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แผนธุรกจิ เคร่ืองด่ืมนํา้คั้นต้นข้าวสาลอ่ีอน ตราเฮลตี ้วีท 

ฐิติมา  คลา้ยดอกจนัทร์, สุรมาศ  เลิศเกียรติรัชตะ, นภทัร  เอกธนนัทก์ุล  

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาแผนธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพนํ้ าคั้นขา้วสาลีอ่อนในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึง

ความเป็นไปไดข้องการลงทุน วิธีการดาํเนินธุรกิจ และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ โดยการวิเคราะห์จากปัจจยั

ต่างๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นคู่แข่งขนั สถานการณ์ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน

และภายนอกอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึงความไปได้ทางการผลิตและการดาํเนินงาน การตลาด การเงิน 

รวมทั้งการบริหารจดัการกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจแก่ผูท่ี้

สนใจ และผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในธุรกิจน้ี   

 แผนธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีทาํมาจากตน้ขา้วสาลีอ่อน ภายใตต้ราสินคา้ “Healthy Wheat” ของ

บริษทั เฮลต้ี วีท จาํกดั ซ่ึงดาํเนินการบนเน้ือท่ี 378 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีเงินลงทุน

ทั้งหมด 2,060,000 บาท เป็นเงินลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 760,000 บาท และเป็นการกูย้ืมเงินจาก

ธนาคารจาํนวน 1,300,000 บาท มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีดูแลรักษาสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีรายไดป้านกลางข้ึนไป สาํหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพถือเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก บริษทัฯ จึงผลิตเคร่ืองด่ืม

นํ้ าขา้วสาลีอ่อนบรรจุขวดท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถด่ืมไดทุ้กวนั และเป็นทางเลือกใหม่ให้กบั

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจห่วงใยในสุขภาพ  บริษทัฯไดมี้การปรับกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมีช่องทางจดัจาํหน่ายไป

ยงัร้านคา้ ร้านอาหารท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ท่ีตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล ฟิตเนส สถานี

รถไฟฟ้า และอาคารสํานกังานต่างๆท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สินคา้ไดเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง จากการประมาณการรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายต่างๆพบวา่การลงทุนคร้ังน้ี บริษทั   มีระยะเวลา

คืนทุน (Pay Back period) 1.61 ปี  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) เท่ากบั 54,797,304.42 บาท และ

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 133.78 % บาท ซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจและคุม้ค่าต่อการ

ลงทุนเป็นอยา่งยิง่  

  

วารสารการวจิยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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บทนํา 

 

ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอาย ุ(aging society) การ

ยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมืองใหญ่ (urbanization) และวิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยี (technology evolution) ส่งผล

ทาํให้ผูบ้ริโภคได้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด ทศันคติ ลักษณะการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนไป ไม่ใช่แค่ “กินเพื่ออยู่”   ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะมีความฉลาดและรู้จกัเลือกสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และพร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มในการซ้ือสินคา้ บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีสรรพคุณทางการรักษา

หรือการบาํรุงสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความแขง็แรงและความสวยงาม  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลสาํรวจพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและทศันคติต่อผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืม เคร่ืองด่ืมผลไม้ชนิดผงเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร และนํ้ าแร่ผสมวิตามิน  จากศูนย์อจัฉริยะเพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร ฉบบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2556  พบวา่ ภาพรวมผูบ้ริโภคกวา่ร้อยละ 90 ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพ และมีทศันคติท่ีดีต่อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในดา้นคุณค่าทางโภชนาการท่ีจะไดรั้บ  โดยแรงจูงใจ

สาํคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในคร้ังแรกนอกจากคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์

คือ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ดูทนัสมยั เขา้กบัรูปแบบการใช้ชีวิต การแสดงคุณค่าหรือคุณประโยชน์

หรือความเป็นมาของส่วนผสมท่ีนาํมาผลิตภณัฑ์บนบรรจุภณัฑ์ และช่องทางการกระจายสินคา้มีความ

สะดวกสบายต่อการซ้ือ  จากผลสํารวจของ Euromonitor International (2012) พบวา่ มูลค่าตลาดของอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดการณ์วา่ในปี 

พ.ศ. 2560 มูลค่าตลาดอาจสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยท่ีประเทศยกัษ์ใหญ่อย่างจีน บราซิล และ

สหรัฐอเมริกา ครองอนัดบั 1 ถึง 3 ของประเทศท่ีมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงท่ีสุดตามลาํดบั ขณะท่ี

ไทยอยู่ในอนัดบั 19 รองจากประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเพียงชาติเดียว แต่ท่ีน่าสนใจคือประเทศ

บา้นใกลเ้รือนเคียงอย่างเวียดนามและกมัพูชา ก็มีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพรองจากไทยเพียงเล็กนอ้ย 

โดยอยู่ในอนัดบัท่ี 20 และ 21 ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัมีประเทศอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และ

ซาอุดิอาระเบีย ท่ีมีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพติดอนัดบัตน้ๆ ของเอเชีย สําหรับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ

ในส่วนของประเทศไทยนั้นพบวา่ ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมาแรงยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร

และเคร่ืองด่ืมฟังก์ชันแนล (functional foods & drinks) รองลงมาคือ อาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อ

สุขภาพ (naturally healthy foods) วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (vitamins and dietary supplements) 

ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร (herbal products) และผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการควบคุมนํ้ าหนกั (weight management 

products) โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 9.3, 5.3, 3.8, 1.4 และ 0.9 หม่ืนล้านบาท 

ตามลําดับ ( ท่ีมา:  www.thaipost.net/node/51440) จากมูลค่าและช่องว่างทางการตลาดท่ีย ังคงมีอยู่

ค่อนขา้งมาก จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีผูป้ระกอบการไทยทั้งรายเก่าและรายใหม่จะหันมานาํเอาวตัถุดิบและ

พืชผลทางการเกษตรคุณภาพสูงนานาชนิดท่ีหาไดใ้นประเทศไทย มาผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร
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เพื่อสุขภาพ อนัจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้อาหารและเกษตรของไทย และยงัสามารถส่งออก

เพื่อจาํหน่ายนาํรายไดก้ลบัสู่ประเทศไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

กระแสความนิยมในการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าว บริษทั เฮลต้ี วีท จาํกดั เล็งเห็น

แนวทางการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีผลิตจากตน้อ่อนขา้วสาลี เน่ืองจากเป็นเคร่ืองด่ืมสีเขียว

เข้มท่ีอุดมด้วยเอ็นไซม์ วิตามิน และคลอโรฟิลล์ มีคุณค่าทางอาหารสูง ไม่มีอนัตราย เพราะทาํมาจาก

ธรรมชาติ   ร่างกายสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที   ตน้ขา้วสาลีอ่อน 30 มิลลิลิตร มีคุณค่าเทียบเท่าผกัสดทัว่ไป

นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัม   นํ้ าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนมีคลอโรฟิลล์มากถึง 70% ซ่ึงคลอโรฟิลล์เป็นสารตา้นอนุมูล

อิสระท่ีสําคญั มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายฮีโมโกลบิน จึงมีออกซิเจนมาก ช่วยให้สมองและเน้ือเยื่อของ

ร่างกายมีออกซิเจนเพียงพอ ทาํให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มี superoxide dismutase 

(SOD) ซ่ึงเป็นสารต้านมะเร็งสูง ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ทันที    ทําให้ช่วยป้องกันและต่อต้าน

