ ด้ า นการสื่ อ สารทาง
การตลาด การรักษาฐานลูกค้าเก่า และการขยายฐานลูกค้าใหม่ เนื่ องจากการจะรักษาฐานลูกค้าเก่าเป็ นงานที่
ยากกว่าการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพราะลูกค้ามีโอกาสทดลองและเลือกใช้สินค้าอื่น อีกทั้งยังมีสินค้าทดแทน
ในตลาดอยูม่ าก การสร้างความประทับใจ และการสร้างประสบการณ์ร่วมกันจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการรักษา
ฐานลู กค้า สําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การแจกใบปลิว การโฆษณาในนิ ตยสารเพื่อสุ ขภาพ
และโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมทั้งการจัดตั้งบูธ๊ กิจกรรมให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต การวิเคราะห์ดา้ น
กําลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพนํ้าคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน “Healthy
Wheat” ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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แผนธุรกิจ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
พัฒนชัย ยอดกลกิจ1, พัชรมณฑ์ มากศรี 2, สุ ภคั นาคนาวา3
-----------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริหาร
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิ จที่ซบเซา แต่ธุรกิ จจักรยานกลับเป็ นธุ รกิ จที่มีแนวโน้มเติบโตและได้รับ
ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 ธุรกิจจักรยานมีมูลค่าโดยประมาณ ที่ 6,000 ล้านบาท (ปี 2557 ที่มา:
เว็บไซต์ Positioning ) และมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ 20% อันเนื่ องมาจากแรงกระตุน้ ในสังคมที่ตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศและเสี ยง ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและ
ความความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมเมือง ปั จจัยสําคัญที่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการใช้จกั รยาน คือ
นโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุ นให้มีการปั่ นจักรยานที่เพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ตลอดจนการใช้จกั รยานสําหรับการปั่นเพื่อสุ ขภาพ และการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวยังเป็ นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ช่วยกระตุน้ จํานวนการใช้จกั รยานของประชากรในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ดําเนินธุรกิจนําเข้าจักรยานยีห่ อ้ ที่เป็ น
ที่ นิ ย มในกลุ่ มนัก ขี่จกั รยาน ซึ่ งเป็ นยี่ห้อที่ มีชื่อเสี ยงในต่ างประเทศและเป็ นที่ ยอมรั บทัว่ โลก อัน ได้แก่
Bianchi, Trek และ Chevrolet โดยบริ ษทั นําเข้าจักรยาน 3 รู ปแบบด้วยกันคือ จักรยานเสื อภูเขา ,จักรยาน
เสื อหมอบ และจักรยานพับได้ ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อ เนื่ องจากการมองเห็น
โอกาสทางธุ รกิจที่กระแสความนิ ยมของนักปั่ นโดยทัว่ ไปนั้น นิ ยมการปั่ นจักรยานยี่ห้อดังจากต่างประเทศ
อันเนื่ องมาจากรู ปลักษณ์ที่ทนั สมัย โฉบเฉี่ ยว ให้สมรรถนะในการปั่ นสู ง และความน่ าเชื่ อถือในคุณภาพ
ระดับสากลของจัก รยาน โดยบริ ษ ทั ให้ก ารมุ่ ง ไปยัง กลุ่ มลู ก ค้าตลาดประเภท B2B หรื อ Business-toBusiness หมายถึ ง การค้า ระหว่า งบริ ษ ทั กับบริ ษ ัท และตลาดประเภท B2C หรื อ Business-to-Customer
หมายถึงการค้าระหว่างบริ ษทั ไปยังลูกค้าโดยตรง
บริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัดมีการจัดตั้งขึ้นมาด้วยเงินทุน 43,150,000 บาท โดยเป็ น
เงินส่ วนของเจ้าของและจัดหาเงินทุนจากภายนอกโดยการขอกูย้ ืมจากธนาคารอีกจํานวน 33,150,000 บาท
ซึ่ ง คาดว่ า กิ จ การจะได้รั บ ผลกํา ไรสุ ท ธิ จ ากการดํา เนิ น งานทั้ง หมด 484,323,136.17 บาท ในปี แรกและ
สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปี ถัดๆไป ซึ่ งบริ ษทั มีการตั้งเป้ าหมายในการเพิ่มยอดขายปี ละ 10% ของ
ทุกๆปี

1,2,3

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรโครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ในด้านผลตอบแทนของการลงทุนในครั้ งนี้ และคาดว่าจะมีระยะเวลาการคืนทุนในปี ที่ 1 มูลค่า
ปั จจุ บนั สุ ทธิ ของผลการลงทุน เท่ ากับ 2,046,226,634 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุ นเท่ ากับ
869.45%
แผนการผลิตของธุรกิจมีการสัง่ ซื้อจักรยานแบรนด์ Bianchi, Trek และ Chevrolet จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ในต่างประเทศ โดยเลือกที่จะนําเข้าในรู ปแบบของชิ้นส่ วนจักรยานแบบประกอบเอง เนื่องจากอัตราภาษีที่
น้อยกว่าการนําเข้าจักรยานแบบคัน จากนั้นจึงมีการนําเข้ากระบวนการประกอบจักรยาน(ซึ่งมีพนักงาน
รับผิดชอบในส่ วนการผลิต 6 คน โดยมีการแบ่งส่ วนกันปฎิบตั ิงานในขั้นตอนต่างๆ) การตรวจสอบคุณภาพ
และการขนส่ งสิ นค้าไปยัง Retail Shop ที่เป็ นลูกค้า ต่อไป
แผนการตลาด มีจดั กลุ่มเป้าหมายหลักที่กลุ่มลูกค้าที่เป็ น B2B ( Business-to-Business) คือร้าน
Retail Shop และตลาดประเภท B2C (Business-to-Customer) คือ กลุ่มนักปั่ นและรวมถึงผูส้ นใจในการปั่น
จักรยานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่งเป็ นผูท้ ี่รักสุ ขภาพ ,ชอบท่องเที่ยว , ชอบความทันสมัย
ซึ่งมีอายุต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป ซึ่งกิจการสามารถเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ได้ เนื่องจากการใช้กล
ยุทธ์ดา้ นการสร้างความแตกต่าง โดยทางเรามีการให้บริ การหลังการขาย และการให้เครดิตกับทางร้าน
Detail Shop ถึง 45 วัน และอีกทั้งยังมีการใช้กลยุทธ์ในด้านต้นทุนที่ต่าํ กว่า ทําให้ราคาตํ่ากว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน อันเนื่องมาจากบริ ษทั นําเข้ารถจักรยานแบบประกอบเองซึ่งมีภาษีที่ต่าํ กว่าการ
นําเข้าแบบจักรยานทั้งคัน ซึ่งบริ ษทั มีฝ่ายการผลิต รับผิดชอบในการประกอบจักรยานที่นาํ เข้ามาเป็ น
จักรยานสําเร็จรู ป ทําให้ได้ตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าคู่แข่งรายอื่น อีกทั้งการจัดจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพในระดับ
สากล ทั้งในด้านการออกแบบ ,ความคงทนแข็งแรงของจักรยาน และสมรรถนะในการขี่ ยังเป็ นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ทาํ ให้ธุรกิจสามารถเผชิญกับสภาวะการแข่งขันภายนอกได้
คําสํ าคัญ : นําเข้า ,จักรยาน,แผนธุรกิจ
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บทนํา

ในปั จจุบนั ปั ญหาสภาพแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและเสี ยง เป็ นปั ญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่อยูอ่ าศัยในเมืองเป็ นอย่างมาก และเป็ นปั ญหาใหญ่ซ่ ึงหลายประเทศ
กําลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองมลพิษทางอากาศเกิดจากฝุ่ นละอองควันดําและควัน
ขาว มลพิษทางอากาศนี้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุ ขภาพ อาจถึงขั้นเจ็บป่ วยหรื อเป็ นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น วิธีที่
จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสี ยง คือการส่ งเสริ มให้หนั มาใช้ยานพาหนะลดโลกร้อนและเป็ นประโยชน์
ต่อสุ ขภาพ
จากการสํารวจผูข้ บั ขี่จกั รยานพบว่า จักรยานเป็ นทางเลือกที่สามารถตกแต่งได้ตามใจตัวเอง ขณะ
เดียวก็ทาํ ให้มีกิจกรรมร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม ยิ่งสังคมกลายเป็ น “เมือง” มากขึ้น กิจกรรมที่สร้างความแปลก
ใหม่ไปจากวิถีชีวิตประจําวัน ให้อิสระที่ตวั เองควบคุมการเคลื่อนไหวได้เอง จึงเป็ นทางเลือกที่หลายคนให้
ความสนใจ และกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของการบ่งบอกตัวตน ซึ่งคนทัว่ ไปเห็นแล้วก็หยิบเอาสไตล์ไปตกแต่งได้
เช่นเดียวกัน
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้จกั รยาน พบว่า ความหลากหลายของประเภทจักรยานเพิ่มขึ้นตามความนิ ยม
ของ ผูข้ ี่ นอกจากเสื อภูเขา เสื อหมอบที่ได้รับความนิยม จักรยานพับได้ จักรยานทัวริ่ งก็เป็ นอีกความต้องการ
ในเวลานี้ รวมถึงฟิ กซเกียร์ ผูท้ ี่อาศัยในเมืองใหญ่ก็หนั มาสนใจขี่จกั รยานมากขึ้นโดยเฉพาะจักรยานคุณภาพ
ยีห่ อ้ เป็ นที่รู้จกั และนิยมในกลุ่มผูข้ ี่จกั รยานราคาแพง และยังคงมีความต้องการเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงเห็นว่า “จักรยาน” เป็ นหนึ่ งในกระแสความนิ ยมในการออกกําลังกาย ท่องเที่ยว
อีกทั้งยังเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการหนี ปัญหารถติด ช่วยประหยัดพลังงาน และยังช่ วยลดปั ญหามลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนั้น บริ ษทั ไบค์ แอดดิคท์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงได้มีความร่ วมมือกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
จักรยานยี่ห้อที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มนักขี่จกั รยาน ซึ่ งเป็ นยี่ห้อที่มีชื่อเสี ยงในต่างประเทศและเป็ นที่ยอมรับทัว่
โลก อันได้แก่ Bianchi, Trek และ Chevrolet เพื่อนําเข้าจักรยานรู ปแบบต่างๆซึ่งมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละยีห่ อ้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจนําเข้าจักรยาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการธุรกิจนําเข้าจักรยาน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดําเนินงาน

ความเป็ นไปได้ในการ
ทําธุรกิจนําเข้า
จักรยาน

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจนําเข้าจักรยาน
2. ขอบเขตด้ านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2558
คํานิยามศัพท์
1. จักรยาน หมายถึง ยานพาหนะประเภทรถที่มีลอ้ ๒ ล้อ ล้อหนึ่ งอยูข่ า้ งหน้าและอีกล้อหนึ่ งอยูข่ า้ ง
หลัง มีโครงเหล็กเชื่ อมล้อหน้ากับล้อหลัง มีคนั บังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า ขับเคลื่อนด้วย
กําลังคนผูข้ ี่ซ่ ึงใช้เท้าถีบบันไดรถให้ว่งิ
2. การนําเข้า หมายถึง การนําสิ นค้าใดๆจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการ
ขนส่ งทางเรื อขนส่ งที่เข้า-ออกด่านศุลกากรทางบก โดยเมื่อสิ นค้ามาถึงราชอาณาจักร ผูน้ าํ เข้าต้อง
ยืน่ ใบขนสิ นค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสําหรับการนําเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นาํ เข้า
3. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิต/ดําเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และสรุ ปผลว่า
ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดําเนินงานหรื อไม่
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ
โดยการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค (SWOT Analysis ) การวิ เ คราะห์ ด้าน
การตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวางตําแหน่ งทางการตลาด การกําหนด
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์กร
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างขององค์กร
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั
สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
• บริ ษ ัท มี ก ารนํา เข้า จัก รยานแบรนด์ดัง ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของตลาด ซึ่ ง สามารถครองตลาด
ส่ วนมากของนักปั่นได้
• บริ ษทั มีการเช่าออฟฟิ ต และคลังสิ นค้า โดยมีการเลือกสถานที่ที่สะดวกกับการขนส่ งสิ นค้า
จากท่าเรื อมายังคลังสิ นค้าและอยูใ่ นเขตชุมชนเมืองซึ่ งลูกค้าสามารถเดินทางมาที่ออฟฟิ ต
ได้สะดวก
• บริ ษทั มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นงานในธุ รกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดําเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด
• มีการให้บริ การหลังการขาย โดยการร่ วมมือกับร้านค้าตัวแทนจําหน่ ายของสิ นค้าที่นาํ เข้า
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
• บริ ษทั มีการเลือกการขนส่ งสิ นค้าด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถไว้วางใจ เชื่อถือได้ เพราะเรามี
การรับประกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ ง
• ด้านคลังสิ นค้า บริ ษทั มีการเช่าคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ป สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านภาษี (ภาษี
โรงเรื อน ภาษีที่ดิน) ต้นทุนแรงงานรั กษาความปลอดภัย ต้นทุนค่าอาคาร ที่ดิน ค่าซ่ อม
บํารุ ง ความเสี่ ยงต่างๆ อีกทั้งทางคลังสิ นค้ายังมีการประกันความเสี ยของสิ นค้าที่เก็บอยูใ่ น
คลัง และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
จุดอ่อนของกิจการ (Weakness)
• บริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่เพิ่งเข้าสู่ ธุรกิจนําเข้าจักรยาน ทําให้
การเป็ นที่รู้จกั และความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อบริ ษทั ยังมีไม่มากนัก
• บริ ษทั มีการนําเข้าจักรยานเพียงบางแบรนด์และบางรุ่ นเท่านั้น ซึ่ งอาจไม่ครอบคลุมทุกคน
ในกลุ่มเป้าหมาย
• บริ ษทั ไม่สามารถผลิตชิ้นส่ วนสิ นค้าเองได้
• ราคาของจักรยานบางรุ่ นมีความใกล้เคียง หรื ออาจมีราคาที่สูงกว่ารถจักรยานยนต์หรื อ
สิ นค้าทดแทนอื่นๆ ซึ่ งสามารถให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้เหมือนกัน ทําให้ลูกค้ามี
ทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่มากขึ้น
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โอกาสของกิจการ (Opportunities)
• กระแสนิ ยมของคนในยุคปั จจุบนั มีแนวโน้มไปในการใช้จกั รยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
มากขึ้น ทั้งในด้านการรักษาสุ ขภาพ อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น
• รัฐบาลมีนโยบายและกิจกรรมสนับสนุนการใช้จกั รยาน ทําให้สังคมมีการตื่นตัวและสร้าง
กระแสนิยมในการใช้จกั รยานที่เพิ่มขึ้น
• เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้จกั รยานมีการพัฒนาทั้งในด้านรู ปลักษณ์
คุณภาพ และสมรรถนะในการปั่นมากยิง่ ขึ้น
• การเข้ามาของ AEC จะทําให้เกิดการขยายพื้นที่ตลาดเป้ าหมายไปสู่ ตลาดต่างประเทศ ที่
เป็ นสมาชิ ก ของ AEC เช่ น ประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ งมี ก ารใช้จ ัก รยานเป็ นจํา นวนมาก
ภายในประเทศ
• เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต ส่ งผลต่อกําลังซื้อสิ นค้าของลูกค้าเป้าหมาย
• ราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ทําให้ผใู ้ ช้รถจักรยานยนต์ในปั จจุบนั มองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า
โดยหันไปใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทดแทน
• อัตราดอกเบี้ ยเช่ าซื้ อในปั จจุ บนั อยู่ในระดับตํ่า เป็ นการกระตุน้ ให้อุปสงค์การซื้ อสิ น ค้า
เพิ่มขึ้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
• ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ มชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ปุ่น อาจส่ งผลให้
ตลาดส่ งออกไปยังประเทศดังกล่าวลดลง
• การแข่งขันจากผูผ้ ลิตรายอื่นทัว่ โลก จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าของรัฐบาล (AEC) ที่ผา่ นมา
• การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของราคาจักรยานในตลาด
• ความผัน ผวนของอัต ราภาษี และอัต ราแลกเปลี่ ย นในรู ป เงิ น บาท หากค่ า เงิ น ตราสกุล
ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
• ระยะเวลาการนําเข้าสิ นค้าที่กาํ หนดแน่ นอนไม่ได้ เนื่ องจากขึ้นอยู่กบั การส่ งสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิต
• ระยะเริ่ มต้น กลุ่มเป้าหมายมีขีดจํากัดใน Segment ของตลาดจักรยาน
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• การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (Targeting)
บริ ษั ท ไบค์ แอดดิ ค (ประเทศไทย) จํา กั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ นประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และ จังหวัดอื่น ๆ ทัว่ ประเทศไทย ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 10 ขึ้นไป โดยมี
รายได้ต้ งั แต่ 10,000 บาทขึ้นไป และเป็ นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ
การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ ในตลาด (Market Positioning)
การกําหนดจุดยืน (Positioning) ของบริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดจุดยืนมี
ดังต่อไปนี้
o ด้า นการใช้งาน (Functional Positioning) เนื่ องจากบริ ษ ทั ที่ ทาํ ธุ รกิ จ ด้านจักรยานนําเข้า
โดยทัว่ ไปจะเน้นในเรื่ องการขายจักรยาน เท่านั้น ซึ่งทางบริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย)
จํากัด ได้ให้ความสําคัญกับการให้บริ การหลังการขาย เช่ น การดู แล ซ่ อมแซม เพื่อคง
คุณภาพและมาตรฐาน ของตัวสิ นค้า
o ด้า นอารมณ์ (Emotional Positioning) เนื่ อ งจากภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษัท ที่ ท ํา ธุ ร กิ จ ด้า น
จักรยานนําเข้าที่ผา่ นมานั้น เราจะเห็นได้วา่ ส่ วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจลักษณะตัวแทนจําหน่าย
จะมีสินค้าอยู่เพียง แบรนด์เดียว เท่านั้น แต่ทางบริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
ได้เล็งเห็นความสําคัญว่า กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาติดต่อนั้น ควรมีทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้
ตรงความนิยมของผูใ้ ช้จกั รยาน
การวางตําแหน่ งของ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
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กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
o จักรยานเป็ นสิ นค้านําเข้าที่มีคุณภาพทั้งในด้านชื่ อเสี ยง และ ราคาตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
o มีความหลากหลายของรุ่ นจักรยานต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสได้เลือกตัดสิ นใจในตัว
สิ นค้าที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
o ขายสิ นค้าให้กบั ทางร้านค้าปลีกในราคาที่ต่าํ กว่าคู่แข่ง และ ให้ระยะเวลาในการชําระหนี้
กับทางร้านค้า ที่ยาวนานกว่า คู่แข่ง (45 วัน)
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place Strategy)
o เจาะตลาดผูบ้ ริ โ ภคโดยการกระจายสิ น ค้า ลงร้ า นค้า ปลี ก ทัว่ กรุ ง เทพมหานครฯ และ
ปริ มณฑล เพื่อให้ความสะดวกในการซื้อสิ นค้าและการให้บริ การหลังการขาย
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย (Promotion Strategy)
o มี ก ารให้บริ ก ารหลัง การขาย กับทางกลุ่ มลู ก ค้าที่ ซ้ื อสิ น ค้าโดยตรงกับทางบริ ษ ทั ไบค์
แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
o แถมชุดอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานสําหรับรุ่ นที่กาํ ลังได้รับความนิยม
o สร้ างช่ องทางใหม่ ๆ เพื่อให้เกิ ดโอกาสในการเข้าถึ งทั้งด้านชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ที่ มีต่อ
ผูบ้ ริ โ ภค และ ช่ อ งทางข่ า วสารที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ ได้โดยตรง เช่ น Facebook หรื อ
Website ของ Bike Addict เป็ นต้น
o การจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายวิธีหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม
สู งในปั จจุบนั เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และทําให้ผบู ้ ริ โถครับทราบถึงบริ ษทั ไบค์
แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด ทําธุรกิจแบบใด
• การวิเคราะห์ แผนการดําเนินงานและการผลิต
ด้ านการดําเนินงานภายใน
การดําเนิ นงานภายในบริ ษทั จะใช้แนวคิดของห่ วงโซ่ แห่ งคุณค่า ( Value chain ) มาบริ หารจัดการ
เป็ นแนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและลูกค้า โดยการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ ภายใน
องค์กรจะมีการดําเนิ นงานที่มีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การValue
chain มีองค์ประกอบ 2 ส่ วน ได้แก่
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1) กิจกรรมหลัก (Primary activity)
ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาวัตถุ ดิบ บริ ษทั มี การมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้ อทําหน้าที่จดั หาบริ ษทั ผูผ้ ลิต
จักรยานจากต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตจักรยานยี่ห้อ Trek , Bianchi และ Chevrolet นอกจากนี้ ยงั ทําหน้าที่
จัดหาแหล่งผลิตอุปกรณ์การผลิตและเครื่ องจักรที่มีราคาถูกและได้มาตรฐานและมีปริ มาณพอเพียงกับความ
ต้องการ โดยการจัดซื้ อจักรยานจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต บริ ษทั นําเข้าสิ นค้าจากประเทศผูผ้ ลิตผ่านทางบริ ษทั ที่
ให้บริ การเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ และเมื่อสิ นค้ามาถึงท่าเรื อแล้ว บริ ษทั จะใช้รถบรรทุกของบริ ษทั
ทําการขนถ่ายสิ นค้าที่นาํ เข้ามาบรรทุกกลับไปยังคลังสิ นค้าของบริ ษทั อีกทอดหนึ่ ง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการ
วางกรอบระยะเวลาให้พนักงานจัดซื้ อส่ งเอกสารจัดซื้ อให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิต ทั้ง 3 รายในทุกๆเดือนกุมภาพันธ์
,เมษายน ,มิถุนายน , สิ งหาคม และเดือนตุลาคม ของแต่ละปี ภายใต้การกํากับดูแลของผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานผ่ านกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตของไบค์ แอดดิค มีต้ งั แต่การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสิ นค้าที่นาํ เข้ามาประกอบจักรยาน การประกอบชิ้นส่ วนจักรยาน จนไป
ถึงการประกอบขั้นสุ ดท้าย การตรวจสอบคุณภาพ การห่ อหุ ้มพลาสติก การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการขนส่ ง
สิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้าอย่างปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 3 การจัดจําหน่ ายสิ นค้ าไปยังผู้บริโภค โดยพนักงานฝ่ ายจัดส่ งสิ นค้าของบริ ษทั ทําหน้าที่
จัดส่ งสิ นค้าไปยังร้านจักรยานที่เป็ น Retail Shop ที่เป็ นลูกค้าของทางร้าน ซึ่งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร 13
ร้าน และเขตปริ มณฑล 18 ร้าน โดยทางบริ ษทั ใช้รถบรรทุกในการจัดส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าร้านต่างๆ ส่ วน
ในอนาคตหากมีลูกค้าที่อยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ ทางบริ ษทั มีการวางแผนการขนส่ งโดยใช้บริ การรถขนส่ ง
เอกชนในการขนส่ ง เช่น TNT เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และการรับประกันความปลอดภัยของสิ นค้าที่จดั ส่ ง
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการตลาดและการขาย การประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการขาย โดยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดทําหน้าที่วางแผนการส่ งเสริ มการขายและประชาสัมพันธ์เพื่อจะนําสิ นค้าเข้าสู่
ตลาดเป้ าหมาย โดยทางบริ ษทั มี การจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ตลอดจนแหล่ง
โซเชี ยลมีเดีย และหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย ทางบริ ษทั มีการให้บริ การ
ให้บริ การหลังการขายกับทางกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าโดยตรงกับทางบริ ษทั ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
แถมชุดอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานสําหรับรุ่ นที่กาํ ลังได้รับความนิ ยม และการให้เครดิตกับทางRetail Shop 45
วันในการชําระค่าสิ นค้าทีซ้ือกับบริ ษทั
ขั้นตอนที่ 5 การบริ การก่ อน และหลังการขาย การบริ การก่ อนการขายของบริ ษทั จะเน้นที่ ความ
สะดวกในการสั่งซื้ อสิ นค้าและความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า โดยในที่น้ ี ทางบริ ษทั มีช่องทางการสั่งซื้ อ
สิ นค้าได้หลายช่องทาง คือ จาดเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อการโทรสั่งสิ นค้าล่วงหน้าพร้อมนัดหมายวันจัดส่ ง
สิ นค้าได้ทนั ที นอกจากนี้บริ ษทั นโยบายการจัดส่ งสิ นค้าให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลาที่กาํ หนด แบบครบถ้วน
และถูกต้องตามคําสัง่ ซื้อ เพื่อเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจให้กบั ลูกค้าของเราทุกคน
การบริ การหลังการขายจะเน้นที่การรับผิดชอบสิ นค้าที่ชาํ รุ ดคืนจากร้าน Retail Shop โดยกําหนด
เงื่อนไขการรับคืนสิ นค้าว่า ทางร้านสามารถนําสิ นค้าที่ชาํ รุ ดจากลูกค้าคืนได้ที่ร้านที่ได้ซ้ื อไปพร้อมกับ
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แสดงใบเสร็ จรับเงินภายใน 7 วันหลังจากวันที่ตามใบเสร็ จรับเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรับประกันคุณภาพของ
สิ นค้าที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
2) กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
2.1 โครงสร้ า งพื้นฐานขององค์ กร (Firm Infrastructure) บริ ษ ทั มี รถบรรทุ ก และพนัก งานของ
บริ ษทั สําหรับจัดซื้ อวัตถุดิบและส่ งสิ นค้าไปยังร้าน retail Shop มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการประกอบ
จักรยานที่มีคุณภาพสู ง มีรถยก Folk Lift ในการขนย้ายและยกสิ นค้าจากคลัง เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและ
ประหยัดแรงงาน ทําให้บริ ษทั ลดค่าใช้จ่ายคงที่ในส่ วนของการจ้างพนักงานได้ดี บริ ษทั มีเงินลงทุนเริ่ มแรก
จากสัดส่ วนของส่ วนของเจ้าของและส่ วนที่กูใ้ นสัดส่ วน 23 : 77 และได้จดั ทําแผนฉุ กเฉิ นสําหรับแผนการ
จัดองค์กร แผนการผลิ ต แผนการตลาดและแผนการเงิ น จึ งมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั จะมีส่วนแบ่งตลาดตามที่
คาดการณ์ไว้ได้อย่างแน่นอน
2.2 การจัดการทรั พยากรมนุษย์ (Human resources management) โดยมีการควบคุมคุณภาพให้มี
การปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั ขององค์กรในระดับบุคคล มีการสร้างจิตสํานึกและบุคลิกภาพให้พนักงานทุกคน
มีจิตอาสาในการปฏิบตั ิงานโดยกรรมการบริ ษทั เป็ นต้นแบบ โดยภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คือ
- การสรรหาและการรับสมัครบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสมตามตําแหน่งงาน มี
มุมมองและทัศนคติที่ดีต่องาน
- การฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจกระบวนการผลิตและสามารถใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรใน
การผลิตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
- การกําหนดผลตอบแทนที่สัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานที่เหนื อกว่าข้อกําหนดตามตัวชี้ วดั เพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจ
- การมีกิจกรรมร่ วมกันในองค์กรเพื่อจูงใจบุคลากรให้มีความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว
- จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานควรได้รับอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) บริ ษทั มีการสรรหาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่
เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงานของฝ่ ายต่างๆของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่ ายการผลิต ซึ่งเป็ นกลไกหลักของ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งหากมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยในขั้นตอนต่างๆของการประกอบจักรยาน
จะทําให้บริ ษทั สามารถลดการใช้แรงงานคนได้ อี กทั้งยังช่ วยลดเวลาในการประกอบจักรยานในแต่ละ
ขั้นตอนให้นอ้ ยลง ส่ งผลให้อตั ราการผลิตต่อวันเพิ่มสู งขึ้นด้วย
ในด้านของการตลาด บริ ษทั มีแผนในอนาคตในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ในการแสวงหา
โอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารในการหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยการเข้าถึงความ
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ต้องการของผูบ้ ริ โภค สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุดด้วยสิ นค้าและบริ การด้วยราคาที่เป็ นมิตร
และคุณภาพดีตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการให้บริ การที่รวดเร็ ว
2.4 กระบวนการจัดหาจัดซื้ อ (Procurement) บริ ษทั มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้ อทําหน้าที่จดั หา
บริ ษทั ผูผ้ ลิตจักรยานจากต่างประเทศ ซึ่ งจะดูแลและรับผิดชอบในด้านการติดต่อซื้ อสิ นค้า การจ่ายเงิน การ
ควบคุมกระบวนการขนส่ ง ฯลฯ ให้ดาํ เนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่ งหลักๆแล้วฝ่ ายจัดซื้ อจะมี
กระบวนการทํางาน ดังนี้
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ด้ านกระบวนการประกอบจักรยาน
กระบวนการปฏิบตั ิการของบริ ษทั ไบค์ แอดดิค จะอยู่ในรู ปแบบของกระบวนการทํางานในส่ วน
ของการผลิต ซึ่งมีข้ นั ตอนกระบวนการในการประกอบจักรยาน ดังนี้
การตรวจสอบชิ้ นส่วนอุปกรณ์จกั รยานที่สงซื
ั ่ ้อและนําเข้ามาจาก
โรงงานผลิ ต
การจัดเตรียมอุปกรณ์ชิ้นส่วนจักรยานและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
จักรยาน
ประกอบจักรยานให้เป็ นจักรยานสําเร็จรูป
ตรวจสอบคุณภาพจักรยาน
ทําความสะอาดจักรยาน และหุ้มพลาสติ กในส่วนต่างๆของจักรยาน
กระบวนการประกอบชิ้นส่ วนจักรยานเป็ นจักรยานสําเร็ จรู ป ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วันในการ
ผลิต และมีข้นั ตอนตามลําดับ คือ
1) ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์ จักรยานที่สั่งซื้ อ และนําเข้ ามาจากโรงงานผลิต โดย
การให้ฝ่ายผลิต ทําการตรวจนับจํานวนอุปกรณ์ที่นาํ เข้ามาจากโรงงานผลิต และ ตรวจสอบใน
ด้านคุณภาพและสเป็ คของอุปกรณ์ทุกชิ้น(บางครั้งสิ นค้าที่ส่งมาอาจจะไม่ตรงกับรุ่ นหรื อแบบที่
สัง่ ไป) ที่จะนําไปใช้ในการประกอบจักรยานในกระบวนการต่างๆ
2) การจัดเตรียมอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนจักรยานและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการประกอบจักรยาน โดยพักงาน
ฝ่ ายประกอบชิ้ นส่ วนจะทําการจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ประกอบจักรยานในแต่ ละส่ วน โดยแยก
ออกเป็ นแต่ละแบรนด์และแต่ละรุ่ น จัดวางอุปกรณ์แต่ละส่ วนลงในรางประกอบ และกล่อง
ใส่ ชิ้นส่ วนจักรยาน เพื่อรอการประกอบในขั้นตอนต่อไป
3) ประกอบจักรยานให้ เป็ นจักรยานสํ าเร็จรู ป พนักงานฝ่ ายประกอบชิ้นส่ วนจะทําการนําชินส่ วน
จักรยานมาประกอบเป็ นจักรยานสําเร็ จรู ป ตามคุณลักษณะของจักรยานในแต่ละรุ่ น ซึ่ งทาง
บริ ษทั ได้มีการจัดทําคู่มือการประกอบซึ่ งมีการกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ์และรู ปแบบใน
แต่ละแบรนด์และรุ่ นไว้แล้ว
4) ตรวจสอบคุ ณ ภาพจั ก รยาน พนัก งานฝ่ ายผลิ ต จะทํา การตรวจสอบจัก รยานที่ ถู ก ประกอบ
เรี ยบร้อยแล้ว ดังนี้
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1. ความถูกต้องของรู ปแบบจักรยานให้ตรงตามรุ่ นที่กาํ หนด โดยดูถึงความถูกต้องในแต่
ละชิ้ น ส่ ว นด้ว ยว่ า พนัก งานได้ป ระกอบถู ก ต้อ งตาม Specification ที่ บ ริ ษ ัท กํา หนด
หรื อไม่ เช่น จักรยานรุ่ น Bianchi Kuma 26.1 ใช้ลอ้ รุ่ น Inferno 25-26 Alloy , ยางรุ่ น
Geax Saguaro 26X2.0 ,เฟื องหลัง Shimano Acera ,ชุ ด เกี ย ร์ Shimano 27 speed Alivio/Acera 3x8 เป็ นต้น
2. ตรวจสอบคุณภาพของจักรยาน โดยดูถึงความความแข็งแรงของอุปกรณ์แต่ละส่ วน เช่น
โครงจักรยาน ,ยาง ,เบาะนัง่ ,ชุดเบรก เป็ นตน รวมถึงการตรวจสอบความเสี ยหายหรื อ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบตัวจักรยาน เช่น พนักงานอาจมีการติดตั้ง
แฮนด์เบี้ ยว , ซี่ ลอ้ คดงอ ,โครงจักรยานบิดเบี้ยว ,โซ่ จกั รยานหย่อน ,สี โครงจักรยาน
ถลอก เป็ นต้น
3. จัก รยานที่ ไม่ ผ่า นการตรวจสอบคุ ณภาพจะถู ก นํากลับไปแก้ไขและซ่ อมแซมที่ ฝ่าย
ประกอบชิ้นส่ วนอีกครั้ง
5) ทําความสะอาดจักรยานที่ประกอบเสร็จแล้ ว และหุ้มพลาสติกในส่ วนต่ างๆของจักรยาน โดย
การให้ ฝ่ายทําความสะอาดนําจักรยานทั้งหมดที่ถูกประกอบเป็ นจักรยานสําเร็ จรู ปเรี ยบร้อยแล้ว
มาทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์ ทําความสะอาดคุณภาพสู ง พร้อมกับการบํารุ งรักษาจักรยาน
และจบขั้นสุ ดท้ายด้วยการห่ อหุ ้มส่ วนต่างๆของจักรยาน เพื่อป้ องกันการกระแทก และรักษา
ความใหม่ของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ
• การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกําลังคน
โครงสร้ างองค์การ
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• การวิเคราะห์ แผนกการเงิน
ธุรกิจมีการใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 43,150,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1เท่ากับ 406,046,230.00 บาท ปี ที่ 2
เท่ากับ 548,958,006.00 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 603,973,110.00 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 663,977,201.00 บาท และปี
ที่ 5 เท่ า กั บ 706,890,665.00 บาท มี ก ํา ไรสุ ทธิ ใ นปี ที่ 1 เท่ า กั บ 351,725,930.61 บาท ปี ที่ 2 เท่ า กั บ
484,323,136.17 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 535,164,785.23 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 590,634,084.27 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ
630,196,504.45 บาท ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ
2,046,226,634 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) 869.45%
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดําเนินงาน
การวิเคราะห์ ดา้ นการจัดการ/กําลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า การนําเข้าจักรยานจาก
ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ Bianchi,Trek ,Chevrolet ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกําหนด มีความเป็ นไปได้ใน
การลงทุน
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แผนธุรกิจ ถุงกอล์ ฟ SOME DRESS
ยงยุธ บุญสุ ข1, จิราภา สมิทธ์สมบูรณ์2, สุ รียพ์ ร แสนพาน3
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
อุตสาหกรรมถุงกอล์ฟมีแนวโน้มการค้าอยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึน เนื่ องจากตลาดในปั จจุบนั มีการขยายตัวดี
และกําลังเป็ นที่นิยมแพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว ถุ งกอล์ฟเป็ นอีกผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งที่ อยู่ในความนิ ยมของผูท้ ี่ ชื่น
ชอบในกีฬากอล์ฟและถือเป็ นสิ นค้าที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับผูท้ ่ีชื่นชอบในกีฬากอล์ฟ เพราะนอกจากจะมี
ไว้เพื่อใส่ อุปกรณ์กอล์ฟแล้ว ยังเป็ นตัวเสริ มบุคลิกที่บ่งบอกถึ งสไตล์ของแต่ละคน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ
อย่างรู ปแบบและสี สันรวมกันก็สามารถนําเสนอสไตล์ผใู ้ ช้ได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ ีถุงกอล์ฟจึงต้องมีการ
ออกแบบให้สวยงามและคงทน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟแต่ละสไตล์ได้
อย่างเพียงพอ และการออกแบบก็ถือเป็ นปั จจัยหลักของการผลิตถุ งกอล์ฟ เพราะสิ นค้าจะขายได้หรื อไม่ได้
นั้นขึ้นอยู่กบั รู ปแบบ, ลวดลาย และความคงทนของตัวผลิ ตภัณฑ์ เมื่อลู กค้ามักเลือกซื้ อถุงกอล์ฟ ที่ความ
สวยงาม ทันสมัยและมีความคงทน ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ต้องนําเสนอเอกลักษณ์ ของคนที่ตีกอล์ฟได้อย่าง
ชัดเจน จึงจะเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มลูกค้า รวมถึ งเรื่ องของคุ ณภาพ ตั้งแต่วสั ดุ ไปจนถึงการตัดเย็บที่จะให้
ความสําคัญมากต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างหนัก ทั้งในเรื่ องของการออกแบบลวดลายก็จะพยายาม
ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด
ตลาดเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มคนวัยทํางานขึ้นไป ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อเป็ นของตนเอง และเนื่ องจากประชากรกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้อตั ราการเจริ ญเติบโต
ของสิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย รสนิยมของกลุ่มคนดังกล่าว
จะเน้นการรักษาสุ ขภาพ การเข้าสังคม
ตลาดเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการขยายฐานลู กค้าที่ เป็ นเด็กและเยาวชนที่ เริ่ ม
สนใจเล่นกีฬากอล์ฟ โดยการสนับสนุ นของผูป้ กครอง โดยการขยายสิ นค้าให้ลบภาพของสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้า
ของคนสู งวัย มีการออกแบบสิ นค้าให้มีภาพลักษณ์ที่เป็ นความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ
ของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ

1,2,3
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กลยุทธ์ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี การผลิ ตสิ นค้าออกเป็ น 4 ประเภท คื อ Carry Bag เป็ นถุ งกอล์ฟขนาด
กระทัดรัด เน้นออกแบบให้น้ าํ หนักเบาให้นกั กอล์ฟสามารถแบกได้ดว้ ยตนเอง เพราะสนามส่ วนใหญ่ ไม่มี
แค้ดดี้คอยบริ การ Cart bags เน้นใช้วสั ดุที่ทนทานหนักแน่นขึ้นมาอีกหน่อย เพราะเป็ นถุงที่ดีไซน์มาเพื่อยึด
ตรึ ง กับ รถลาก ตามด้วย Staff bags เป็ นถุ ง เพื่ อนัก กอล์ฟ ระดับ แข่ ง ขัน มี ข นาดใหญ่ บรรจุ สัม ภาระได้
มากกว่า Travel bags เป็ นถุงสวมครอบถุงกอล์ฟอีกที เพื่อใช้ในการเดินทางนัน่ เอง
กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price Strategy) การตั้งราคาผลิตภัณฑ์เป็ นเรื่ องสําคัญโดยทางบริ ษทั จะเลือก
การตั้ง ราคาโดยการบวกกํา ไรจากต้นทุ น(Market up Pricing) คื อการบวกกํา ไรจากต้นทุ นต่อหน่ วยโดย
บริ ษทั จะบวกกําไรจากต้นทุน300%ซึ่ งทางบริ ษทั คิดว่าจะเป็ นวิธีการตั้งราคาที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุท ธ์ ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย (Place Strategy) ช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย เพื่ อสร้ า งความ
สะดวกรวดเร็ วให้แก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถซื้อสิ นค้าบริ ษทั ได้มีช่องทาง 2 แบบคือ B2B และ B2C ซึ่ง
กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) ในการซื้ อสิ นค้า โดยการการสร้างเพจในเว็บไซด์
เฟสบุค๊ เพื่อแนะนาตัวสิ นค้าและแบรนด์
ขณะนี้ กิ จ การใช้ เ งิ น ลงทุ น ไปแล้ว ทั้ง หมด 10,000,000 บาท โดยเป็ นเงิ น ส่ ว นตัว ของเจ้า ของ
3,000,000 บาท และจากการกูจ้ ากสถาบันการเงินอีก 7,000,000 บาท ซึ่ งคาดว่ากิจการจะมีผลกําไรสุ ทธิ จาก
การดาเนินงาน ทั้งหมด 7,209,509.84 บาทในปี แรก และสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปี ถัดไป ในด้าน
ผลตอบแทนของการลงทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะมีระยะเวลาการคืนทุนในปี ที่ 2 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของผลการ
ลงทุนเท่ากับ 208,514,142.3 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 131.27 %
คําสํ าคัญ : แผนธุ รกิจ,ถุงกอล์ฟ
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บทนํา

ในปั จจุบนั ทุกคนเริ่ มหันมาใส่ ใจในสุ ขภาพ เน้นการดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้นและกีฬาที่อยูใ่ นความ
สนใจอีกชนิดหนึ่ ง ก็คือ กีฬากอล์ฟ ถ้าพูดถึงกีฬากอล์ฟหลายคนคงจะรู ้สึกว่าเป็ นกีฬาสําหรับผูส้ ู งอายุ และ
เป็ นกีฬาที่ยงั ต้องออกไปเดินตากแดดท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวอีกต่างหาก แถมยังเป็ นกีฬาที่มีค่าใช้จ่าย
ของอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสู ง แต่ปัจจุบนั กอล์ฟไม่ใช่กีฬาสําหรับผูส้ ู งวัยอีกต่อไป เพราะปั จจุบนั มีทุกเพศ
ทุกวัยที่ให้ความสนใจกับกี ฬาประเภทนี้ มากขึ้น ซึ่ งดูจะเห็นได้จากสนามกอล์ฟในเมืองไทยค่อนข้างจะมี
มากมาย กีฬากอล์ฟนอกจากจะทําให้เพลิดเพลิน หรื อเป็ นกีฬาที่ใช้ติดต่อคุยธุ รกิจต่างๆแล้ว ยังเป็ นกีฬาที่ให้
ประโยชน์กบั ร่ างกายในหลายๆด้านอีกด้วย อุปกรณ์กีฬาที่ใช้เล่นกอล์ฟจะประกอบด้วย ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ
ถุงกอล์ฟ ฯลฯ มีการประเมินอย่างไม่เป็ นทางการว่า ตลาดกอล์ฟในบ้านเรามีมูลค่ารวมอยูท่ ี่ 2,000 กว่าล้าน
บาท หรื อราว 50 ล้านเหรี ยญ
เนื่ องจากถุ งกอล์ฟในปั จจุ บนั นี้ ผลิ ตมาจากวัสดุ สังเคราะห์ หลากหลายชนิ ด เช่ น วัสดุ PU , หนัง
เทียม ผ้ากันนํ้า ซึ่ งอาจต้องมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่ งมีราคาแพง ดังนั้น ทางบริ ษทั สมเดช เลเธอร์ จํากัด
จึงได้เล็งเห็นถึงการนําวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและ
เป็ นการส่ งเสริ มอาชี พและรายได้ให้กบั เกษตรกรในประเทศไทยด้วยการใช้ยางพาราที่แปรรู ปมาใช้เป็ น
วัตถุ ดิบในการผลิ ตถุ งกอล์ฟแทนวัสดุ PU และ PVC และเป็ นการลดต้นทุนการผลิ ตด้วยเพื่อให้เกิ ดมู ลค่า
สู งสุ ด ด้วยการรังสรรค์วตั ถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์จากการใช้สอยสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจที่ผลิตถุงกอล์ฟซึ่ งทํามาจากยางพาราแปรรู ป
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจผลิตถุงกอล์ฟ
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจที่ผลิ ตถุ งกอล์ฟซึ่ งทํามาจาก
ยางพาราแปรรู ป
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์แผนการตลาด

ความเป็ นไปได้ในการ
ทําถุงกอล์ฟ

การวิเคราะห์แผนการผลิต

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
นิยามศัพท์
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต/การดําเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน การวิเคราะห์ ด้านการเงิ น และสรุ ปผลว่า
ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตําแหน่ งทางการตลาด
การกําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกาลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. วัตถุดิบที่บริ ษทั เลือกใช้ผลิตเป็ นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย เป็ นยางพาราแปรรู ปที่นาํ มาสร้างเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
2. ผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั ผลิ ตจากวัส ดุ ที่ หาได้ไ ม่ย าก มี วสั ดุ ตลอดทั้ง ปี เป็ นวัส ดุ ที่ มี ค วามคงทน
ต้องการขายความแตกต่างทางวัตถุ ดิบ มี ดีไซน์ที่สวยงาม ลู กค้าสามารถออกแบบลวดลายได้ด้วยตัวเอง
สามารถใช้งานได้จริ งในกีฬากอล์ฟ
3. บริ ษทั สามารถให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่ น การเก็บ รั ก ษาผลิ ตภัณฑ์อย่า งถู ก ต้อง การทํา ความสะอาด เพราะบริ ษ ทั มี บุ ค ลากรที่ เชี่ ย วชาญด้า น
ยางพาราแปรรู ป
4. บริ ษทั ยังมีแนวคิดที่ส่งเสริ มอาชี พและรายได้ให้เกษตรกรไทย โดยใช้วสั ดุที่ผลิตในประเทศไทย
เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ยังมีขอ้ จํากัดในการเย็บ การขึ้นรู ป การเปลี่ ยนรู ปทรงที่ไม่เหมือนผ้า หรื อ
หนัง แต่ก็สามารถพัฒนาดัดแปลงได้อีกมากมาย
2. บริ ษทั ยังเป็ นธุ รกิ จที่อยู่ในขั้นแนะนํา การส่ งเสริ มการขาย การประสัมพันธ์ยงั มี ไม่มากนักใน
สายตากลุ่มผูบ้ ริ โภคจึงอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั และขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้า
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. เป็ นสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติที่ทนทาน มีโอกาสขายสิ นค้าได้
เพิ่มมากขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มสิ นค้าภายในประเทศ
2. อนาคตประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะส่ งผลให้การค้าขายหรื อการ
ติ ดต่ อธุ รกิ จระหว่า งประเทศนั้นง่ า ยและเปิ ดกว้า งมากขึ้ นจึ ง ถื อเป็ นโอกาสในการขยายช่ องทางการจัด
จําหน่ายและขยายฐานกลุ่มลูกค้าขึ้นอีกด้วย

วารสารการวิจยั ทางธุรกิจ และการบริ หารปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

35

อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์กระเป๋ าเพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ บริ ษทั
จะต้องมีการเตรี ยมพร้ อมรับมือและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้อยู่
ตลอดเวลา
2. ปั ญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีผลลกระทบต่อการใช้จ่ายและกําลังซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุ บ นั มี ค วามแปรปรวน ดัง จะเห็ นได้จ ากราคานํ้า มันที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
3. อุ ปสรรคด้านการขนส่ งสิ นค้า เนื่ องจากกระเป๋ ากอล์ฟมีรูปทรงที่ ไม่สามารถเก็บพับได้ ทําให้
เปลืองพื้นที่ในการขนย้ายและการจัดเก็บทําให้มีค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพิ่มมากขึ้น
 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (Targeting)
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มคนวัยทํางานขึ้นไปซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้ อ
เป็ นของตนเองและเนื่ องจากประชากรกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆทําให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของ
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วยรสนิ ยมของกลุ่มคนดังกล่าวจะ
เน้นการรักษาสุ ขภาพการเข้าสังคม
กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนเน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็ นเด็กและเยาวชนที่เริ่ มสนใจ
เล่นกีฬากอล์ฟ โดยการสนับสนุนของผูป้ กครองโดยการขยายสิ นค้าให้ลบภาพของสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้าของคน
สู งวัยมีการออกแบบสิ นค้าให้มีภาพลักษณ์ที่เป็ นความทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
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การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ถุงกอล์ฟในตลาดจะเน้นในเรื่ องของความคงทนแข็งแรง วัสดุที่ใช้ได้คุณภาพ ใช้
ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ
คุณภาพสู ง

บริ ษทั อื่นๆ

บริษัทเป็ น
ผู้ออกแบบ

ลูกค้ าออกแบบ
ลวดลายเอง

คุณภาพตํ่า
กลยุทธ์ ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix 4P's)
การที่มีรูปแบบของเน้นไปทางออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากยางพาราและการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
ตามความต้องการของลู กค้าโดยที่เน้นความคงทนและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของแต่ละชิ้ นของผลงานโดย
ทั้ง หมดนี้ จะส่ ง ผลด้า นการสร้ า งความพึ ง พอใจในการผลิ ตและให้บ ริ ก ารลู ก ค้า และยัง ทํา ให้ลู ก ค้า เป็ น
สื่ อกลางสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ารายใหม่ได้อีกด้วย
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ถุงกอล์ฟที่ทาํ จากยางพาราภายใต้แบรนด์ SOME DRESS มีความเป็ นเอกลักษณ์เป็ นตัวของตัวเอง
และไม่ตอ้ งการให้ถุงกอล์ฟซํ้าแบบใคร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสิ นค้าของบริ ษทั สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 4รุ่ น โดยชื่อรุ่ นของถุงกอล์ฟแต่ละใบ ทางบริ ษทั จะตั้งชื่ อรุ่ นจาก..ชื่ อบริ ษทั รวมกับประเภทของ
กระเป๋ า
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ชื่อรุ่ น