โรคมะเร็ง  ลดโคเลสเตอรอล ช่วยในเร่ืองระบบการไหลเวียนของโลหิต  ระบบการย่อยอาหาร  ลดความ

ดนั  รวมทั้งช่วยในการขบัสารพิษออกจากร่างกาย ไดด้ว้ยส่วนประกอบท่ีพบในนํ้ าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนมีแร่

ธาตุท่ีมีประโยชน์ไม่ตํ่ากวา่ 90 ชนิด ตั้งแต่ แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม เหล็กและโซเดียม  มีกรดอะ

มิโนไม่ตํ่ากว่า 20 ชนิด และมีเอนไซม์ไม่ตํ่ากว่า 30 ชนิด ไดแ้ก่ วิตามินเอ บี ซี อี และเค แมกนีเซียมท่ีช่วย

จาํกดัไขมนัส่วนเกิน กรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัของโปรตีน ช่วยในการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ

และสร้างเซลลใ์หม่ นอกจากน้ี นํ้าวทีกราสท่ีคั้นจากตน้ขา้วสาลี อุดมไปดว้ยคลอโรฟิลล ์ซ่ึงเป็นสารท่ีมีสูตร

โครงสร้างใกลเ้คียงกบัฮีม (heme) สารท่ีร่างกายนาํไปใชใ้นการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จนไดช่ื้อ

ว่าเป็น “เลือดสีเขียว (Green Blood)” ซ่ึงมีการศึกษาวิจยัฤทธ์ิการเพิ่มจาํนวนเม็ดเลือดแดงของตน้อ่อนขา้ว

สาลีในผูป่้วยท่ีมีภาวะโลหิตจาง พบว่านํ้ าคั้นจากตน้ขา้วสาลีอ่อนป้องกนัการเกิดภาวะโลหิตจางไดดี้ มีผล

เพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดอยา่งมีนยัสาํคญั และเพิ่มภูมิตา้นทานไดดี้ ทาํใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

สรุปโดยภาพรวมแลว้ทางบริษทัมีความเช่ือมัน่และเห็นความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโต และ

ความน่าลงทุนของธุรกิจเคร่ืองด่ืมนํ้ าคั้ นข้าวสาลี  “Healthy Wheat” เป็นอย่างยิ่ง   เ ม่ือวิเคราะห์จาก

สถานการณ์ตลาด ส่วนแบ่งตลาดท่ียงัมีอยู่มากจากปัจจัยสนับสนุนด้านการตลาดในปัจจุบนั  มีความ

ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์และโอกาสในการลงทุน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

เพือ่ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจเคร่ืองด่ืมนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนเพื่อสุขภาพยี่หอ้ “Healthy 

Wheat” 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจเคร่ืองด่ืมนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อน

เพื่อสุขภาพ “Healthy Wheat” 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจเคร่ืองด่ืมนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลี

อ่อนเพื่อสุขภาพ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2558 

 

นิยามศัพท์  

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการ

ผลิตและการดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไป

ได ้ในการดาํเนินงานหรือไม่ 

2. เคร่ืองด่ืมนํ้ าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนเพื่อสุขภาพ หมายถึง ตน้อ่อนขา้วสาลีท่ีถูกแปรรูปให้อยู่ใน

ลักษณะของเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และปรุงแต่งถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ  

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

องคก์าร โดยการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารองคก์าร  

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)  

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์แผนการตลาด

การวิเคราะห์แผนการผลิต

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกําลังคน

การวิเคราะห์แผนการเงิน

ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจเครื�องดื�มนํ�าคั�น

ต้นข้าวสาลีอ่อนเพื�อสุขภาพ “Healthy Wheat”
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การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

 

จุดแข็ง 

1. บริษทัมีความรู้ความสามารถ และมีความชาํนาญดา้นการผลิตเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ นํ้าขา้วสาลีอ่อน 

2. บริษทัมีความสามารถในพฒันาปรับปรุงคุณภาพ รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางอาหารอยา่ง

ครบถว้น 

3. สินคา้ไม่ปนเป้ือนสารเคมี เน่ืองจากบริษทัเป็นผูค้วบคุมการปลูกตน้ขา้วสาลีเอง 

4. การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตไดคุ้ณภาพ 

5. มี Brand Image ท่ีดี ภาพลกัษณ์ชดัเจน 

 

จุดอ่อน 

1. เป็นธุรกิจท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ตอ้งทาํการโฆษณาสูง 

2. ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในการบริโภคนํ้าผลไม ้100 % มากกวา่ 

3. เป็นธุรกิจท่ีสามารถลอกเลียนแบบไดง่้ายเน่ืองจากใชเ้งินลงทุนนอ้ยและไม่ตอ้งมีเทคโนโลยขีั้นสูง 

 

โอกาส 

1. แนวโนม้ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพกาํลงัท่ีเป็นนิยม และขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 

2. การเขา้สู่อาเซียน ทาํให้เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ 

3. รัฐบาลสนบัสนุนในผูบ้ริโภคนิยมด่ืมนํ้าผกัผลไมม้ากข้ึน เพื่อสุขภาพและพลานามยัท่ีดี 

4. ผูบ้ริโภคนิยมทดลองผลิตภณัฑใ์หม่ๆ โดยคาํนึงถึงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน 

5. การดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีรีบเร่ง มลภาวะท่ีเป็นพิษ และความเครียด  ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจ

สุขภาพมากข้ึน 

 

อุปสรรค 

1. ผลิตภณัฑ์นํ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพมีใหเ้ลือกหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น นํ้ าผกัผลไมค้ั้นสดปลอดสารพิษ นํ้ า

สมุนไพรกระชายดาํ รวมถึงเคร่ืองด่ืมฟังคน์อลดร๊ิง ท่ีหาซ้ือไดง่้ายและราคาถูก 

2. นํ้าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนเพื่อสุขภาพเป็นเคร่ืองด่ืมสาํหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 
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การวเิคราะห์แผนทางการตลาด 

 

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Market) 

บริษทั เฮลต้ี วที จาํกดั ไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

กลุ่มคนทาํงาน อาย ุ25 – 60 ปี โดยมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงผูบ้ริโภคในกลุ่มดงักล่าวจะ

เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัการซ้ือสูง มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ มีเวลาจาํกดั แต่ยงัให้ความสําคญัดา้นสุขภาพ 

มี Lifestyle ท่ีชอบบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการให้

ประโยชน์ในดา้นการบาํรุงรักษา และเยียวยาดา้นสุขภาพ บริษทั เฮลต้ี วีท จาํกดั จึงเสนอ ผลิตภณัฑ์ นํ้ าคั้น

ตน้ขา้วสาลีอ่อน กบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง (Secondary Target) 

กลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงมีช่วงอาย ุ18 – 24 ปี มีรายไดป้านกลาง มีความสนใจในสุขภาพ ชอบทดลองส่ิง

ใหม่ๆ และยงัใหค้วามสาํคญักบัรสชาติ บรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงกลุ่มน้ี ในอนาคต จะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลกั ดงันั้น บริษทั ถือโอกาสท่ีจะสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้ นํ้ าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลีให้เป็นท่ียอมรับและ

พฒันาใหเ้กิดการซ้ือต่อไปในอนาคต 

กลุ่มผูสู้งอายุ ตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป ท่ีส่วนใหญ่มกัจะอยู่กบับา้น เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคญัเก่ียวกบั

สุขภาพเป็นหลกั ชอบผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และยิ่งเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีประโยชน์ในการรักษาและ