SD Carry

SD Cart

SD Starff

SD Tra

9 นิ้ว

9 นิ้ว

9 นิ้ว

9 นิ้ว

รู ป

ขนาด(นิ้ว)

การสร้ างความแตกต่ าง
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์
SOME DRESS มี ค วามใส่ ใ จต่อลู กค้า อย่างแท้จริ ง โดยผลิ ตตามรู ป แบบที่ ถู ก ออกแบบไว้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบถุงกอล์ฟของตนเองอย่างเต็มที่ หรื อ
อาจเรี ยกได้อีกอย่างว่าถุงกอล์ฟที่ผลิตเพื่อเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
ผลิตจากวัตถุดิบทีม่ ีคุณภาพดี
SOME DRESS ยัง ให้ ค วามสํ า คัญ กับ คุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต โดยเลื อ กวัต ถุ ดิ บ ที่ มี
คุณภาพสู งเกรดเอเป็ นหลัก เนื่ องจากความคงทนของถุงกอล์ฟขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของยางพาราแปรรู ปเกรด
พรี เมี่ยมที่นาํ มาใช้ในการผลิตเป็ นสําคัญ
ความประณีตในการตัดเย็บ
การผลิตสิ นค้าของ SOME DRESS มีการควบคุมการผลิ ตทุกขั้นตอน ทําการผลิตโดยช่ างที่มีฝีมือ
และมีประสบการณ์ในการผลิตยางพาราแปรรู ป นอกจากนี้เรายังดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวทําให้
พนักงานทุกคนมีความภักดีในองค์กร
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การบรรจุภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่บริ ษทั SOME DRESS เลื อกใช้ คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นกล่องกระดาษลู กฟูก 3 ชั้น สี
นํ้าตาล หลังจากตรวจสอบคุณภาพแล้วก็บรรจุลงกล่องกระดาษและทําการปิ ดกล่องให้เรี ยบร้อยโดยบริ ษทั
ได้ส่งั ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นฝาชน ขนาด กว้าง 9 x ยาว 17 x สู ง 50 นิ้ว
กลยุทธ์ ทางด้ านราคา (Price Strategy)
การตั้งราคาผลิ ตภัณฑ์เป็ นเรื่ องสําคัญโดยทางบริ ษ ทั จะเลื อกการตั้ง ราคาโดยการบวกกําไรจาก
ต้นทุน(Market up Pricing) คือการบวกกําไรจากต้นทุนต่อหน่วยโดยบริ ษทั จะบวกกําไรจากต้นทุน300%ซึ่ง
ทางบริ ษทั คิดว่าจะเป็ นวิธีการตั้งราคาที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
วัตถุ ประสงค์ของช่ องทางการจัดจําหน่ าย เพื่อสร้ างความสะดวกรวดเร็ วให้แก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้า
สามารถซื้อสิ นค้าบริ ษทั ได้มีช่องทาง 2 แบบคือ
รูปแบบB2B
บริ ษทั สมเดช เลเธอร์ จํากัด มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็ นหลักได้เลือกใช้ช่องทางการ
จัดจําหน่ายโดยฝากขายผ่านห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา

ผู้ผลิต
บริษทั สมเดช เลเธอร์

คน

ผ้ บริโภค

รูปแบบB2C
บริ ษทั สมเดช เลเธอร์ จํากัดยังมีช่องทางการจัดจําหน่ ายผ่านทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้ามี
ความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อมากขึ้น โดยการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ ายทาง
ออนไลน์มีช่องทางทั้งหมดดังนี้
- Website : www.some dress.com
- Facebook : http://www.Facebook.com/some dress golfbag.
- E-mail : some dress @gmail.com
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ผูผ้ ลิต
บริ ษทั สมเดช เลเธอร์ จํากัด

ช่องทางการจัด
จําหน่ายทาง

ผูบ้ ริ โภค

กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ในการส่ ง เสริ ม การตลาดของ บริ ษ ทั สมเดช เลเธอร์ ได้ท าการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยมี ก ารวาง
แผนการส่ งเสริ มตลาดดังนี้
สาหรับการส่ งเสริมการตลาด ไปยังผู้บริโภค มุ่งเน้ นประสิ ทธิผลดังนี้
1. เพื่อเป็ นการแนะนาแบรนด์ SOME DRESS ให้บุคคลทัว่ ไปได้รู้จกั เพื่อให้ได้กลุ่มเป้ าหมายที่
แน่ชดั เกี่ยวกับตัวสิ นค้าและแบรนด์
2. เป็ นการกระตุน้ เป้ าหมายให้เกิดการรับรู ้และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากับทางร้าน จึงทาให้การดําเนิ น
กิจการเพื่อบรรลุประสิ ทธิ ผล SOME DRESS ได้วางแผนการดําเนินงานส่ งเสริ มทางการตลาดดังนี้
2.1. เพื่อเป็ นการแนะนําแบรนด์ SOME DRESS ให้บุคคลทัว่ ไปได้รู้จกั และเพื่อให้ได้ความ
ต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายที่ เกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้า จะทําการสร้ างเพจในเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค เพื่อแนะนาตัว
สิ นค้าและแบรนด์
2.2 บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า มี ก าร สกรี นแบบ โลโก้ ข อง SOME DRESS เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปในตัว
2.3 การออกบู ท ตามงานแสดงของสิ น ค้า ที่ จ ัด ขึ้ น เช่ น Thailand Golf Expo เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ทางร้านให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างขึ้น
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• การวิเคราะห์ แผนการผลิต
ขั้นตอนการผลิต สิ นค้ ามีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
บริษัทจัดหา
วัตถุดิบ

นําเอายางพาราแปร
รู ป มาตัดตาม
รู ปแบบทีบ่ ริษทั ได้
ออกแบบไว้ และทํา
การตกแต่ งลวดลาย
เพื่อความสวยงาม

ประกอบเย็บเป็ นถุง
กอล์ ฟ โดยใช้
เครื่ องจักรเย็บผ้ า
หลังจากนั้นจะทํา
ความสะอาด

จําหน่ าย
สิ นค้ า

o การวิเคราะห์ แผนการจัดการกําลังคน
 โครงสร้ างองค์ การ
กิ จการใช้ล ัก ษณะการจัดการโครงสร้ า งองค์ก ารแบบแบ่ ง ตามหน้า ที่ (Functional Organization)
เพราะกิจการมีขนาดเล็ก การจัดโครงสร้ างองค์การในลักษณะนี้ ทาํ ให้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมและสัง่ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
Organization Chart แสดงจํานวน, ตําแหน่ง, ปริ มาณบุคลากรในสํานักงานของกิจการทั้งหมด 4 แผนก ดังนี้
บุคลากรในบริ ษทั สมเดช เลเทอร์ จํากัด ประกอบด้วยบุคลากร 15 คน ดังนี้
1.) ผูจ้ ดั การ 1 ตําแหน่ง
2.) ฝ่ ายผลิต
- พนักงานตัดแบบ 2 ตําแหน่ง
- พนักงานช่างเย็บจักรประจํา 4 ตําแหน่ง
- ช่างขึ้นรู ปและประกอบชิ้นส่ วน 2 ตําแหน่ง
3.) ฝ่ ายจัดซื้ อและธุรการ
- พนักงานจัดซื้ อจัดจ้าง 1 ตําแหน่ง
- พนักงานธุ รการ 1 ตําแหน่ง
- พนักงานขับรถ 2 ตําแหน่ง
3.) ฝ่ ายตลาด
- พนักงานตลาด 1 ตําแหน่ง
4.) ฝ่ ายบัญชีและงานบุคคล
- พนักงานบัญชี / งานบุคคล 1 ตําแหน่ง
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ขอบเขตความรับผิดชอบ คุณสมบัติของพนักงาน
ชื่ อตําแหน่ ง : ผูจ้ ดั การบริ ษทั
1. กํา หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษ ัท ดู แ ลด้า นการบริ ห ารงาน
โดยทัว่ ไป ติดตามสภาพการแข่งขันในตลาดปั จจุบนั ดูแลประสานงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. วางแผนและควบคมนโยบายทางด้านการตลาด วางแผนในเรื่ องของสื่ อตลาดจนในเรื่ องของ
การส่ งเสริ มการตลาด
3. ควบคุม ตรวจสอบไม่วา่ จะเป็ นด้านของการผลิต และบริ การตลอดจนการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลู กค้า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการร้ องเรี ยนของ
ลูกค้า
ชื่ อ ตํ า แหน่ ง : ฝ่ ายผลิ ต (พนัก งานตัดแบบ , พนัก งานช่ า งเย็บ จัก รประจํา ,พนัก งานขึ้ น รู ป และประกอบ
ชิ้นส่ วน)
1. ขนเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากอีกที่ไปอีกที่ เพื่อนําวัตถุดิบมาทําการตัดเอาส่ วนที่ตอ้ งการตามแบบที่
ได้กาํ หนดไว้
2. ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
3. ทําหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ าย เพื่อให้ระบบดําเนินการไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ทําหน้าที่บาํ รุ งอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบตั ิงาน
5. แจ้งปริ มาณความต้องการวัตถุดิบให้แก่ผจู ้ ดั เตรี ยม
6. มีหน้าที่ทาํ ความสะอาดวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และทําความสะอาดสํานักงาน
ชื่ อตําแหน่ ง: พนักงานการตลาด
1. กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และยุทธ์ศาสตร์ ทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
2. ประสานงานกับ ฝ่ ายขายในการกํา หนดนโยบาย และแผนการประชาสั มพันธ์ และแผนการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่ งเริ มการขาย เพื่อสนับสนุนและการกระตุน้ ยอดขาย
3. ติดตามตรวจสอบและปรับปรุ งโครงการส่ งเสริ มการตลาดของฝ่ ายขาย
ชื่ อตําแหน่ ง : พนักงานบัญชี /งานบุคคล
1. กําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี และการเงิ น รวมทั้งกําหนดระบบบัญชี และการเงิ น
ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของบริ ษทั
2. ควบคุมการจัดทําบัญชีและตรวจสอบการปิ ดบัญชีของบริ ษทั ในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็ น
ไปตามแนวปฏิบตั ิที่ได้วางไว้
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทํางบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานการบัญชีต่าง ๆ
4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริ ษทั โดยตรวจสอบการออกใบเสร็ จ การบันทึก
บัญชีเอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและตรงกัน
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ชื่ อตําแหน่ ง : ฝ่ ายการขับรถ
1. จัดส่ งสิ นค้าตาม Order
2. ส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ (Net Present Value : NPV)
จากการลงทุนในบริ ษทั นี้เริ่ มแรก 10,000,000 บาท พบว่าบริ ษทั สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 208,514,142.3 บาท ซึ่ งค่า NPV ที่คาํ นวณได้มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าการลงทุน
ในบริ ษทั นี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากกระแสเงินสดรับมากกว่า กระแสเงินสดจ่าย
อัตราราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR)
จากงบประมาณกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน ที่คาํ นวณสามารถคํานวณหาค่า IRR ได้เท่ากับ 131.27
% ซึ่ งถือว่าเป็ นอัตราผลตอบแทนที่สูง จึงทํา ให้ตดั สิ นใจได้วา่ บริ ษทั น่าลงทุนและจะได้ผลตอบแทน
กลับ คืนมาเป็ นที่น่าพอใจ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
จากผลการดํา เนิ นงานของบริ ษทั พบว่า บริ ษทั มีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ ี่ 1.35 ปี ซึ่ งเป็ นระยะเวลาการคืน
ทุนที่เร็ วกว่าเป้ าหมายที่คาดหวังไว้ ทําให้บริ ษทั นี้เป็ นบริ ษทั ที่น่าลงทุนและได้ผลตอบแทนเป็ นที่น่าพอใจ
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดาเนิ นงาน
การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกาลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า บริ ษทั สมเดช เลเธอร์
ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกําหนด มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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หนังสื อภาษาไทย
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.การค้นคว้าอิสระ.คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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รามคําแหง
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แผนธุ ร กิ จ หลัก สู ต รการจัด การมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเป็ นผู ้ป ระกอบการมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต.
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อินเตอร์ เน็ต
 Fact Shee-Thailand Golf Expo “งานแสดงสิ นค้ า กอล์ ฟ ” (ออนไลน์ ) เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :http://
www.thailandgolfexpo.com/th/fact_sheet.php สื บค้น 18 มี.ค. 2558
 Thaigolfer-View ForumTopics “ถุ ง ก อ ล์ ฟ HONMA” เ ( อ อ น ไ ล น์ ) ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
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 “ GOLF BAG in your style”.เ ลื อ ก ถุ ง ก อ ล์ ฟ ที่ เ ห ม า ะ กั บ ตั ว คุ ณ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้
จาก:http://www.hotgolfclub.com/page.php?a=10&n=283&cno=640 (ออนไลน์) สื บค้น 11 มี .ค.
2558
 ถุงกอล์ฟทรง Titleist CB020 ผลิ ตถุ งกอล์ฟ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :http://www.indy-golf.com.
สื บค้น 3 เม.ย. 2558
 “งานวิ จ ั ย /โครงการฐานข้ อ มู ล สนามกอล์ ฟ ” (ออนไลน์ ) เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :http:// www.
tourisminvest.tat.or.th สื บค้น 11 มี.ค. 2558
 www.tigta.in.th/ประชาสัมพันธ์ให้ชาวกอล์ฟรู ้.html. สื บค้น 18 มี.ค. 2558
 กรมสรรพากร “การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต,”[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :
www.rd.go.th [สื บค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2558]
 ธนาคารแห่งประเทศไทย “การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต,”[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :
https://www.bot.or.th [สื บค้นเมื่อ 3 เมษายน 2558]
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แผนธุรกิจ ร้ าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊ กซ์ เพลส
วิมลรัตน์ พัฒนแสง , เอสิ นี แปงต่อม , ธิ ดารัตน์ ดวงจินดา
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
ผักออร์ แกนิ คกําลังมา เพราะสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพกําลังแรง แน่ นอนคนปั จจุบนั รักสุ ขภาพกันทุกคน
ถ้าสิ นค้าบริ โภคตัวไหนพรี เซนต์ตวั เองว่าไม่ใช้สารเคมีแล้วแหละก็ ได้รับความสนใจอย่างแน่นอน เพราะ
ข่าวสารในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่ทุกคนเข้าถึง รวมทั้งการนําเสนอข่าวสารก็มีความชัดเจนและน่าสนใจมากกว่า
แต่ก่อน ทําให้คนปั จจุบนั ค่อนข้างเสพสารในส่ วนของข่าวเยอะมาก และรับรู ้ขอ้ มูลเชิงลึกได้มาก สามารถทํา
ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงทุกประเด็น โดยเฉพาะในเรื่ องของสุ ขภาพ เพราะปั จจุบนั มีเรื่ องของโรคร้ าย
เกิ ดขึ้ นกับ คนในสั ง คมเรามากขึ้ นๆ บวกกับ ข่า วสารเกี่ ย วกับ คุ ณประโยชน์ หรื อสิ่ ง ให้โทษแก่ ร่า งกายก็
แพร่ หลาย คนในปั จจุบนั จึ งกลัวปั ญหาโรคร้ายจะเกิ ดขึ้นกับตนจึงหันมาใส่ ใจในส่ วนนี้ ก็เข้าทํานองที่ ว่า
“การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริ ฐ” นัน่ เองแล้วสิ นค้าอะไรบ้างล่ะที่จะตอบโจทย์คนรักสุ ขภาพเหล่ านี้ ไ ด้
ก็อย่างที่รู้ๆ กันทัว่ ไปนัน่ ก็คือสิ นค้าที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้สิ่งต้องห้ามที่ให้โทษแก่ร่างกายนัน่ เอง ผักออร์ แก
นิ คก็ถือเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ จดั อยู่ในหมวดนั้น และคนรั กสุ ขภาพก็หันมาบริ โภคกันมากขึ้ น ทําให้ธุรกิ จค้าผัก
ออร์ แกนิ คเพิ่มขึ้นๆ เพื่อตอบโจทย์ความนิ ยมที่ค่อยๆ ขยายเป็ นวงกว้างขึ้นเรื่ อยๆ และจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการในอนาคตได้อย่างทัว่ ถึง เพราะเชื่อว่าในอนาคตคนจะต้องการบริ โภคผักออร์ แกนิคกันมาก
แม้ว่าช่ องทางขายของตลาดโฮมดี ลิเวอรี่ หรื อบริ การส่ งถึงบ้านจะยังเป็ นตลาดที่เล็กอยู่คือมี มูลค่า
เพียง 18% ของมูลค่าตลาดร้ านอาหารบริ การด่วน (Quick Service Restaurant/ QRS) ที่มีอยู่ 8,600 ล้านบาท
แต่อตั ราการเติบโตของตลาดนี้ มีสูงมากประมาณ 20%-25% ขณะที่ตลาด QSR คาดว่าเติบโตประมาณ 10%
ในปี นี้ ช่องทางการขายโดยให้บริ การส่ งถึงบ้านจัดว่ามีความสําคัญอยูไ่ ม่น้อยที่ผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ที่ 18% แต่เชื่ อว่าในปี นี้ เราจะเพิ่มยอดเป็ น 1 ใน 4 ได้ บวกกับ ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในการรักสุ ข ภาพ
ที่มากขึ้นและมีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยยิง่ ขึ้นเพื่อชี วิตสุ ขภาพแวดล้อมที่ดีกว่าทําให้มีการคาดหวังถึง
การพัฒนาในอนาคตถึงเส้นทางเดินของวิวฒั นาการของตลาดดีลิเวอรี่ และอาหารออร์ แกนิ คซึ่ งจะเห็นได้วา่
ความยัง่ ยืนนั้นขึ้ นอยู่กบั วิสัย ทัศ น์ และเป้ า หมายระยะยาวในอนาคตดัง นั้นจะเห็ นได้ว่าสภาพทางสัง คม
เศรษฐกิจและทรัพยากรน่าจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญในการศึกษากระบวนการการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อสิ นค้าออร์ แกนิ คของผูบ้ ริ โภคและจากความหวาดกลัวดังกล่าวได้ส่งผลให้มีผูร้ ิ เริ่ มเข้าสู่ ตลาดรายใหม่ๆ
เริ่ มต้นใส่ ใจแนะนําถึงฉลากสิ นค้าที่ระบุถึงความเป็ นผักปลอดสารพิษหรื อเรี ยกว่าผักปลอดยาฆ่าแมลงอย่าง
ไรก็ตามปั ญหาของการปนเปื้ อนยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ก็ยงั คงพบว่ายังคงมีอยูจ่ ากปั ญหาเหล่านี้ก็ได้เปิ ด
โอกาสให้อาหารออร์ แกนิ คซึ่ งถูกปลูกผลิ ตโดยปราศจากการใช้สารเคมีหรื อสารสังเคราะห์ สําหรับเหตุผล
ในการเลื อกใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคคาดหวังที่จะมี ชีวิตที่ มีสุข ภาพที่ดีแข็งแรงบวกกับความสะดวกสบายที่
บริ การส่ งถึงที่ ทําให้บริ ษทั คิดว่า ธุ รกิจน่าจะเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่างดี
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ทางร้าน ออร์ แกนิ ค สลัด เอ๊กซ์เพลส ของเรา จึงทําการคิดค้น จัดจําหน่ายสลัดผักเพื่อสุ ขภาพ โดย
เลื อกผลิ ตภัณฑ์ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งส่ วนประกอบทั้งหมดจะเป็ นส่ วนผสมของออแกนิ ก หรื อพวก
อาหารคลีน เพื่อให้เกิดความมัน่ ในในคุณภาพของสิ นค้า สถานที่จดั จําหน่ย เน้นการใช้วสั ดุเหลือใช้ มีความ
เป็ นธรรมชาติ และตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคได้มากขึ้น โดยมีการบริ การ Home delivery อีกด้วย
การดําเนิ นธุ รกิจร้าน ออร์ แกนิ ค สลัด เอ๊กซ์เพลส มีความน่าลงทุนสู ง จากข้อมูลของสถาบันอาหาร
พบว่า อาหารและผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสุ ข ภาพสามารถเติ บ โตในตลาดโลกได้อีก เนื่ องจากตลาดโลกมี ค วาม
ต้องการสู งถึง 3 ล้านล้านบาท ในขณะที่ปัจจุบนั ไทยส่ งออกอาหารกลุ่มนี้ ไม่ถึง 1% ของมูลค่าตลาดโลก ถือ
เป็ นสัดส่ วนที่น้อยมาก รวมทั้งส่ วนแบ่งการตลาดที่คาดว่าจะได้รับอย่างน้อย 2% ภายในปี 2555 ของตลาด
ร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และ 4%, 6%, 8%, 10 ในปี ถัดไปตามลาดับ ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของ
ร้าน ออร์ แกนิ ค สลัด เอ๊กซ์เพลส เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพเองก็มีขนาดโตขึ้น
เช่นกัน จึงเป็ นเรื่ องธรรมดาที่รายได้ของร้าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส จะเติบโตและมีกาํ ไรสุ ทธิ สะสมไป
เรื่ อย ๆ ในแต่ละปี ร้านสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ ว นับเป็ นโอกาสอันดีสาํ หรับการลงทุนในครั้งนี้
ด้วยแผนการตลาดดังกล่าวนี้ ร้าน ออร์ แกนิ ค สลัด เอ๊กซ์เพลส เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถ
ก้าวขึ้นสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ของร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพได้ ภายใน 2 ปี หลังนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ตลาด
รวมถึงความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านร้านค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมลําดับต่อไป ถือเป็ นโอกาสอันดีสาํ หรับการ
ลงทุนในครั้งนี้
คําสํ าคัญ : แผนธุ รกิจ, ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส
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บทนํา