บาํรุงร่างดว้ยแลว้อยา่ง นํ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ของบริษทั ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของกลุ่มน้ี 

 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy)   

บริษทัคาํนึงถึงการพฒันาสินคา้ให้มีความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็น 

โดยมุ่งเนน้กลยุทธ์ “คุณค่าตอ้งมาพร้อมกบัภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและรสชาติท่ีถูกปาก” เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมา

ผูบ้ริโภครับรู้ว่าผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพจะมีรสชาติท่ีไม่อร่อยและท่ีสําคญัรองลงมาต้องมี “มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง” และตอ้งมีความโดดเด่นของส่วนผสมท่ีใหคุ้ณค่าต่อร่างกาย นอกจากน้ีตอ้งมีความน่าเช่ือถือ

ดา้นความปลอดภยัและความสะอาดถูกหลกัอนามยัในดา้นบรรจุภณัฑ ์

  

คุณค่าทางโภชนาการสูง ซ่ึง “นํ้ าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี” ไดรั้บยืนยนัจากการวิจยัคน้ควา้ในประเทศ

อเมริกา พบวา่ ผูท่ี้ด่ืมนํ้ าคั้นขา้วสาลีอ่อนเป็นประจาํ ทาํให้หายจากอาการป่วย สุขภาพแข็งแรงอายุยืน หรือ

จากการสนบัสนุน ใหน้าํ นํ้าคั้นขา้วสาลีอ่อน มาเป็นอาหารและยา ของสถาบนัเสริมสร้างสุขภาพในประเทศ

ญ่ีปุ่น โดย ดร.Yosihihide Hagiwara เห็นว่านํ้ าคั้นขา้วสาลีอ่อนให้คลอโรฟิลล์ท่ีมีโมลิกุลคลา้ยคลึงกบัเม็ด
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เลือดของมนุษย์ ท่ีมีหน้าท่ีพา ออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และจากการบทความของ

มหาวทิยาลยั มหิดล ยงัพบวา่ นํ้าคั้นขา้วสาลีอ่อน คั้นสดใหว้ติามินเอ ซีและอี รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น เหล็ก 

แคลเซียม แมกนีเซียม และกรดอะมิโนกว่า 17 ชนิด จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู ้บริโภคมั่นใจถึง

คุณประโยชน์ ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค นํ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั   

 

ภาพลักษณ์ที่ดูดีและรสชาติที่ถูกปาก บริษทั ตอ้งการสร้างความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยการ

เพิ่มคุณค่าและรสชาติ ท่ีแปลกใหม่  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามกลุ่มเป้าหมายของบริษทั 

โดยเบ้ืองตน้ ผลิตภณัฑน์ํ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลีของบริษทั มี 3 รสชาติ ไดแ้ก่ 

1) นํา้คั้นต้นอ่อนข้าวสาล ีรสมะนาว  

ใหร้สชาติอมเปรียว เพือ่ลดความฝาดของนํ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี  เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายหลกั และเป้าหมาย

รองที ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสอมเปร้ียว  

2) นํา้คั้นต้นอ่อนข้าวสาล ีรสนํา้ผึง้  

ใหร้สอมหวานเพื่อลดความฝาดของนํ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี และมีกล่ินหอมของนํ้าผึ้ง เหมาะกบั

กลุ่มเป้าหมายหลกั และเป้าหมายรองท่ีชอบรสหวาน 

3) นํา้คั้นต้นอ่อนข้าวสาล ีรสธรรมชาต ิ

ใหร้สและกล่ินท่ีเป็นธรรมชาติ เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุ่มเป้าหมายรองท่ีชอบความเป็น

ธรรมชาติและคุณค่าท่ีจะไดรั้บมากกวา่รสชาติท่ีผสม 

 

ด้านความปลอดภัยและความสะอาดถูกหลักอนามัยในด้านบรรจุภัณฑ์ เน่ืองจาก บริษัทให้

ความสําคญักบัเร่ืองน้ี ดงันั้น จึงเลือกบรรจุภณัฑ์ ท่ีเป็นขวดแกว้ มีฝาปิดมิดชิด  เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจว่าไม่มี

สารบนเป้ือน ท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑท่ี์ไม่สะอาด 

 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)   

ในการตั้งราคาของผลิตภณัฑ ์ของบริษทันั้น คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลกั  อาย ุ25 – 60 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่ม

วยัทาํงานท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงผูบ้ริโภคในกลุ่มดงักล่าวจะเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัการซ้ือสูง

ดงันั้นราคาเคร่ืองด่ืมนํ้ าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ท่ีบริษทัตั้งราคาอยู่ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมกนัคุณภาพของ

สินคา้ แมร้าคาจะแพงกว่าร้านคา้ทัว่ตามแปลงท่ีเพาะปลูกตน้ขา้ว ท่ีส่วนใหญ่ ใช้บรรจุภณัฑ์ ท่ีเป็นขวด

พลาสติกทัว่ไป ซ่ึงบริษทัตอ้งการให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างและคุณค่าในตวัสินคา้ ท่ีมีความสด ใหม่ 

บรรจุในขวดแกว้ท่ีสะอาด ปลอดภยั และทนัสมยั ซ่ึงราคาดงักล่าว เม่ือเทียบกบัคู่แข่งอยา่ง Natural Field , 

Girme’s Wheatgrass , The Secret Wheatgrass Chlorophyll และ Giffarine Wheatgrass ท่ีต่างเป็นผลิตภณัฑ์

แปรรูปชนิดผง และอดัเมด็ ก็ยงัถูกกวา่ 
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กลยุทธ์การจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

บริษทั เฮลต้ี วที จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจและ

ความสะดวกของผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

ทัว่ถึง ดงันั้นบริษทัเลือกจดัจาํหน่าย ตามร้านท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทั ดงัน้ี 

 

การจัดจําหน่ายทางหน้าร้าน 

1) ร้านคา้ตามศูนยอ์าหารภายในอาคารสาํนกังานและมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

หลกัท่ีเป็นคนทาํงาน  และกลุ่มเป้าหมายรองท่ีเป็นนกัศึกษา  

2) ร้านคา้ตามสถานีบริการรถไฟฟ้า บีทีเอส เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

คนทาํงานและนกัศึกษา ท่ีมีความเร่งรีบในการเดินทาง และตอ้งการความสะดวก  

3) ร้านคา้ในโรงพยาบาล สาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเคร่ืองด่ืมเพื่อการบาํรุงและบาํบดัสาํหรับ

การรักษาโรค  

 

 
 

การจัดจําหน่ายทางออนไลน์ - Facebook : www.facebook.com/healthy wheat 

 
 

การจาํหน่ายทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องในการกระจ่ายสินคา้ไปสู่ร้านคา้ท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  

 

การจัดจําหน่ายทางช่องทางอ่ืนๆ  

เพื่อเป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ และสามารถเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล

ใหก้บัคู่คา้ท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ ์มีช่องทางการตลาดดงัน้ี 

- E-mail : healthy_wheat@gmail.com 

- ท่ีตั้งบริษทั:บริษทั เฮลต้ี วที จาํกดั ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 999  ซ.สุขมุวทิ 69  ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนง

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  

บรษิทั เฮลตี ้วที 
จํากดั รา้นคา้ ผูบ้รโิภค

บรษิทั เฮลตี ้วที 
จํากดั

จําหนา่ยทาง
ออนไลน์ รา้นคา้
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

1. ในการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ นํ้ าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ให้เขา้สู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกั

พร้อมทั้งสร้างการยอมรับในตราสินค้า โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทัศน์และ

นิตยสารเพื่อสุขภาพ 

2. มีการให้ส่วนลดกบัร้านคา้เพื่อเป็นการตอบแทนร้านคา้ และเป็นเพิ่มยอดขายการสั่งซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ใหม้ากข้ึน โดยใหส่้วนลด 2 บาทต่อขวด จากยอดการสั่งซ้ือ  

3. พนกังานขาย จะมีค่านายหนา้เพิ่มให้จากยอดขายในอตัรา 2% เพื่อเป็นการกระตุน้และช่วยผลกัดนั

ยอดขายใหเ้ป็นไดต้ามเป้าหมาย 

 

การวเิคราะห์แผนการผลติ  

บริษทัมีกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานสากล  โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  การสร้างนวตักรรมและปรับปรุงคุณภาพ รสชาติสินค้าและบรรจุภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 

“คุณค่าตอ้งมาพร้อมกบัภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและรสชาติท่ีถูกปาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง” เพื่อให้เป็นท่ี

ยอมรับของลูกคา้ระดบัสูง นอกจากน้ีเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เวลา 

และตน้ทุนอยา่งเหมาะสม (Value Chain)  

การผลิตนํ้าคั้นขา้วสาลีอ่อนเพื่อสุขภาพมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการเพาะปลูกตน้ขา้วสาลีอ่อน 

1) ลา้งทาํความสะอาดเมล็ดตน้อ่อนขา้วสาลีโดยไม่มีการใชส้ารเคมี และแช่นํ้ าทิ้งไวป้ระมาณ 

2 วนั                       

2) เม่ือเมล็ดมีรากข้ึนเป็นตุ่มเล็กๆ นาํไปปลูกลงในแกลบและขยุมะพร้าวท่ีเตรียมไว ้

3) ดูแลรดนํ้ าต้นข้าวสาลีอ่อน โดยควบคุมความช้ืน และ อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโต 

4) เม่ือตน้อ่อนมีอาย ุ6-7 วนั จึงทาํการเก็บเก่ียวโดยใชก้รรไกรตดัเหนือบริเวณโคนตน้ข้ึนมา

เล็กนอ้ย  

5) ทาํความสะอาดตน้ขา้วสาลีอ่อน และ เก็บเขา้ตูเ้ย็นภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับจาก

ขั้นตอนการตดัเพื่อรักษาความสดใหม่ 

2. ขั้นตอนการผลิตนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลี 

1) นาํตน้อ่อนขา้วสาลีท่ีลา้งทาํความสะอาดแลว้  เขา้เคร่ืองคั้นแยกกาก เพื่อใหไ้ดน้ํ้าคั้นตน้ขา้วสาลี

อ่อน 

2) นาํนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนมาปรุงแต่งรสชาติ ดว้ยนํ้าผึ้ง และนํ้ามะนาว ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตจาก

ธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีใดๆเจือปน 
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3) นาํนํ้ าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อนมาบรรจุขวด และปิดขวดให้สนิท เพื่อเตรียมจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้

ต่อไป  

 

การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน  

โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ น้ีจะแบ่งตามลกัษณะของหนา้ท่ีการทาํงาน (Functionality) เพราะมีขนาดไม่

ใหญ่มาก และง่ายต่อการบริหาร โดยมีผูจ้ ัดการบริษัท (CEO) เป็นผูค้วบคุมนโยบายและแบ่งสายงาน

ออกเป็น 3 สายงานหลกั คือ แผนกการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์  แผนกการตลาดและการขาย และแผนก

บญัชีการเงินและบุคคล  โดยแต่ละสายงานจะมีหนา้ท่ีบริหารตามสายงานและมีตาํแหน่งหนา้ท่ีตามสายงาน

ดงัแสดงในแผนภาพ  

ภาพแสดงแผนผงัองคก์ร (Organization Chart) 

 
 

 ในการบริหารจดัการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษทัจะนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการ

บริหาร การจดัการ และการบริการ เพื่อช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั และไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ท่ีสาํคญัจดัใหมี้การ

พฒันา และฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น 

 

การวเิคราะห์แผนทางการเงิน  

 แผนทางการเงินเป็นการประมาณการทางการเงินเพื่อท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึงเหตุการณ์

ล่วงหนา้ สาํหรับการตดัสินใจวางกลยทุธ์ทางการเงินในดา้นการจดัหาแหล่งเงินลงทุน การระดมเงินทุน การ

ลงทุน การหารายไดจ้ากแหล่งต่างๆ การบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน การบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ 
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รวมถึงการดาํเนินงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งให้ธุรกิจเกิดความมัง่คัง่และสามารถดาํเนินกิจการไปได้

ดว้ยดี  

 โครงการจะมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 2,060,000 บาท เป็นส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนจาํนวน 760,000 บาท 

และท่ีเหลืออีกจาํนวน 1,300,000 บาท ไดม้าจากการกูย้มื 

 

 
 

 การประมาณการยอดขายเป็นการประมาณการสินคา้ของกิจการท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นแต่ละปี โดยมี

อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายเร่ิมตั้งแต่ปีท่ี 2 – ปีท่ี5 เท่ากบั 15%, 15%,10% และ 10% ตามลาํดบั และ

ราคาขายหน่วยละ 45 บาท มีเงินทุนหมุนเวยีนจากการดาํเนินงานจะคิดเป็น 10% ของยอดขายปีถดัไป ซ่ึง

สามารถคาํนวณไดด้งัตารางดงัน้ี 

 
  

รายการ บาท รายการ บาท

ยานพาหนะ 450,000                          กู้เงินจากธนาคาร 1,300,000                       

อาคารเพาะปลูก 360,000                          ส่วนของเจ้าของ 760,000                          

เครื่องจักร 121,500                          

เครื่องใช้โรงงาน 48,500                             

อุปกรณ์สํานักงาน 90,000                             

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน 180,000                          

เงินลงทุนหมุนเวียน 810,000                          

รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน 2,060,000                       รวมแหล่งที่มาของเงินทุน 2,060,000                       

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน

รายได้จากการขาย NOWC CF

ปีที0่ 810,000                     -810,000 

ปีที1่ 8,100,000                  931,500                     -121,500 

ปีที2่ 9,315,000                  1,071,225                  -139,725 

ปีที3่ 10,712,250                1,178,348                  -107,123 

ปีที4่ 11,783,475                1,296,182                  -117,835 

ปีที5่ 12,961,823                -                             1,296,182
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การประมาณการกระแสเงินสดตลอดอายโุครงการซ่ึงไดก้ระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีดงัน้ี 

 

 
 

ในการศึกษาแผนการเงินพบว่ากิจการมีการจดัหาเงินทุนจากส่วนของเจา้ของและการกู้ยืม ซ่ึงมี

สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป็นร้อยละ 63 : 37 และคิดเป็นตน้ทุนถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั WACC = 8.38% 

และจากการประเมินกระแสเงินสด 5 ปี  ด้วยวิธี  NPV พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

54,797,304.42 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และอตัราผลตอบแทนภายใน IRR เท่ากบั 133.78%  ซ่ึงมากกวา่ WACC  

และโครงการลงทุนของกิจการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.61  ปี ดงันั้น ธุรกิจจึงมีความน่าสนใจในการ

ลงทุน   

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บริษทั เฮลต้ี วีท จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีทาํมา

จากตน้ขา้วสาลีอ่อน ภายใตต้ราสินคา้ “Healthy Wheat” เป็นลกัษณะเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด  จดัจาํหน่ายโดย

การขายส่งไปยงัร้านคา้ ร้านอาหารท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล 

ฟิตเนส สถานีรถไฟฟ้า และอาคารสาํนกังานต่างๆ  ในกรุงเทพมหานคร บริษทัจะเร่ิมเปิดดาํเนินงานในเดือน

มิถุนายน  2558 เ น่ืองจากมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีดูแลรักษาสุขภาพท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและ

เพศหญิง  ซ่ึงมีช่วงอายุ 25 - 60 ปี มีระดบัรายไดป้านกลาง มีความห่วงใยรักษาสุขภาพ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รอง เป็นกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงมีช่วงอาย ุ18 – 24 ปี มีรายไดป้านกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในสุขภาพ  และ

ผูสู้งอายุ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ เคร่ืองด่ืม “Healthy Wheat” จดั

อยูใ่นระดบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสรรพคุณท่ีหลากหลาย มีความสด

ใหม่ของสินคา้ สะดวกในการบริโภค โดยมี 3 รสชาติให้เลือก คือรสธรรมชาติ รสนํ้ าผึ้ง และรสนํ้ ามะนาว 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ บริษทัจะเป็นผูน้าํในการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าคั้นขา้วสาลีอ่อน ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั 

ปราศจากสารเคมีเจือปน เพื่อสุขภาพท่ีดีและมีรสชาติอร่อยถูกใจผูบ้ริโภคโดยยึดหลกัแนวคิดตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหน่ึงในห้าของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในประเทศไทย กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์   บริษทัคาํนึงถึงการพฒันาสินคา้ให้มีความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เป็น โดยมุ่งเนน้ “คุณค่าตอ้งมาพร้อมกบัภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและรสชาติท่ีถูกปาก” และ “มีคุณค่าทางโภชนาการ

ปีที0่ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่

Initial Cost -2,060,000

Net Operating Cash Flow 1,228,829 1,698,814 1,532,791 2,682,942 3,131,562

Net Operating Working Capital -121,500 -139,725 -107,123 -117,835 1,296,182

Teminal Cash Flow 72,627,074

Net Cash Flow -2,060,000 1,107,329 1,559,089 1,425,668 2,565,107 77,054,818
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สูง” และตอ้งมีความโดดเด่นของส่วนผสมท่ีให้คุณค่าต่อร่างกาย นอกจากน้ีตอ้งมีความน่าเช่ือถือดา้นความ

ปลอดภยัและความสะอาดถูกหลกัอนามยัในดา้นบรรจุภณัฑ ์กลยุทธ์ด้านราคา บริษทัจะกาํหนดระดบัราคาท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีรายไดร้ะดบัปานกลาง ท่ีตอ้งการคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีประโยชน์ 

กลยุทธ์ทางการจัดจําหน่าย  บริษทัเปิดช่องทางการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงได้ง่าย

ท่ีสุด  เช่น ยงัร้านคา้ ร้านอาหารท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ท่ีตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล ฟิต

เนส สถานีรถไฟฟ้า และอาคารสํานักงานต่างๆท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทาง

การตลาด การรักษาฐานลูกคา้เก่า และการขยายฐานลูกคา้ใหม่ เน่ืองจากการจะรักษาฐานลูกคา้เก่าเป็นงานท่ี

ยากกวา่การขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพราะลูกคา้มีโอกาสทดลองและเลือกใชสิ้นคา้อ่ืน อีกทั้งยงัมีสินคา้ทดแทน

ในตลาดอยูม่าก การสร้างความประทบัใจ และการสร้างประสบการณ์ร่วมกนัจะเป็นส่วนหน่ึงในการรักษา

ฐานลูกคา้ สําหรับการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การแจกใบปลิว  การโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ 

และโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมทั้งการจดัตั้งบูธ๊กิจกรรมใหท้ดลองชิมผลิตภณัฑ ์  

จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต การวเิคราะห์ดา้น

กาํลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพนํ้าคั้นตน้ขา้วสาลีอ่อน “Healthy 

Wheat” ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
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แผนธุรกจิ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากดั 

พฒันชยั ยอดกลกิจ1, พชัรมณฑ ์มากศรี2, สุภคั นาคนาวา3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

 ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา  แต่ธุรกิจจกัรยานกลบัเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตและไดรั้บ

ความนิยมท่ีเพิ่มมากข้ึน  โดยในปี 2557  ธุรกิจจกัรยานมีมูลค่าโดยประมาณ ท่ี 6,000 ลา้นบาท (ปี 2557 ท่ีมา:

เวบ็ไซต ์Positioning )   และมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 20%  อนัเน่ืองมาจากแรงกระตุน้ในสังคมท่ีตระหนกัถึง

ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและมลพิษทางอากาศและเสียง  ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและ

ความความเป็นอยูข่องคนในสังคมเมือง   ปัจจยัสาํคญัท่ีสนบัสนุนการเพิ่มข้ึนของปริมาณการใชจ้กัรยาน คือ 

นโยบายของภาครัฐท่ีมีการสนบัสนุนให้มีการป่ันจกัรยานท่ีเพิ่มมากข้ึนบนทอ้งถนนและสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ   ตลอดจนการใชจ้กัรยานสาํหรับการป่ันเพื่อสุขภาพ และการป่ันเพื่อการท่องเท่ียวยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยั

ท่ีช่วยกระตุน้จาํนวนการใชจ้กัรยานของประชากรในประเทศใหเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    

 บริษทั ไบค ์แอดดิค  (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2558 ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้จกัรยานยีห่อ้ท่ีเป็น

ท่ีนิยมในกลุ่มนักข่ีจกัรยาน ซ่ึงเป็นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศและเป็นท่ียอมรับทัว่โลก อนัได้แก่ 

Bianchi, Trek และ  Chevrolet  โดยบริษทันาํเขา้จกัรยาน 3  รูปแบบดว้ยกนัคือ จกัรยานเสือภูเขา ,จกัรยาน

เสือหมอบ และจกัรยานพบัได ้ซ่ึงมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละยี่ห้อ  เน่ืองจากการมองเห็น

โอกาสทางธุรกิจท่ีกระแสความนิยมของนกัป่ันโดยทัว่ไปนั้น นิยมการป่ันจกัรยานยี่ห้อดงัจากต่างประเทศ 

อนัเน่ืองมาจากรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยั โฉบเฉ่ียว ให้สมรรถนะในการป่ันสูง และความน่าเช่ือถือในคุณภาพ

ระดับสากลของจักรยาน    โดยบริษทัให้การมุ่งไปยงักลุ่มลูกคา้ตลาดประเภท B2B หรือ Business-to-

Business หมายถึงการคา้ระหว่างบริษทักับบริษัท และตลาดประเภท B2C  หรือ Business-to-Customer 

หมายถึงการคา้ระหวา่งบริษทัไปยงัลูกคา้โดยตรง 

                บริษทั  ไบค ์ แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดัมีการจดัตั้งข้ึนมาดว้ยเงินทุน 43,150,000 บาท โดยเป็น

เงินส่วนของเจา้ของและจดัหาเงินทุนจากภายนอกโดยการขอกูย้ืมจากธนาคารอีกจาํนวน 33,150,000 บาท 

ซ่ึงคาดว่ากิจการจะได้รับผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานทั้ งหมด 484,323,136.17 บาท ในปีแรกและ

สามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปีถดัๆไป ซ่ึงบริษทัมีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายปีละ 10% ของ