บทบาทของเกษตรอินทรี ย ์ ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตในไร่ นา การแปรรู ป การกระจายผลผลิต หรื อการ
บริ โภค ต่างก็มีเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดีของระบบนิ เวศและสิ่ งมีชีวิต ทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิ งมีชีวิตที่มี
ขนาดเล็กสุ ดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตรอินทรี ยจ์ ึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู ง และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อสนับสนุ นให้มนุ ษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีข้ ึน ด้วยเหตุน้ ี เกษตรอินทรี ยจ์ ึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้
ปุ๋ ยเคมี สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุ งแต่งอาหาร ที่อาจมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ
ในปั จจุ บ นั คนเรามี ความเสี่ ย งต่อการได้รับสารเคมีต่า งๆ มากกว่า 15,000 ชนิ ด ที่ ม าจากอาหาร
นํ้าดื่ม อากาศ และสิ่ งแวดล้อม ด้วยพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทําให้
ร่ างกายของเราสะสมสารพิษ และส่ งผลให้เกิดภาวะเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ยกตัวอย่างเช่ นที่ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาในปั จจุ บนั พบว่าสิ่ งแวดล้อมมี ผลต่อสุ ขภาพอย่างเห็ นได้ชัดเจน ซึ่ งดู ได้จากอัตราของการ
เกิดโรคและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปี ก่อนที่ผา่ นมา ด้วยเหตุผลนี้ เองอาหารออร์ แก
นิค จึงกลายมาเป็ นจุดเริ่ มต้นของคนรักสุ ขภาพ เพราะเป็ นอาหารที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
อาหารออร์ แกนิค หรื อ อาหารออแกนิค หรื อ อาหารออร์ แกนิค (Organic Food) เรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า “อาหารเกษตรอินทรีย์” หรื อ “อาหารอินทรี ย์” คือ อาหารที่ผา่ นการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
ปุ๋ ยเคมี หรื อวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้ น (รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ตดั ต่อทางพันธุ กรรม) กระบวนการผลิตไม่
มีการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืช ก่อนการปลูกจะต้องเตรี ยมหน้าดินก่อนด้วยวิธีธรรมชาติ ทุกขั้นตอน
การผลิตจะไร้สารปนเปื้ อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรื อมนุ ษย์ จะไม่ผา่ นการฉายรังสี ไม่เพิ่มเติมสิ่ ง
ปรุ งแต่งลงไปในอาหาร ถ้าเป็ นอาหารที่มาจากการทําปศุสัตว์ก็จะต้องไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สาร
เร่ งฮอร์ โมน และต้องเลี้ยงสัตว์ดว้ ยอาหารที่มีสุขอนามัย
ในปั จจุ บ นั สิ นค้า ออร์ แกนิ ค หรื อผลิ ตภัณฑ์อ อร์ แ กนิ ค จะถู ก แบ่ง ออกเป็ นประเภทต่ า งๆ ตาม
สั ดส่ วนของส่ วนผสมและวัตถุ ดิบ ที่ เกิ ดจากการเพาะปลู ก ด้วยกระบวนการออร์ แกนิ ค ตั้ง แต่ 75-100%
โดยการควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ นี่ จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้
ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ คมีราคาสู งกว่าทัว่ ไป เนื่ องจากมีตน้ ทุนการผลิตที่สูงและมีขอ้ จํากัดในด้านการ
ควบคุมคุณภาพ
"ออร์ แกนิ ค" (Organic) หรื อ "เกษตรอินทรี ย"์ เป็ นมาตรฐานอย่างหนึ่ งของการผลิตอาหาร โดยทุก
ขั้นตอนของการผลิตจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จะไร้สารปนเปื้ อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรื อ
มนุ ษย์ ไม่ผ่านการฉายรั งสี และไม่เพิ่มเติ มสิ่ งปรุ งแต่งลงในอาหาร ถ้าเป็ นอาหารที่มาจากการทําปศุสัตว์
จะไม่มีการใช้สารปฏิ ชี วภาพ ไม่ใช้สารเร่ ง ฮอร์ โมน และต้องเลี้ ยงสัตว์ด้วยอาหารที่ มีสุ ข อนามัย โดยที่
เกษตรอินทรี ยค์ วรจะต้องส่ งเสริ มและสร้ างความยัง่ ยืนให้กบั สุ ขภาพอย่างเป็ น องค์รวมของดิน พืช สัตว์
มนุ ษย์ และโลก สุ ขภาวะของสิ่ งมีชีวิตแต่ละปั จเจกและของชุ มชน เป็ นหนึ่ งเดียวกันกับสุ ขภาวะของระบบ
นิเวศ การที่ผนื ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทําให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ส่ งผลต่อสัตว์เลี้ยงและ
มนุษย์ที่อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็ นอาหาร สุ ขภาวะเป็ นองค์รวมและเป็ นปั จจัยที่สําคัญของสิ่ งมีชีวติ การมี
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สุ ขภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่ งความเป็ นอยูท่ ี่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม
และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตา้ นทาน และความสามารถในการฟื้ นตัวเองจากความเสื่ อม
ถอยเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของสุ ข ภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจ ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
ความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจ
ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2559
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นิยามศัพท์
1. แผนธุ ร กิ จ หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ การวิเ คราะห์ ด้า นการตลาด การวิเ คราะห์ ด้า น
การผลิ ต/การดําเนิ นงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้
ในการดําเนินงานหรื อไม่
2. สลัดออร์ แกนิ ค หมายถึง สลัดที่ประกอบไปด้วยส่ วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช้สังเคราะห์ใดๆ
ในการเพาะเลี้ยงผักออร์ แกนิค ส่ วนประกอบที่บริ สุทธิ์ และไม่มีสารพิษ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร โดย
การวิเคราะห์ จุกแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาด
การกําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารองค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
- มีเงินหมุนเวียนในธุ รกิจ
- ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพดีสดใหม่
- ร้านสะอาดตามหลักวิธีการผลิตที่ดี (GMP)
- มีการเพิ่มคุณค่าให้กบั พนักงานโดยการฝึ กอบรมพนักงาน
- ตกแต่งร้านในบรรยากาศทันสมัยสบายตาในรู ปแบบเฉพาะของทางร้าน
- ได้รับการสนับสนุนจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบโดยการทําพันธมิตรกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบทําให้มีตน้ ทุน
วัตถุดิบตํ่า
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จุดอ่ อน
- สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพียงเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบรับประทานอาหาร
เพื่อสุ ขภาพหรื อผักออร์ แกนิค
- วัตถุดิบเน่าเสี ยได้ง่ายเนื่องจากเป็ นของสด
- เป็ นร้านที่เพิ่งเปิ ดใหม่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั
- มีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานพ่อครัว
- มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่
วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
โอกาส
- อํานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อมีนอ้ ย
- ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องความคุม้ ค่าของสิ นค้ามากกว่าราคา
- ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รักสุ ขภาพจึงให้ความสําคัญกับความสะอาดและความสดใหม่ของสิ นค้า
แนวโน้มผูส้ ู งอายุมีจาํ นวนมากขึ้น ซึ่ งผูส้ ู งอายุตอ้ งการความสะดวก (เสิ ร์ฟอาหารถึงบ้าน)
อุปสรรค
- ความต้องการของลูกค้าไม่คงที่ที่เปลี่ยนไปตามค่านิยมและยุคสมัย
- อุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่มีมาก เพราะใช้ทุนน้อย คู่แข่งจึงเข้ามาได้ง่าย
- มีผปู ้ ระกอบการร้านอาหารจํานวนมากการแข่งขันสู ง
- มีความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
- สิ นค้าทดแทนมีจาํ นวนมาก
การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การแบ่ งส่ วนตลาด (Market Segmentation) บริ ษทั มี การวางแผนจัดจําหน่ ายสิ นค้าให้กบั ธุ รกิ จประเภท
B2B และ B2C ซึ่ งสามารถแบ่งส่ วนตลาดได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) ด้ านประชากรศาสตร์
กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในการรับประทานผักปลอดสารพิษ และสุ ขภาพ ไม่จาํ กัด เพศและอายุ
2) ด้ านภูมิศาสตร์
กิจการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น กลุ่มที่ไม่สะดวกออกมาทานสลัดออร์ แกนิ ค ถึงร้ าน กับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย จึงมีบริ การ HOME DELIVERY ส่ งให้ถึงบ้าน
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3) ด้ านพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มเป้ าหมายของกิ จการเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ รักษาสุ ขภาพและต้องการบริ โภคสิ นค้าที่มีคุ ณภาพ
ความสะอาดปลอดภัย ไร้ ส ารพิ ษ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ ชื่ น ชอบการบริ โภคผัก ปลอดสารพิ ษ และความ
สะดวกสบายในการซื้อ เช่น ผูบ้ ริ โภคที่ที่ไม่มีค่อยมีเวลาในการซื้ออาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น
4) ลักษณะทางด้ านจิตวิทยา
กลุ่มเป้ าหมายชอบบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพ เป็ นคนที่ให้ความสนใจและดู แลสุ ขภาพของ
ตนเอง ไม่เพียงแต่ตอ้ งการการคลายความเครี ยด แต่ตอ้ งการฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกายและจิตใจด้วย เป็ นกลุ่ม
ตื่นตัวมากขึ้นต่อการให้ความสําคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอก ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคต้องการอยากมีรูปลักษณ์ ที่ดี
เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคม จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ตวั เองดูดีเสมอ และเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจ
ในตัวเองชอบทดลองสิ่ งใหม่ เป็ นตัวของตัวเองสู ง ต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคมและหมู่เพื่อนฝูง ลูกค้ามี
ความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเห็นความสําคัญต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ตลาดกลุ่มเป้ าหมาย
การเลื อกตลาดเป้ าหมายของกิ จการอยู่ในกลุ่มที่ลูกค้าสนใจในการรั บประทานผักออร์ แกนิ ค ผัก
ปลอดสารพิ ษ หรื อ ส่ ว นผสมที่ เ ป็ นออร์ แ กนิ ค เพื่ อ สุ ข ภาพ ทุ ก เพศ ทุ ก วัย โดยเฉพาะกลุ่ ม ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจาก ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง ผัก ปลอดสารพิ ษ นี้ ถื อว่า เป็ นผัก ที่ ป ลอดภัย ที่ สุ ดและกํา ลัง เป็ นที่ นิย มต่ อผูบ้ ริ โภคที่
รักสุ ขภาพ ทางร้านจึงกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง มีการบริ การแบบ Home
delivery บริ การส่ งถึ งบ้าน เพื่อตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคที่ไม่สะดวก และมีเวลาน้อยในการออกนอกบ้าน ออก
จากสถานที่ทาํ งานมาเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกสรรเมนู เพื่อสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง
ผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางร้านได้เองตามความต้องการ ซึ่งคุม้ ค่าต่อการใช้จ่ายและ
คุม้ ค่าต่อสุ ขภาพอีกด้วย
ปั จจุบนั บริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าํ ทางการให้บริ การสลัด Delivery ตามความต้องการของลูกค้านั้นมี
น้อยส่ วนมากจะทําเป็ นชุดแล้วจัดส่ ง ลูกค้าไม่สามารถเลือกเมนูเองได้ หรื อลูกค้าไม่สามารถเลือกชนิ ดของ
ผักที่จะทานหรื อไม่ทานได้เอง ซึ่ งแตกต่างจากทางร้าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส ลูกค้าสามารถเลือกที่จะ
กําหนดเองได้ ตรงตามความต้องการ โดยให้ลูกค้าเลือกจัดสรรชนิดของผักที่ตอ้ งการทานได้เองตามความ
ต้องการ โดยสลัดผักจะสดใหม่เสมอทุกวัน ซึ่ งการบริ การในลักษณะนี้จะเป็ นการสร้างจุดเด่น ที่ก่อให้เกิด
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ต่อสิ นค้า นํามาสู่ การใช้บริ การซํ้า ในอนาคตจะส่ งผลให้มี
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึ้นอีกด้วย
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วางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning Marketing)
อาหารเพื่อคนรักสุ ขภาพ