ทุกๆปี   

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนในคร้ังน้ี และคาดว่าจะมีระยะเวลาการคืนทุนในปีท่ี1 มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของผลการลงทุน เท่ากับ 2,046,226,634 บาท และอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากบั 

869.45% 

แผนการผลิตของธุรกิจมีการสัง่ซ้ือจกัรยานแบรนด ์Bianchi, Trek และ  Chevrolet  จากบริษทัผูผ้ลิต

ในต่างประเทศ โดยเลือกท่ีจะนาํเขา้ในรูปแบบของช้ินส่วนจกัรยานแบบประกอบเอง เน่ืองจากอตัราภาษีท่ี

นอ้ยกวา่การนาํเขา้จกัรยานแบบคนั จากนั้นจึงมีการนาํเขา้กระบวนการประกอบจกัรยาน(ซ่ึงมีพนกังาน

รับผดิชอบในส่วนการผลิต 6 คน  โดยมีการแบ่งส่วนกนัปฎิบติังานในขั้นตอนต่างๆ) การตรวจสอบคุณภาพ 

และการขนส่งสินคา้ไปยงั Retail Shop ท่ีเป็นลูกคา้ ต่อไป 

แผนการตลาด  มีจดักลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น B2B ( Business-to-Business) คือร้าน 

Retail Shop  และตลาดประเภท B2C  (Business-to-Customer) คือ กลุ่มนกัป่ันและรวมถึงผูส้นใจในการป่ัน

จกัรยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเป็นผูท่ี้รักสุขภาพ ,ชอบท่องเท่ียว , ชอบความทนัสมยั   

ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป   ซ่ึงกิจการสามารถเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัได ้เน่ืองจากการใชก้ล

ยทุธ์ดา้นการสร้างความแตกต่าง โดยทางเรามีการใหบ้ริการหลงัการขาย และการใหเ้ครดิตกบัทางร้าน 

Detail Shop ถึง 45 วนั    และอีกทั้งยงัมีการใชก้ลยทุธ์ในดา้นตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่   ทาํใหร้าคาตํ่ากวา่เม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  อนัเน่ืองมาจากบริษทันาํเขา้รถจกัรยานแบบประกอบเองซ่ึงมีภาษีท่ีตํ่ากวา่การ

นาํเขา้แบบจกัรยานทั้งคนั  ซ่ึงบริษทั มีฝ่ายการผลิต รับผดิชอบในการประกอบจกัรยานท่ีนาํเขา้มาเป็น

จกัรยานสาํเร็จรูป ทาํใหไ้ดต้น้ทุนท่ีตํ่ากวา่คู่แข่งรายอ่ืน   อีกทั้งการจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพในระดบั

สากล ทั้งในดา้นการออกแบบ ,ความคงทนแขง็แรงของจกัรยาน  และสมรรถนะในการข่ี ยงัเป็นอีกหน่ึง

ปัจจยัท่ีทาํใหธุ้รกิจสามารถเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัภายนอกได ้

 

คาํสําคญั : นาํเขา้ ,จกัรยาน,แผนธุรกิจ 
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บทนํา 

ในปัจจุบนั ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นมลพิษทางอากาศและเสียง เป็นปัญหาสาํคญัท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อคุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในเมืองเป็นอยา่งมาก และเป็นปัญหาใหญ่ซ่ึงหลายประเทศ

กาํลงัเผชิญอยู่ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองมลพิษทางอากาศเกิดจากฝุ่ นละอองควนัดาํและควนั

ขาว มลพิษทางอากาศน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ อาจถึงขั้นเจบ็ป่วยหรือเป็นอนัตรายถึงชีวิต ดงันั้น วิธีท่ี

จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสียง คือการส่งเสริมใหห้นัมาใชย้านพาหนะลดโลกร้อนและเป็นประโยชน์

ต่อสุขภาพ 

จากการสาํรวจผูข้บัข่ีจกัรยานพบว่า จกัรยานเป็นทางเลือกท่ีสามารถตกแต่งไดต้ามใจตวัเอง ขณะ

เดียวก็ทาํใหมี้กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนในกลุ่ม ยิ่งสังคมกลายเป็น “เมือง” มากข้ึน กิจกรรมท่ีสร้างความแปลก

ใหม่ไปจากวิถีชีวิตประจาํวนั ให้อิสระท่ีตวัเองควบคุมการเคล่ือนไหวไดเ้อง จึงเป็นทางเลือกท่ีหลายคนให้

ความสนใจ และกลายเป็นส่วนหน่ึงของการบ่งบอกตวัตน ซ่ึงคนทัว่ไปเห็นแลว้กห็ยบิเอาสไตลไ์ปตกแต่งได้

เช่นเดียวกนั 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ชจ้กัรยาน พบว่า ความหลากหลายของประเภทจกัรยานเพิ่มข้ึนตามความนิยม

ของ ผูข่ี้ นอกจากเสือภูเขา เสือหมอบท่ีไดรั้บความนิยม จกัรยานพบัได ้จกัรยานทวัร่ิงก็เป็นอีกความตอ้งการ

ในเวลาน้ี รวมถึงฟิกซเกียร์ ผูท่ี้อาศยัในเมืองใหญ่ก็หนัมาสนใจข่ีจกัรยานมากข้ึนโดยเฉพาะจกัรยานคุณภาพ 

ยีห่อ้เป็นท่ีรู้จกัและนิยมในกลุ่มผูข่ี้จกัรยานราคาแพง และยงัคงมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง  

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงเห็นว่า “จกัรยาน” เป็นหน่ึงในกระแสความนิยมในการออกกาํลงักาย ท่องเท่ียว 

อีกทั้งยงัเป็นทางเลือกหน่ึงในการหนีปัญหารถติด ช่วยประหยดัพลงังาน และยงัช่วยลดปัญหามลพิษทาง

ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย ดงันั้น บริษทั ไบค ์แอดดิคท ์(ประเทศไทย) จาํกดั จึงไดมี้ความร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิต

จกัรยานยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัข่ีจกัรยาน ซ่ึงเป็นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศและเป็นท่ียอมรับทัว่

โลก อนัไดแ้ก่ Bianchi, Trek และ  Chevrolet เพื่อนาํเขา้จกัรยานรูปแบบต่างๆซ่ึงมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างกนั

ออกไปในแต่ละยีห่อ้ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนาํเขา้จกัรยาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการธุรกิจนาํเขา้จกัรยาน 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนาํเขา้จกัรยาน 

2. ขอบเขตด้านเวลา   ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2558 

 

คาํนิยามศัพท์ 

1. จกัรยาน  หมายถึง   ยานพาหนะประเภทรถท่ีมีลอ้ ๒ ลอ้ ลอ้หน่ึงอยูข่า้งหนา้และอีกลอ้หน่ึงอยูข่า้ง

หลงั มีโครงเหล็กเช่ือมลอ้หน้ากบัลอ้หลงั มีคนับงัคบัดว้ยมือติดตั้งอยู่บนลอ้หน้า ขบัเคล่ือนดว้ย

กาํลงัคนผูข่ี้ซ่ึงใชเ้ทา้ถีบบนัไดรถใหว้ิ่ง 

2. การนาํเขา้  หมายถึง  การนาํสินคา้ใดๆจากภายนอกราชอาณาจกัรเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยการ

ขนส่งทางเรือขนส่งท่ีเขา้-ออกด่านศุลกากรทางบก   โดยเม่ือสินคา้มาถึงราชอาณาจกัร  ผูน้าํเขา้ตอ้ง

ยืน่ใบขนสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการนาํเขา้กบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ณ ท่าท่ีนาํเขา้  

3. แผนธุรกิจ  หมายถึง   การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/ดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน  การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลวา่ 

ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT  Analysis ) การวิเคราะห์ด้าน

การตลาด   หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   การวางตาํแหน่งทางการตลาด การกาํหนด

ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต   หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์ร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน   หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างขององคก์ร 

7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน   หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย  กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน  มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ  และอตัราผลตอบแทนภายใน 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

ความเป็นไปไดใ้นการ

ทาํธุรกิจนาํเขา้

จกัรยาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการใชว้ิธี SWOT  Analysis   มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

• บริษัทมีการนําเขา้จักรยานแบรนด์ดังท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด  ซ่ึงสามารถครองตลาด

ส่วนมากของนกัป่ันได ้

• บริษทัมีการเช่าออฟฟิต และคลงัสินคา้ โดยมีการเลือกสถานท่ีท่ีสะดวกกบัการขนส่งสินคา้

จากท่าเรือมายงัคลงัสินคา้และอยูใ่นเขตชุมชนเมืองซ่ึงลูกคา้สามารถเดินทางมาท่ีออฟฟิต

ไดส้ะดวก 

• บริษทัมีการจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการดาํเนินงานในธุรกิจ  เพื่อใหธุ้รกิจสามารถ

ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

• มีการให้บริการหลงัการขาย โดยการร่วมมือกบัร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายของสินคา้ท่ีนาํเขา้ 

เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

• บริษทัมีการเลือกการขนส่งสินคา้ดว้ยตนเอง ลูกคา้สามารถไวว้างใจ เช่ือถือได ้เพราะเรามี

การรับประกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการขนส่ง  

• ดา้นคลงัสินคา้ บริษทัมีการเช่าคลงัสินคา้สาํเร็จรูป สามารถลดค่าใชจ่้ายในดา้นภาษี (ภาษี

โรงเรือน ภาษีท่ีดิน) ตน้ทุนแรงงานรักษาความปลอดภยั ตน้ทุนค่าอาคาร ท่ีดิน ค่าซ่อม

บาํรุง ความเส่ียงต่างๆ อีกทั้งทางคลงัสินคา้ยงัมีการประกนัความเสียของสินคา้ท่ีเก็บอยูใ่น

คลงั และมีพนกังานรักษาความปลอดภยัใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 

จุดอ่อนของกจิการ (Weakness) 

• บริษทั ไบค ์แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเพิ่งเขา้สู่ธุรกิจนาํเขา้จกัรยาน ทาํให้

การเป็นท่ีรู้จกัและความเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัยงัมีไม่มากนกั 

• บริษทัมีการนาํเขา้จกัรยานเพียงบางแบรนดแ์ละบางรุ่นเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมทุกคน

ในกลุ่มเป้าหมาย 

• บริษทัไม่สามารถผลิตช้ินส่วนสินคา้เองได ้

• ราคาของจกัรยานบางรุ่นมีความใกลเ้คียง หรืออาจมีราคาท่ีสูงกว่ารถจกัรยานยนต์หรือ

สินคา้ทดแทนอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถให้ประสิทธิภาพในการใชง้านไดเ้หมือนกนั ทาํให้ลูกคา้มี

ทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมากข้ึน 
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โอกาสของกจิการ (Opportunities) 

• กระแสนิยมของคนในยคุปัจจุบนั มีแนวโนม้ไปในการใชจ้กัรยานเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ      

มากข้ึน ทั้งในดา้นการรักษาสุขภาพ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

• รัฐบาลมีนโยบายและกิจกรรมสนบัสนุนการใชจ้กัรยาน ทาํให้สังคมมีการต่ืนตวัและสร้าง

กระแสนิยมในการใชจ้กัรยานท่ีเพิ่มข้ึน  

• เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้จกัรยานมีการพฒันาทั้งในดา้นรูปลกัษณ์ 

คุณภาพ และสมรรถนะในการป่ันมากยิง่ข้ึน  

• การเขา้มาของ AEC  จะทาํให้เกิดการขยายพื้นท่ีตลาดเป้าหมายไปสู่ตลาดต่างประเทศ ท่ี

เป็นสมาชิกของ AEC เช่น ประเทศเวียดนาม  ซ่ึงมีการใช้จักรยานเป็นจํานวนมาก

ภายในประเทศ  

• เศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัในอนาคต  ส่งผลต่อกาํลงัซ้ือสินคา้ของลูกคา้เป้าหมาย 

• ราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัมองหาทางเลือกท่ีประหยดักว่า

โดยหนัไปใชร้ถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าทดแทน 

• อตัราดอกเบ้ียเช่าซ้ือในปัจจุบนัอยู่ในระดับตํ่า เป็นการกระตุน้ให้อุปสงค์การซ้ือสินคา้

เพิ่มข้ึน 

 

อุปสรรคของกจิการ (Threats) 

• ภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมชะลอตวั โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น อาจส่งผลให้

ตลาดส่งออกไปยงัประเทศดงักล่าวลดลง 

• การแข่งขนัจากผูผ้ลิตรายอ่ืนทัว่โลก จากการเปิดเสรีทางการคา้ของรัฐบาล (AEC) ท่ีผา่นมา 

• การเปล่ียนแปลงและความผนัผวนของราคาจกัรยานในตลาด 

• ความผนัผวนของอัตราภาษี และอัตราแลกเปล่ียนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุล

ต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

• ระยะเวลาการนาํเขา้สินคา้ท่ีกาํหนดแน่นอนไม่ได ้เน่ืองจากข้ึนอยู่กบัการส่งสินคา้ของ

ผูผ้ลิต 

• ระยะเร่ิมตน้ กลุ่มเป้าหมายมีขีดจาํกดัใน Segment ของตลาดจกัรยาน 
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• การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting) 

                      บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด  เ ลือกกลุ่มเป้าหมายท่ี เ ป็นประชากรใน 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ จงัหวดัอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศไทย ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 10 ข้ึนไป โดยมี

รายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป และเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ 

 

การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ์ในตลาด (Market Positioning) 

    การกาํหนดจุดยนื (Positioning) ของบริษทั ไบค ์แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนดจุดยนืมี

ดงัต่อไปน้ี 

o ด้านการใช้งาน (Functional Positioning) เน่ืองจากบริษทัท่ีทาํธุรกิจด้านจักรยานนําเขา้ 

โดยทัว่ไปจะเนน้ในเร่ืองการขายจกัรยาน เท่านั้น ซ่ึงทางบริษทั ไบค ์แอดดิค (ประเทศไทย) 

จาํกัด ได้ให้ความสําคญักับการให้บริการหลงัการขาย เช่น การดูแล ซ่อมแซม เพื่อคง

คุณภาพและมาตรฐาน ของตวัสินคา้ 

o ด้านอารมณ์  (Emotional Positioning) เ น่ืองจากภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีทําธุรกิจด้าน

จกัรยานนาํเขา้ท่ีผา่นมานั้น เราจะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจลกัษณะตวัแทนจาํหน่าย 

จะมีสินคา้อยู่เพียง แบรนด์เดียว เท่านั้น แต่ทางบริษทั ไบค ์แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อนั้น ควรมีทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อให้