ความไม่ สะดวกสบาย

ความสะดวกสบาย

อาหารทัว่ ไป

กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy)
ร้าน ออร์ แกนิ ค สลัด เอ๊กซ์เพลส มีผลิตภัณฑ์คือ ชุ ดสลัดที่มีคุณภาพ โดยใช้ส่วนผสมของอาหารออร์
แกนิค หลายชนิด โดยเน้น ที่ความสด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่รักสุ ขภาพแต่มีเวลาน้อยในการออกจากบ้านมาเลือกซื้อ ร้านของเราสร้างความแตกต่างโดยนอกจากจะเป็ น
เมนู เพื่อสุ ขภาพแล้ว และมีคุณภาพแล้ว ยังมีบริ การ Home delivery ส่ งตรงถึ งบ้านของผูบ้ ริ โภค รวมถึ งชุ ด
สลัดที่จดั จําหน่ ายจะต้องเป็ นของสด ใหม่ ทุกวัน และราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตลาดออร์ แกนิ คปั จจุ บนั
เพราะทางร้ า นรั บ มาจากฟาร์ มโดยตรง จึ ง รั บ ประกันทางด้า นต้นทุ นและความปลอดภัยของผัก อีกด้วย
เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสู งสุ ดในสิ นค้าของเรา
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส มีท้ งั หมด 4 แบบ คือ
1. ชุดสลัดเพื่อสุ ขภาพ ชุดเล็ก 250 กรัม
2. ชุดสลัดเพื่อสุ ขภาพ ชุดใหญ่ 500 กรัม
3. นํ้าสลัด
4. ผักไอโดรโปนิกส์ 5 ชนิด
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กลยุทธ์ ด้านราคา (Price strategy)
การกําหนดราคาสิ นค้า คิดจากราคาหน้าฟาร์ มเป็ นหลัก ขายแบบราคาปลีก ราคาเหมาะสมและ
เป็ นไปตามกําลังใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
– สลัดออร์ แกนิค ชุดเล็ก 250 กรัม จําหน่ายในราคา 130 บาท
– สลัดออร์ แกนิค ชุดใหญ่ 500 กรัม จําหน่ายในราคา 220 บาท
– นํ้าสลัดขวดละ จําหน่ายในราคา 140 บาท
– ผักสลัด 5 ชนิด จําหน่ายในราคา 20 บาท
• ด้วยทางร้านมีบริ การ Home delivery จึงมีการคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง ซึ่ งคิดตาม
ระยะทางในการขนส่ ง โดยจะบริ การฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร เท่านั้น ซึ่งถ้าไกล
กว่านี้ทางร้านก็คิดรวมระยะทางในการส่ งถึงบ้านนั้นเอง ซึ่งทางร้าน ออร์ แกนิค
สลัด เอ๊กซ์เพลส ได้คิดในราคาที่เหมาะสมเพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place strategy)
ทางร้าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส มีบริ การ Home delivery โดยบริ การจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
ถึงบ้านตามคําสั่งซื้อของลูกค้า ด้วยการสั่งซื้อผ่านสื่ อออนไลน์อย่างเช่น ผ่านเว็บไซต์ของทางร้าน และทาง
โทรศัพท์ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการบริ โภคชุดเมนูสุขภาพจากร้านของเรา เหมาะกับ
ลูกค้าที่รัก และใส่ ใจในสุ ขภาพ และไม่ค่อยมีเวลาไปเลือกซื้ อ อาหารเพื่อสุ ขภาพตามที่ต่างๆ ฯลฯ
ทําเลที่ต้ งั ของร้าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองกรุ งเทพมหานคร ที่สามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกติดถนนที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะผูท้ ่ีเดินทางสัญจร
ผ่านไปมาในบริ เวณนั้นนอกจากนั้นยังอยูใ่ กล้กบั หมู่บา้ น ตึกอาคารสํานักงานต่างๆ มากมายซึ่ งสามารถ
รองรับลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
การออกแบบตกแต่ งร้ าน
การออกแบบตกแต่งของร้ านเน้นความเป็ นเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยเริ่ มตั้งแต่การใช้พลังงาน
ทดแทนด้วยการติดตั้งแผงผลิ ตไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์จดั สวนบนหลังคาร้านใช้กระจกตัดแสงใช้วสั ดุ เก็บ
ความเย็นทําให้เครื่ องปรับอากาศทํางานน้อยลงตูเ้ ย็นสําหรับแช่ เครื่ องดื่ มนําฮีตเตอร์ ขา้ งในออก สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งภายในร้านเน้นทําจากวัสดุรีไซเคิล เช่น โต๊ะและเคาน์เตอร์ ทาํ จากเศษ
ไม้ลงั เพื่อสร้างบรรยากาศให้ความรู ้สึกเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมนอกจากนี้ ร้านมีบริ การ Delivery , เคาร์ เตอร์
เซอวิส, รับชําระค่าสิ นค้าโดยผ่านบัตรเครดิตเป็ นต้นและมี face book เพื่อเป็ นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ดา้ น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากทางร้านได้อย่างรวดเร็ วและกิจการก็ง่ายต่อการเก็บข้อมูลลูกคํ้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกบั ลูกคํ้า
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Organic Salad
Express

ช่ องทางการจัด
จําหน่ าย

ผู้บริโภค

รูปแบบ B2C
บริ ษทั ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส ยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้ามีความ
สะดวกสบายในการสั่งซื้อมากขึ้นโดยการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทางออนไลน์
มีช่องทางทั้งหมดดังนี้
- Website : http://www.organicsaladexpress.com
- Facebook : http://www.Facebook.com/organiSsaladExpress
- Line : Organic Salad Express
การขนส่ งสิ นค้ า (Transportation)
ทางร้าน ออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลสมีบริ การ Home delivery โดยบริ การจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าถึง
บ้านตามคําสั่งซื้อของลูกค้าโดยยานพาหนะที่บริ ษทั ได้เลือกใช้ในการขนส่ งสิ นค้าก็คือ
รถ
มอเตอร์ ไซค์ ซึ่ งทําให้สะดวก และรวดเร็ ว ส่ งตรงถึงมือผูบ้ ริ โภคได้ทนั ใจ ซึ่งทางร้าน จะใช้รถของพนักงาน
ขนส่ งเอง
กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการตลาด (Promotion strategy)
ทางร้านเปิ ดให้ลูกค้าสามารถติดต่อและติดตามโปรโมชัน่ ต่างๆ ผ่านสื่ อออนไลน์อย่างเช่น เว็บไซต์,
ไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และใบปลิวที่แจกในคอนโดมิเนี่ยม และสถานที่ทาํ งาน รวมถึงติดป้ ายหน้าร้านด้วย เช่น
เมื่อซื้ อสิ นค้า ครบ 500 บาท ทางร้านจะจัดส่ งให้ฟรี เพื่อสร้างเกี่ยวกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ และเกิดการ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคและโน้มน้าวใจในการซื้อซํ้า โดยใช้ วิธีการโดยใช้การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication: IMC)
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ชื่ องาน
Teaser Advertising

งบประมาณ
44,420

การดําเนินงาน
ระยะเวลา
เพื่อกระตุน้ ความอยากรู ้อยากเห็น โดยไม่เผยแพร่ ภาพ มิ.ย.-ส.ค. 59
ของร้ าน และสิ นค้าที่ ขายในร้ าน สร้ างเป็ นออกมายัว่
คนดูให้อยากดู จะแพลมๆ นัน่ นิด นี่หน่อย สั้นๆ ไม่ยาว
มาก ก่อให้เกิดกระแส สื่ อที่ คลื่นวิทยุ 93 cool FM ,95.5
Virgin Hit เป็ นต้น

Printer Media

20,000

Newspaper ส่ ง รายละเอี ย ดของร้ า นและผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส.ค.-ธ.ค. 59
จําหน่ ายภายในลงนิ ตยาสารเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั
ผู ้ บ ริ โภคและกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายรู ้ จั ก ร้ า นและ
ผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ายภายในร้าน

Face book

-

Website

15,000

ด้านล่าง Ads. จะมี Link ที่สามารถเข้าสู่ หน้า Fan Page มี.ค.-ธ.ค. 59
ร้ า น Ok nature เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วเกี่ ยวกั บ สิ นค้ า
กิจกรรมทางร้านร่ วมถึง Promotion ต่าง ๆ จากทางร้าน
นําเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับร้ านเพื่อให้ลูกค้าเลื อกดูสินค้า ต.ค.-ธ.ค. 59
การตอบคํา ถาม หรื อ ข้อ สงสั ย ต่ า ง ๆ ให้ ค ํา แนะนํา
ร ว ม ถึ ง ข่ า ว ส า ร ใ ห ม่ ๆ แ ก่ ลู ก ค้ า ไ ด้ โ ด ย ผ่ า น
www.OrganicSaladExpress.go.th

The month for you

30,000

ชุดอาหารเพื่อสุ ขภาพ

30,000

ให้กับลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ ก ซื้ อสิ นค้าภายในร้านในวัน ตลอดปี
ครบรอบวันเกิ ด ทางร้ า นจะมี จัด กระเช้าเพื่อ สุ ขภาพ
ให้กบั ลูกค้า
ชุ ดอาหาร…เพื่อสุ ขภาพ Delivery มี ท้ งั แบบรายเดื อน ส.ค.-ธ.ค. 59
และรายวัน
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แผนการปฏิบัติงานด้ านการตลาด
Organic Salad Express เริ่มโครงการตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559
Organic Salad Express
ปี ที่ 1
Teaser Advertising
Printer Media
Face book
Website
ปี ที่ 2
Face book
Website
The month for you
กล่ องอาหารเพื่อสุ ขภาพ

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การวิเคราะห์ ด้านแผนการผลิต
การจัดซื้อวัตถุดิบ
การจัดหาจัดซื้อ
เน้นการจัดหาจัดซื้อสิ นค้าภายในพื้นที่เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและการจัดเก็บสิ นค้า
จํานวนครั้งในการสั่งซื้อสิ นค้าจะพิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและขนาดของพื้นที่การจัดเก็บของร้าน
ในการสั่งซื้ อและจําหน่ายสิ นค้าของร้ านOrganic Salad Express พนักงานจะตรวจสอบสิ นค้าในชั้นและใน
คลังสิ นค้าหากเหลื อน้อย พนักงานจะเสนอใบสั่งซื้ อสิ นค้าไปยังผูจ้ ดั การร้ านเพื่อให้พิจารณาอนุ มตั ิส่ังซื้ อ
เมื่อผ่านการอนุ มตั ิพนักงานหรื อผูจ้ ดั การร้านจะทาการสั่งซื้ อหรื อไปซื้ อด้วยเอง สําหรับสิ นค้าที่ตอ้ งสั่งรอบ
2 กับSupplier ต้องสามารถส่ งสิ นค้าให้เราได้ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง เพือ่ ที่สามารถ Support สิ นค้าให้ทางร้านเรา
ได้ ในเวลาวัตถุดิบขาดหรื อขาดจนหมดเลยต้องสั่งใหม่ เมื่อสิ นค้ามาถึงร้านพนักงานจะลงชื่อในใบรับสิ นค้า
ตรวจสอบความถูกต้องในใบสั่งสิ นค้าและใบส่ งสิ นค้าว่าตรงกันหรื อไม่ส่วนหนึ่งเอาไว้ที่ แผนกขาย ส่ วน
ที่เหลือจะเก็บเข้าคลังสิ นค้า
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กระบวนการสั่ งซื้อ

กระบวนการในการสัง่ ซื้อสิ นค้า

การจัดการเกีย่ วกับสิ นค้ าคงคลัง
เมื่อสัง่ สิ นค้ามาแล้วต้องมีการควบคุมสิ นค้าเพื่อให้สินค้าที่สง่ั ซื้อมานั้นมีปริ มาณที่เหมาะสมและ
สามารถรู ้ปริ มาณว่าควรสั่งซื้ อสิ นค้าชนิดใดเป็ นจํานวนเท่าใดและจะสั่งซื้อในช่วงเวลาไหน จึงจะทําให้มี
การบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพเพราะการสั่งซื้อสิ นค้าของเราเป็ นแบบรายวัน
ระบบการควบคุมสิ นค้าภายในสิ นค้าแต่ละประเภทจะมีบตั รรายชื่อสิ นค้าโดยแบ่งตามประเภทสิ นค้าแสดง
รายละเอียดสิ นค้าที่รับเข้ามาในคลังสิ นค้า เช่น วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ใบกํากับสิ นค้า จํานวนรับ
จํานวนจ่าย จํานวนเหลือ เมื่อลงรายละเอียดเรี ยบร้อยสิ นค้าจะถูกเก็บเข้าคลังสิ นค้าโดยแบ่ง ตามชั้นของ
สิ นค้า ในแต่ละชั้นที่เก็บสิ นค้าจะมีใบแจ้งรายละเอียดของสิ นค้านั้นๆ เช่น ประเภทและชนิดสิ นค้า วัน เดือน
ปี (รับ/จ่าย) จํานวนรับ จํานวนจ่าย คงเหลือ เพื่อความสะดวกในการรับจ่ายสิ นค้า โดยทางร้านจะเก็บสิ นค้า
หรื อวัตถุดิบวันต่อวันเท่านั้น
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กระบวนการในการสัง่ ซื้อสิ นค้า
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กระบวนการผลิตและปฏิบตั ิการ (Process) ขั้นตอนการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของร้าน
Organic Salad Express มีดงั นี้
1. จัดซื ้อวัตถุดิบและผักสด
2.

นําวัตถุดิบมาทําความสะอาด

3. นําวัตถุดิบเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต
4. นําวัตถุดิบไปบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ติดแบรนด์สน
ิ ค้ าตัวเอง
6. ตรวจสอบความเรี ยบร้ อย
7. เตรี ยมผลิตภัณฑ์จด
ั ส่ง

การควบคุมคุณภาพ
การนําวัตถุดิบเข้ามาผลิต (Input) มีการทําสัญญากับทาง supplier ที่มีการซื้ อ-ขายร่ วมกัน โดยมี
ข้อตกลงให้ส่งมอบวัตถุดิบที่มีมาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้และเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดหรื อผิดข้อตกลงทางบริ ษทั
สามารถคืนสิ นค้าและปรับค่าเสี ยหายได้ โดยบริ ษทั จะดําเนินการทําสัญญาซื้ อขายกับ supplier ทางร้านที่
ผูกขาดกระบวนการผลิต (Process) มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยทางร้าน Organic Salad Express
ให้ตรงตามมาตรฐานของร้าน เช่น เริ่ มจากกระบวนการปลูกที่ปลอดสารพิษ การควบคุมดูแลโดยปลอด
สารเคมี กระบวนการล้าง จะต้องทําความสะอาดให้แน่ใจว่าเมื่อนําไปผลิตจะสะอาด ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
ได้สัดส่ วนที่กาํ หนดเพื่อให้ได้มาตรฐานตามขนาดต่างๆ
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การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกําลังคน
โครงสร้างองค์กร

ผู้จดั การร้ าน

ผู้จดั การฝ่ ายขาย
และบริ การ

พนักงานเสิร์ฟ

ผู้จดั การฝ่ าย
การเงินและบัญชี

พ่อครัว

พนักงานขนส่ง

การวิเคราะห์ แผนทางการเงิน
Organic Salad Express เป็ นกิจการที่น่าลงทุนเพราะใช้ตน้ ทุนที่ไม่สูงจนเกินไปและมีผลตอบแทน
ที่คุม้ ค่าต่อการลงทุน โดยใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 5,512,800 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิ ต่อปี ดังนี้
ปี ที่ 1 = 862,210 บาท
ปี ที่ 2 = 1,396,078 บาท
ปี ที่ 3 = 1,299,499 บาท
ปี ที่ 4 = 1,546,706 บาท
ปี ที่ 5 = 2,206,857 บาท
Organic Salad Express มีอตั ราผลตอบแทนที่คืนทุนภายใน 2 ปี ส่ งผลให้ผลู ้ งทุนได้กาํ ไร ภายในปี
ที่ 3 เป็ นต้นไป ดังนั้น หากคิดจะลงทุนทําธุรกิจ สลัดผักออร์ แกนิกก็เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ดีสาํ หรับผูล้ งทุน
แผนสํ ารองทางการเงิน
กรณีหากกิจการขาดสภาพคล่ องในการดําเนินธุรกิจ
 โดยบริ ษทั จะจัดเรี ยงสต๊อกสิ นค้าให้อยูใ่ นปริ มาณที่นอ้ ยลง ลดปริ มาณการผลิต หรื อลด
รายจ่ายที่ไม่จาํ เป็ นลง โดยจะไม่มีการกระทบต่อการขายสิ นค้า และการให้บริ การแก่ลูกค้า ทั้งนี้จะไม่ลด
ปริ มาณการผลิตจนทําให้เกิดปั ญหาต่อยอดขายสิ นค้า และบริ การ หรื อผลิตสิ นค้าเฉพาะที่เป็ นตัวขายหลัก
ของทางร้าน
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 ขอเลื่อนกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ จากธนาคารที่ทาํ การกูง้ ืม และถ้าหากธนาคารไม่ให้
อนุมตั ิการขอเลื่อนชําระหนี้ อาจําเป็ นต้องระดมเงินทุนจากผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั เพื่อให้ทนั ต่อการชําระหนี้
 เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ โดยอาจขอส่ วนลดทางการค้า 2-5% หรื อมากกว่า เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสิ นค้าในแต่ละชนิดให้นอ้ ยลง
 ปรึ กษาหารื อกับผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั เพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาทางการเงิน อาจจะมีการไปกูย้ มื
จากธนาคารอื่น โดยทําการเปิ ด Overdraft (OD) เพื่อนําเงินมาใช้หมุนเวียนภายในบริ ษทั หรื อแก้ไขปั ญหา
โดยการระดมทุนจากผูถ้ ือหุ ้น
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต การวิเคราะห์
ด้านกําลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจออร์ แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส ภายใต้เงื่อนไขที่
บริ ษทั กําหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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แผนธุรกิจ ฟาร์ มโคนมออแกนิกส์
หทัยรัตน์ รัตน์วฒั นชัยกุล1 , ศลิษา แก้วบุดตา2, ดวงพร ทองพูล3
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
ออแกน ฟาร์ ม (Organ Farm) เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายนํ้านมดิบและนมสดพาสเจอร์ ไรซ์แบบออแก
นิกส์ภายใต้ชื่อ “ออแกน มิลค์” (Organ Milk) โดยใช้วตั ถุดิบที่ปราศจากสารเคมี100% ตั้งแต่การคัดเลือกแม่
พันธุ์ที่เป็ นการเลี้ยงและดูแลแบบออแกนิกส์ การให้อาหารจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นมออแกนิกส์เป๋ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูท้ ี่
ใส่ ใจต่อสุ ขภาพเป็ นอย่างแท้จริ ง รวมทั้งผูท้ ่ีสนใจและมีแนวโน้มที่จะดูแลสุ ขภาพ
ออแกน ฟาร์ ม ผลิตและจําหน่ายนํ้านมดิบและนมพาสเจอร์ ไรส์โดยคํานึงถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการแตกต่างในด้านการดูแลใส่ ใจต่อสุ ขภาพและรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ ผลิตภัณฑ์ของ
ออแกน ฟาร์ ม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานมีการรักษาสิ่ งแวดล้อม และยังคง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การกเก็บรักษา การคงคุณค่าที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถเติบโตในตลาดและเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
ในปั จจุบนั ตลาดของนมออแกนิกส์ยงั เติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่ องจากอาจจะยังเป็ นที่รู้จกั ของ
ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น การแข่งขันจากคู่แข่งทางตรงยังมีไม่มาก แต่คู่แข่งทางอ้อมในตลาดนั้นมี
ค่อนข้างสู ง ได้แก่ นมพาสเจอร์ ไรส์ และนมยูเอชที โดยยีห่ อ้ ที่มีทวั่ ไปในท้องตลาด เช่น โฟร์ โมสต์ เมจิ
ดัชมิลล์ ฯลฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองอีกด้วย
จากการทําการวางแผนตลาดของออแกน ฟาร์ มนั้น จะเน้นกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มที่ใส่ ใจต่อ
สุ ขภาพมากเป็ นอันดับต้น และเนื่องจากนมออแกนิกส์น้ นั จะมีคุณค่าทางโภชนาการสู งกว่านมทัว่ ไป ทาง
ออแกน ฟาร์ มจึงได้เน้นที่ความแตกต่างด้านนี้ เพื่อเป็ นการวางตําแหน่งให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง
อื่นๆในตลาด
ในด้านราคา เนื่ องจากการเลี้ยงแบบออแกนิกส์น้ นั ต้องมีการใส่ ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การ
เลือกพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ การเลือกทําเลที่ต้ งั ฟาร์ ม การเลือกอาหาร การจัดสรรคนสําหรับการดูแลโคนมใน
ฟาร์ ม ทําให้การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์จึงสู งกว่านมอื่นๆในท้องตลาด ในเรื่ องราคาทางออแกน ฟาร์ ม
จึงใช้การตั้งราคาแบบ High-Value Pricing และ Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุณค่าที่ผบู ้ ริ โภค
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภค และการตั้งราคาโดยคํานึงถึง
ต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อให้มีอตั รากําไรตามสมควร รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing)
เป็ นการตั้งราคาให้ถูกลงเมื่อซื้อสิ นค้ายกแพ็ค (6 ขวด / 1แพ็ค) เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อในปริ มาณที่มาก
ขึ้น
1,2,3

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรโครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลยุทธ์ด้านราคาจะช่ วยกระตุ น้ ยอดขายได้ดีและมี ประโยชน์มากขนาด แต่
ขณะเดียวกันก็เป็ นกลยุทธ์ที่มีความผันผวน เพราะหากเราทําได้คู่แข่งก็ทาํ ได้เช่นกัน และเมื่อมีการแข่งขัน
ด้านราคากันไปมาก็อาจเข้าเนื้อได้ในภายหลัง ทั้งยังเสี ยเวลาในการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกด้วย
ดังนั้นเราจึงควรเลื อกใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาให้เข้ากับสถานการณ์มากกว่าเอามาเป็ นตัวแข่งขัน และ
ต้องไม่ลืมที่จะนําเครื่ องมืออย่าง สิ นค้าและบริ การที่ดี สถานที่จาํ หน่ายที่เหมาะสม และการส่ งเสริ มการตลาด
ที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ควบคู่กนั ไปด้วย
ในด้านการจัดจําหน่ าย ออแกน ฟาร์ ม มี ช่องทางการจัดจําหน่ ายแบบทางตรง (Direct Channel)
โดยไม่มีคนกลาง และยังมีหน้าร้านสําหรับจําหน่ายออร์ แกน มิลค์ ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา และหน้าฟาร์ ม
โดยตรงและยังใช้กลยุทธ์การค้าแบบ B2C โดยการตัดคนกลางออกทั้งหมดเพื่อต้องการทํากําไรได้มากขึ้น
และยังสามารถขายสิ นค้าได้ถูกลงด้วย เนื่องจากไม่ตอ้ งแบ่งกําไรให้กบั คนกลาง
บทนํา

ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมานิ ยมสิ นค้าออแกนิ กส์ หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพมาก
ขึ้น ตามห้างสรรพสิ นค้าหรื อซุ ปเปอร์ มาเก็ตจึงมีสินค้าที่ติดฉลากระบุขอ้ ความว่าออแกนิกส์ให้เลือกซื้ อมาก
ขึ้นตามไปด้วย โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์ออแกนิ กส์มายถึงผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดจากพื้นฐานอันแท้จริ งของธรรมชาติ
เกื้อหนุ นต่อระบบนิ เวศ โดยไม่มีการปนเปื้ อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต นํ้านมออแก
นิกส์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นในกระบวนการผลิตนํ้านมออแกนิกส์ตอ้ งเริ่ มจากฟาร์ มโคนมออแกนิกส์นน่ั เอง
หนึ่งในทางเลือกของผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ที่น่าสนใจสําหรับลูกค้า คือ ออแกน ฟาร์ ม (Organ Farm)
เป็ นฟาร์ มโคนมออแกนิ กส์ 100% โดยเริ่ มตั้งแต่ววั ที่นาํ มาเลี้ ยงจะต้องเกิดจากพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ที่ถูกเลี้ยงมา
อย่างออแกนิกส์ ลอดชี วิต หรื ออย่างน้อยต้องเป็ นวัวจากฟาร์ มที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่ วยงานที่รับรอง
ว่าเป็ นฟาร์ มออแกนิ กส์ นอกจากนั้นวัวเหล่ านี้ จะต้องได้กินหญ้า ซึ่ งเป็ นอาหารตามธรรมชาติ ของวัว ที่
ปราศจากสารเคมี , ปุ๋ ยเคมีและสารปรุ งแต่งทุกชนิ ด โดยวิธีการเลี้ยงก็ตอ้ งคํานึ งถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของวัว เช่น ต้องปล่อยให้ววั ออกไปแทะเล็มหญ้า เดินเล่นภายในบริ เวณฟาร์ มได้อย่างอิสระ ซึ่ งทําให้ววั ไม่
เครี ยด เป็ นต้น
โดย ออแกน ฟาร์ ม (Organ Farm) ได้ให้ความสําคัญกับอารมณ์ ของวัวในฟาร์ มและคุณภาพของ
นํ้านมเป็ นอย่างมากโดยจะเน้นที่การผ่อนคลายความเครี ยดให้กบั วัวในฟาร์ ม ด้วยการเปิ ดเพลงให้ฟัง การ
นวดเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด การที่ววั มีสุขภาพกายและใจที่ดีจึงส่ งผลในการผลิตนํ้านมที่มีคุณภาพและ
ปริ มาณที่ เพิ่มมากขึ้น และออกจําหน่ ายสู่ ผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจได้ว่านํ้านมจาก ออแกน ฟาร์ ม
(Organ Farm) เป็ นนํ้านมที่มีคุณค่าและความอร่ อย
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วัตถุประสงค์ ทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ ด้านการเงิน (Finance Objective)
1. ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเป้ าหมาย 40% โดยมีกาํ ไรขั้นต้น 10%
2. ระยะเวลาคืนทุน 2-3 ปี โดยมีอตั ราผลตอบแทนเท่ากันทุกปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี
3. เพิ่มยอดขาย 5% ต่อปี
วัตถุประสงค์ ด้านการตลาด (Marketing Objective)
1. เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั (Brand Awareness) สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายรอง จาก 10% เป็ น 20% โดยเน้นให้รู้จกั ในตัวผลิตภัณฑ์ให้มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อสร้างความภักดีในตราสิ นค้าแก่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายหลัก เพื่อรักษายอดขาย
3. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างทัดเทียม
4. ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายอีก 30% ให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่ งไปจําหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา
ทัว่ ประเทศ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทําฟาร์ มโคนมออแกนิกส์
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการวางแผนด้านต่างๆในการทําธุ รกิจ เช่น การวางแผนด้านการตลาด ด้านการ
ผลิต ด้านการจัดการและด้านการเงิน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการจัดการและการผลิต

ความเป็ นไปได้ใน
การทําฟาร์ มโคนมออ
แกนิกส์

การวิเคราะห์แผนการเงิน
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นได้ในการทําฟาร์ มโคนมออแกนิกส์
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการทําการศึกษาเดือนมกราคม 2558
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง แผนการดํา เนิ นงานของธุ รกิ จ หรื อโครงการหนึ่ ง ๆ ที่ จดั ทํา ขึ้ นเพื่อ เป็ น
แนวทางในการดําเนิ นธุ รกิ จทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อันประกอบไปด้วย
การวิ เ คราะห์ ถึ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ทั้ง ทางด้า นมหภาค (Macro Analysis) และจุ ล ภาค (Micro
Analysis) การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ของโครงการในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ทั้ง ทางด้า นการตลาด ทางด้า นการ
ดําเนินงาน ทีมผูบ้ ริ หาร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็ นการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ และ
เป็ นกรอบในการดําเนินธุ รกิจ แนวทางการพัฒนาธุ รกิจในอนาคต
2. ออแกนิ กส์ หมายถึ ง ส่ วนประกอบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ , ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย ไม่ใช้ยาฆ่า
แมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารกระตุน้ หรื อสารเร่ งการเจริ ญเติบโตกับสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษใน
กระบวนการผลิต
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกําหนดแผนงานทางการตลาด บริ ษทั ฯทําการวิเคราะห์
ตลาดภายใต้วิธีการ STP Analysis โดยการวิเคราะห์ตลาดภายใต้ 3 ประเด็นหลักคือ การแบ่งส่ วน
ตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
5. การวิเคราะห์แผนการจัดการ หมายถึง การจัดการโครงสร้างและกําหนดโครงสร้างขององค์กร
6. การวิเคราะห์แผนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนในการผลิตและการบริ หารองค์กร
7. การวิเคราะห์ แผนการเงิ น หมายถึ ง การวิเคราะห์ ท างการเงิ น การตัดสิ นใจลงทุ น วิเคราะห์
ผลประโยชน์รายได้ กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั และอัตราผลตอบแทนภายใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
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การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
- จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ออแกน ฟาร์ ม สามารถปรั บปรุ งสู ตรนมออแกนิ กส์ ให้เป็ นเอกลักษณ์ ของสิ นค้า สร้ างตราสิ นค้า และ
รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
2. มี Brand Image ที่ดี ภาพลักษณ์ชดั เจน
3. ให้คุณค่าทางอาหารที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ทว่ั ไป ทั้งยังมีรสชาติดีและมีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพลูกค้า
4. เป็ นธุ รกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ยาก
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. ออแกน ฟาร์ มมีสมาชิกสหกรณ์โคนมทัว่ ประเทศ
2. มีจาํ หน่ายทั้งหน้าฟาร์ มและตามห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําในจังหวัด
3. มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบควบคุมอํานาจตัดสิ นใจจากสํานักงาน ใหญ่
ด้านอื่นๆทัว่ ไป
1. สามารถลดต้นทุนเรื่ องอาหารสัตว์, ปุ๋ ยเคมี, ยาปฏิชีวนะ
2. ทําให้สภาพแวดล้อมบริ เวณนั้นๆปลอดจากสารเคมี เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
- จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
ด้านผลิตภัณฑ์
1. นมออแกนิกส์มีราคาสู งกว่านมชนิดอื่นๆในท้องตลาด
2. การลงทุนทําฟาร์ มแบบออแกนิกส์มีตน้ ทุนที่สูง
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. ช่องทางการจําหน่ ายยังอยู่ในพื้นที่ จาํ กัด ยังไม่สามารถกระจายออกไปในกรุ งเทพและจังหวัดอื่นๆ ได้
เท่าที่ควร เนื่องจากระยะทางและการขนส่ ง
ด้านอื่นๆทัว่ ไป
1. เครื่ องอุ ปกรณ์ การผลิ ต และอะไหล่ตอ้ ง Import มาจากต่างประเทศมี ผลต่อการผลิ ตและการขาย การ
บํารุ งรักษาต้องใช้เวลาในการประสานกับผูแ้ ทนจําหน่ายค่อนข้างช้า
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การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
- โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนมเปลี่ ยนไปมีการนําเสนอรสชาติมากขึ้น จึงมีช่องทางในการจัดจําหน่ ายให้กบั ผูท้ ี่
ชอบดื่มนมเพื่อสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
2. กระแสความนิยมอาหารออแกนิกส์มีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
3. โอกาสในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ยงั ขยายตัวไปได้เรื่ อยๆ แต่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง
- อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. เนื่องจากยังไม่เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ควรจึงทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าเหมือนกับที่มีในท้องตลาด
2. นมออแกนิกส์เป็ นเครื่ องดื่มเฉพาะกลุ่ม บริ โภคเฉพาะเวลาและโอกาส
3. คุณสมบัติบางอย่างของนมออแกนิกส์สามารถทดแทนด้วยเครื่ องดื่มชนิดอื่นได้
4. นมบรรจุกล่อง สําเร็ จรู ปมีจาํ หน่ายอยูท่ วั่ ไป
• การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Target Marketing)
โดยทาง ออแกน ฟาร์ ม ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง โดยเน้นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary Target)
กลุ่ ม คนที่ รั ก สุ ข ภาพ รั ก สิ่ ง แวดล้อ ม เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และคุ ณ ประโยชน์ ข องนมออแกนิ ก ส์ มี ก ํา ลัง ซื้ อ
เนื่องจากราคาของนมออแกนิกส์มีราคาสู งกว่านมทัว่ ไปในท้องตลาด
2. กลุ่มเป้ าหมายรอง (Second Target)
คนทัว่ ไป ที่อยากลองของใหม่ๆที่แตกต่างจากท้องตลาด ชอบตามกระแสรักสุ ขภาพหากมีการทําการตลาด
เพื่อสื่ อสารให้คนกลุ่มนี้ ได้รับรู ้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของนมออแกนิ กส์ เชื่ อว่าจะสามารถสร้างฐานลู กค้า
จากกลุ่มนี้ได้อีกจํานวนไม่นอ้ ย
การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ ในตลาด (Market Positioning)
เนื่องจากออแกน ฟาร์ ม ผลิตและจําหน่ายนมออแกนิกส์ ซึ่ งจะเน้นในเรื่ องของสุ ขภาพ คุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่ งทางฟาร์ มได้ให้ความสําคัญกับการดูแลวัวแม่พนั ธุ์ การควบคุมคุณภาพในทุกๆด้าน
ของฟาร์ มเพื่อเป็ นการการันตีวา่ นมที่ออกไปจะมีคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด
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การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด
การผลิตจากฟาร์ มออ
แกนิกส์

ราคาสู ง

ราคาตํา่

การผลิตจากฟาร์ ม
ทัว่ ไป
ภาพที่ 3.1 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด

การวางตําแหน่ งของออแกน ฟาร์ ม เป็ นฟาร์ มที่ผลิ ตนมแบบออแกนิ กส์ มีการควบคุ มคุ ณภาพ
ตั้งแต่การคัดเลือกแม่พนั ธุ์ กระบวนการให้อาหาร การบวนการผลิตนํ้านม ซึ่ งทุกกระบวนการจะต้องมีการ
ควบคุมคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพจริ งๆ จึงทําให้ราคาของนมออแกนิ กส์มีราคาที่สูง
กว่านมอื่นๆในท้องตลาด
กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่ วนประสมการตลาดแบบ 4P’s
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของออแกน ฟาร์ มเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
นํา เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ก ระบวนการผลิ ต แบบออแกนิ ก ส์ เพื่ อ ผู บ้ ริ โ ภคที่ ต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการด้านสุ ขภาพ เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย ผลิตภัณฑ์ของฟาร์ มคือ นมสดออแกนิกส์
แบบพาสเจอร์ ไรส์ รสจืด บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 มล.
โดยผลิตภัณฑ์ของออแกน ฟาร์ ม ในช่วงแรกนั้นจะออกมาเฉพาะรสจืดเพียงรสเดียวก่อน และเมื่อ
ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค และมีพ้ืนที่การจัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นแล้ว อาจจะมีการเพิ่มรสชาติให้มาก
ขึ้น เช่น มีรสชอคโกแลต และสตรอเบอร์ รี่ และจะมีการเพิ่มขนาดบรรจุขวดให้หลากหลายขึ้น
นอกจากนั้นออแกน ฟาร์ ม ยังมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากฟาร์ มมี ระบบ
การผลิตและการจัดการฟาร์ มที่ปราศจากการใช้สารเคมีอย่างสิ้ นเชิง
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ผลิตภัณฑ์ออแกน มิลค์ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 มล. ฝาบิดเกลียวแบบตื้นสี ทอง แสดงถึงความ
เป็ นนมพรี เมี่ยมและเพื่อให้ง่ายต่อการเปิ ด วัสดุเป็ นแก้วเพื่อความสะดวก สามารถนํากลับมาใช้งานได้ ช่วย
ลดการเกิดขยะและปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
2. กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
การตั้งราคาแบบ High-Value pricing และ Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุ ณค่าที่ผูบ้ ริ โภค
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภค และการตั้งราคาโดยคํานึ งถึ ง
ต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อให้มีอตั รากําไรตามสมควร
การใช้กลยุทธ์ราคาชุ ด (Product Set Pricing) เป็ นการตั้งราคาให้ถูกลงเมื่อซื้ อสิ นค้ายกแพ็ค (6 ขวด
/ 1 แพ็ค) เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อในปริ มาณที่มากขึ้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลยุทธ์ด้านราคาจะช่ วยกระตุ น้ ยอดขายได้ดีและมี ประโยชน์มากขนาด แต่
ขณะเดียวกันก็เป็ นกลยุทธ์ที่มีความผันผวน เพราะหากเราทําได้คู่แข่งก็ทาํ ได้เช่นกัน และเมื่อมีการแข่งขัน
ด้านราคากันไปมาก็อาจเข้าเนื้อได้ในภายหลัง ทั้งยังเสี ยเวลาในการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกด้วย
ดังนั้นเราจึงควรเลื อกใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาให้เข้ากับสถานการณ์มากกว่าเอามาเป็ นตัวแข่งขัน และ
ต้องไม่ลืมที่จะนําเครื่ องมืออย่าง สิ นค้าและบริ การที่ดี สถานที่จาํ หน่ายที่เหมาะสม และการส่ งเสริ มการตลาด
ที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ควบคู่กนั ไปด้วย
3. กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ออแกน ฟาร์ ม มีช่องทางการจัดจําหน่ายแบบทางตรง (Direct Channel) คือการขายผลิตภัณฑ์จาก
ฟาร์ มไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง มุ่งเน้นตลาดภายในจังหวัดเชี ยงรายและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยออแกน ฟาร์ ม จะผลิตและจําหน่ายนํ้านมดิบให้แก่อุตสาหกรรมนมโดยตรง และยังมี
หน้าร้านสําหรับจําหน่ายออร์ แกน มิลค์ ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา และหน้าฟาร์ มโดยตรง
ออแกน ฟาร์ มยังใช้กลยุทธ์การค้าแบบ B2C โดยการตัดคนกลางออกทั้งหมดเพื่อต้องการทํากําไร
ได้มากขึ้น และยังสามารถขายสิ นค้าได้ถูกลงด้วย เนื่องจากไม่ตอ้ งแบ่งกําไรให้กบั คนกลาง
ออแกน ฟาร์ ม

ผูบ้ ริ โภค / ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม

ภาพที่ 3.2 แสดงภาพช่องทางการจัดจําหน่ายแบบทางตรง
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4. กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
เนื่ องจาก ออแกน ฟาร์ ม เป็ นฟาร์ มนมที่ ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์นมแบบออแกนิ กส์ ซึ่ งยังไม่เป็ นที่ รู้จกั
เท่าที่ควร จึงต้องทําการการสื่ อสารทางการตลาดทุกรู ปแบบเพือ่ มุ่งเน้นให้ลูกค้ารับรู ้และรู ้จกั ตราสิ นค้าก่อน
โดยการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดึง (Pull Strategy) ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยกลยุทธ์ทางการตลาดในปี แรกจึงมุ่งการสร้ างการรั บรู ้ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค (Brand Awareness) ให้
มากที่สุด โดยการเลือกใช้สื่อที่หลากหลาย มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ
ความรู ้เกี่ ยวกับประโยชนของนมออแกนิ กส์ ที่เป็ นจุดขายของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึงแต่เป็ นสื่ อที่ใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายมาก
ที่สุด
เน้นการให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทั้งหลักและรอง ได้ทดลองชิมสิ นค้า ทั้งจากร้านจําหน่ายหน้าฟาร์ ม
และจุดขายตามห้างสรรพสิ นค้าและการกระตุน้ ให้เกิดกระแสการบริ โภคสิ นค้าออแกนิ กส์ และสิ นค้าที่ให้
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เพือ่ กระตุน้ การซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น
โดยการใช้ การโฆษณา (Advertising)
โฆษณาทางนิ ตยสารและหนังสื อพิมพ์
- นิตยสารเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น ชีวจิต , Health Today เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์, สร้างการรับรู ้ และให้รู้
ถึงความหมาย ประโยชน์และที่มาของผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์
- นิ ตยสารช้างเผือก นิ ตยสารประจําภาคเหนื อ เพื่อแจ้งสถานที่จาํ หน่าย สาขาที่ต้ งั ร้าน เพื่ออัพเดท
ข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ
โฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยง
- โฆษณาทางวิท ยุ เพื่ อสร้ า งการรั บ รู ้ ข่า วสารด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ด้วยสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งทั้ง ใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เช่ น สถานี วิทยุกระจายเสี ยง อสมท. FM 100.5 ระบบ FM และ AM
ครอบคลุมพื้นที่ทว่ั ประเทศ (54 สถานี)
โฆษณาทางสื่ ออื่นๆ
- แจกแผ่นพับโฆษณาที่จุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
- การใช้สื่อโฆษณารถแห่ในจังหวัดเชียงราย
- ป้ า ยบิ ล บอร์ ด (Billboard) ได้แ ก่ ทางออกสนามบิ น เชี ย งราย (Airport Exit) เนื่ อ งจากจัง หวัด
เชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็ นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคเหนื อได้ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
ที่ผา่ นไปมาทั้งช่วงเทศกาลและช่วงปกติได้เห็น และ หน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ซึ่ งเป็ นจุด
ใจกลางเมืองที่มีผคู ้ นแวะไปซื้อของเป็ นจํานวนมากและยังเป็ นห้างที่มีจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ออแกน
มิลค์อีกด้วย
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เพื่อเป็ นการตอกยํ้าและกระตุ น้ ให้เกิ ดการจดจําสิ นค้าและตรายี่ห้อ รวมทั้งสร้างความเชื่ อมัน่ กับ
กลุ่มเป้ าหมายและสร้ างความน่ าเชื่ อถื อต่อคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายใหม่
ในอนาคตจะใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็ นตัวเสริ มเป็ นระยะๆอีกด้วย
โดยการใช้ การประชาสั มพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด
1. มีการจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มละประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ออแกนิ กส์ เพื่อ
ตอกยํ้ากลุ่มเป้ าหมายและผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพ
2. เป็ นผูส้ นับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
3. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ให้ความรู ้ตามโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และตามชุมชนต่างๆที่
มีความสนใจในเรื่ องออแกนิกส์และใส่ ใจต่อสุ ขภาพ
• การวิเคราะห์ แผนการผลิต
กระบวนการแปรรูปนํา้ นมดิบเป็ นผลิตภัณฑ์ นม
1. ขั้นตอนการรับนํา้ นมดิบ (Raw Milk Reception)
นมดิบที่เข้าโรงงาน จะถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ - เคมี และจุลินทรี ยห์ ลังจากนั้น
นํ้านมดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่กาํ หนดไว้จะถูกเข้าไปเก็บไว้ในแท็งค์โดยผ่านเพลททําความเย็น
(cooling plate) เพื่อลดอุณหภูมิ นํ้านมดิบลงเหลือ 4-8 องศาเซลเซี ยส ก่อนนําเข้าสู่ ข้ นั ตอนการผลิต
2. ขั้นตอนการเทอร์ ไมเซชั่ น (Thermization process)
นํ้านมดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะถูกนําไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเบื้องต้น โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 75
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 วินาที แล้วถูกทําให้เย็นลงอีกครั้งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส โดยอาศัยหลักการ
แลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าร้อน และนํ้าเย็น ที่เครื่ อง Plate Heat Exchanger จากนั้นนํ้านมจะถูกเก็บไว้ในถัง
พักก่อน เพื่อรอเข้าสู่ ข้นั ตอนต่อไป
3. ขั้นตอนการโฮโมจีไนส์ เซชั่ น(Homogenization)
นมที่ผา่ นการเทอร์ ไมเซชัน่ แล้วจะไหลเข้าเครื่ องโฮ โมจีไนส์เซชัน่ เพื่อทําให้ขนาดอนุ ภาคของไขมันในนม
มีขนาดเล็กลง ไม่เก็บการแยกชั้นกันเมื่อตั้ง ทิ้งไว้โดยใช้ความดันที่ 200 กิโลปาสคาล/ตร.ซม. เพื่อทําให้นม
ไหลผ่านช่องขนาดเล็ก
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4. ขั้นตอนการฆ่ าเชื้ อด้ วยความร้ อน (Heat treatment process)
การฆ่าเชื้ อแบบพาสเจอร์ ไรส์ : นมดิบที่ผา่ นการเทอร์ ไมเซชัน่ จะถูกนําผ่านเข้าสู่ เครื่ องพาสเจอร์ ไรส์ เพื่อทํา
การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยเพิ่มอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วินาที จากนั้นนมที่ผา่ นการฆ่า
เชื้อจะไหลไปพักไว้ในถังเก็บนมพาสเจอร์ ไรส์ซ่ ึ งรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซี ยส เพื่อรอการบรรจุ
5. ขั้นตอนการบรรจุ (Filling process)
1. การบรรจุ นมพาสเจอร์ ไ รส์ : เริ่ ม จากการป้ อนนมที่ ผลิ ตได้เข้า สู่ เครื่ องบรรจุ อ ัต โนมัติ
จากนั้น จะป้ อนนมลงไปในขวดก่อนที่จะฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยที่ปากขวดด้วยรังสี Ulta violet
(UV) ก่อนที่จะปิ ดขวด และทําการนําขวดออกจากตัวเครื่ อง ก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปเก็บ
รักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เพื่อรอการจําหน่ายต่อไป
2. การบรรจุแบบปลอดเชื้ อ (Aseptic filling) : การบรรจุนมยูเอชที จะทําการบรรจุที่สภาวะ
ปลอดเชื้ อ ด้วยเครื่ องบรรจุแบบอัตโนมัติ ด้วยเครื่ อง SIG combibloc และ Tetra Pak นมที่
บรรจุ ใส่ ขวดจะถู ก นําไปฆ่าเชื้ อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และทําการบรรจุ ภาย ใต้
สภาวะปลอดเชื้อ (Aseptic zone) และถูกลําเลียงตามสายพาน เพื่อพิมพ์วนั ที่ หมดอายุ การ
จัดลงลัง และขนย้ายเข้าสู่ โกดังเพื่อรอตรวจสอบคุณภาพต่อไป
6. ขั้นตอนการเก็บรักษา (Storage)
ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการบรรจุนมแล้ว ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดจะต้องถูกนําไปเก็บรักษาเพื่อรอการ
จําหน่ายโดยผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรส์จะถูกนําไปเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
7. ขั้นตอนการขนส่ งผลิตภัณฑ์ (Transportation)
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกขนย้ายไปยังสถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้าต่อไป
• การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกําลังคน
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โครงสร้ างและแผนบริหารของกิจการ (Organization Chart)
เจ้าของกิจการ

ผูจ้ ดั การฟาร์ม
ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการตลาด

พนักงาน
บัญชี/การเงิน

พนักงาน
ธุรการ

พนักงาน
การตลาด

นักวิชาการ/
สัตวบาล
นักวิชาการ

พนักงานขาย

เจ้าหน้าที่สตั ว
บาล

พนักงาน QC

ฝ่ ายผลิต

พนักงานดูแล
โคนม

พนักงานขับ
รถ

พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

พนักงานใน
โรงงานแปร
รู ปนํ้านมดิบ

• การวิเคราะห์ แผนการเงิน
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)
จากการลงทุนเริ่ มแรก 53,120,000 บาท พบว่าสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ (NPV)
เท่ากับ 1,584,909,631.52 บาท ซึ่ งค่า NPV ที่คาํ นวณได้มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าการลงทุนนี้ มีความน่าสนใจ
เนื่องจากกระแสเงินสดรับมีมากกว่ากระแสเงินสดจ่าย
อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR)
จากงบประมาณการแสเงินสดจากการดําเนิ นงานที่คาํ นวณได้ สามารถคํานวณหาค่า IRR ได้เท่ากับ
153.08 % ซึ่ งถื อว่าเป็ นอัตราผลตอบแทนที่สูง จึงทําให้ตดั สิ นใจได้ว่าน่ าลงทุนและจะได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาเป็ นที่น่าพอใจ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)
จากผลการดําเนิ นงานพบว่า มีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ ี่ 0.90 ปี ซึ่ งเป็ นระยะเวลาการคืนทุนที่เร็ ว
กว่าเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ทาํ ให้น่าลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
จากการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ (Net Present Value : NPV) ,อัตราผลตอบแทน
(Internal Rate of Return : IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) พบว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับน่าพึงพอใจและมีระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็ วดังนั้นจึงควรลงทุนในโครงการนี้
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด, การวิเคราะห์ดา้ นการผลิ ตและการจัดการ การ
วิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า การวางแผนธุ รกิจฟาร์ มโคนมออแกนิ กส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดขึ้นมี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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