ตรงความนิยมของผูใ้ชจ้กัรยาน 

การวางตาํแหน่งของ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากดั  
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 

o จกัรยานเป็นสินคา้นาํเขา้ท่ีมีคุณภาพทั้งในดา้นช่ือเสียง และ ราคาตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

o มีความหลากหลายของรุ่นจกัรยานต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ลือกตดัสินใจในตวั

สินคา้ท่ีมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price  Strategy) 

o ขายสินคา้ให้กบัทางร้านคา้ปลีกในราคาท่ีตํ่ากว่าคู่แข่ง และ ให้ระยะเวลาในการชาํระหน้ี

กบัทางร้านคา้ ท่ียาวนานกวา่ คู่แข่ง (45 วนั) 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place  Strategy) 

o เจาะตลาดผูบ้ริโภคโดยการกระจายสินคา้ลงร้านค้าปลีกทั่ว กรุงเทพมหานครฯ และ

ปริมณฑล เพื่อใหค้วามสะดวกในการซ้ือสินคา้และการใหบ้ริการหลงัการขาย 

 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion  Strategy) 

o มีการให้บริการหลงัการขาย กับทางกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้โดยตรงกับทางบริษทั ไบค์ 

แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

o แถมชุดอุปกรณ์ตกแต่งจกัรยานสาํหรับรุ่นท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม 

o สร้างช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดโอกาสในการเขา้ถึงทั้งด้านช่ือเสียงของบริษทั ท่ีมีต่อ

ผูบ้ริโภค และ ช่องทางข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับได้โดยตรง เช่น Facebook หรือ 

Website ของ Bike Addict เป็นตน้  

o การจดังานแสดงสินคา้ (Exhibition) เป็นวิธีการส่งเสริมการขายวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม

สูงในปัจจุบนั เพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย และทาํใหผู้บ้ริโถครับทราบถึงบริษทั ไบค ์

แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํธุรกิจแบบใด 

 

• การวเิคราะห์แผนการดาํเนินงานและการผลติ 

 ด้านการดาํเนินงานภายใน 

การดาํเนินงานภายในบริษทัจะใชแ้นวคิดของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ( Value chain ) มาบริหารจดัการ  

เป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องคก์รและลูกคา้ โดยการปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ  ภายใน

องคก์รจะมีการดาํเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในสินคา้และบริการValue 

chain  มีองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
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           1) กจิกรรมหลกั (Primary activity) 

 ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาวัตถุดิบ บริษทัมีการมอบหมายให้ฝ่ายจดัซ้ือทาํหน้าท่ีจดัหาบริษทัผูผ้ลิต

จกัรยานจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตจกัรยานยี่ห้อ Trek , Bianchi และ Chevrolet   นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ี

จดัหาแหล่งผลิตอุปกรณ์การผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาถูกและไดม้าตรฐานและมีปริมาณพอเพียงกบัความ

ตอ้งการ โดยการจดัซ้ือจกัรยานจากบริษทัผูผ้ลิต บริษทันาํเขา้สินคา้จากประเทศผูผ้ลิตผ่านทางบริษทัท่ี

ใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  และเม่ือสินคา้มาถึงท่าเรือแลว้ บริษทัจะใชร้ถบรรทุกของบริษทั

ทาํการขนถ่ายสินคา้ท่ีนาํเขา้มาบรรทุกกลบัไปยงัคลงัสินคา้ของบริษทั  อีกทอดหน่ึง   ทั้งน้ีทางบริษทัมีการ

วางกรอบระยะเวลาใหพ้นกังานจดัซ้ือส่งเอกสารจดัซ้ือใหก้บับริษทัผูผ้ลิต ทั้ง 3 รายในทุกๆเดือนกมุภาพนัธ์ 

,เมษายน ,มิถุนายน , สิงหาคม และเดือนตุลาคม ของแต่ละปีภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานผ่านกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตของไบค ์แอดดิค มีตั้งแต่การ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคา้ท่ีนาํเขา้มาประกอบจกัรยาน การประกอบช้ินส่วนจกัรยาน จนไป

ถึงการประกอบขั้นสุดทา้ย  การตรวจสอบคุณภาพ  การห่อหุ้มพลาสติก  การบรรจุภณัฑ์ และการขนส่ง

สินคา้ไปสู่มือของลูกคา้อยา่งปลอดภยั 

ขั้นตอนที ่3  การจัดจําหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค  โดยพนกังานฝ่ายจดัส่งสินคา้ของบริษทัทาํหนา้ท่ี

จดัส่งสินคา้ไปยงัร้านจกัรยานท่ีเป็น Retail  Shop   ท่ีเป็นลูกคา้ของทางร้าน ซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 13

ร้าน   และเขตปริมณฑล 18 ร้าน   โดยทางบริษทัใชร้ถบรรทุกในการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ร้านต่างๆ  ส่วน

ในอนาคตหากมีลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ  ทางบริษทัมีการวางแผนการขนส่งโดยใชบ้ริการรถขนส่ง

เอกชนในการขนส่ง เช่น  TNT  เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย และการรับประกนัความปลอดภยัของสินคา้ท่ีจดัส่ง 

ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการตลาดและการขาย การประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย โดยผูจ้ดัการ

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดทาํหน้าท่ีวางแผนการส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์เพื่อจะนาํสินคา้เขา้สู่

ตลาดเป้าหมาย  โดยทางบริษทัมีการจดัการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตลอดจนแหล่ง

โซเชียลมีเดีย และหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา  ในส่วนของการส่งเสริมการขาย ทางบริษทัมีการให้บริการ

ใหบ้ริการหลงัการขายกบัทางกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้โดยตรงกบัทางบริษทั ไบค ์แอดดิค (ประเทศไทย) จาํกดั  

แถมชุดอุปกรณ์ตกแต่งจกัรยานสาํหรับรุ่นท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม และการใหเ้ครดิตกบัทางRetail Shop  45 

วนัในการชาํระค่าสินคา้ทีซ้ือกบับริษทั 

ขั้นตอนที่ 5 การบริการก่อน และหลังการขาย การบริการก่อนการขายของบริษทัจะเน้นท่ีความ

สะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้และความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้  โดยในท่ีน้ีทางบริษทัมีช่องทางการสั่งซ้ือ

สินคา้ไดห้ลายช่องทาง คือ จาดเวบ็ไซตข์องบริษทั  หรือการโทรสั่งสินคา้ล่วงหนา้พร้อมนดัหมายวนัจดัส่ง

สินคา้ไดท้นัที  นอกจากน้ีบริษทันโยบายการจดัส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ภายในเวลาท่ีกาํหนด  แบบครบถว้น  

และถูกตอ้งตามคาํสัง่ซ้ือ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ของเราทุกคน   

การบริการหลงัการขายจะเน้นท่ีการรับผิดชอบสินคา้ท่ีชาํรุดคืนจากร้าน Retail Shop โดยกาํหนด

เง่ือนไขการรับคืนสินคา้ว่า    ทางร้านสามารถนาํสินคา้ท่ีชาํรุดจากลูกคา้คืนไดท่ี้ร้านท่ีไดซ้ื้อไปพร้อมกบั
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แสดงใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วนัหลงัจากวนัท่ีตามใบเสร็จรับเงิน  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรับประกนัคุณภาพของ

สินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 

 

             2)  กจิกรรมสนับสนุน (Support activities) 

 2.1  โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  (Firm Infrastructure)  บริษทัมีรถบรรทุกและพนักงานของ

บริษทัสําหรับจดัซ้ือวตัถุดิบและส่งสินคา้ไปยงัร้าน retail Shop   มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการประกอบ

จกัรยานท่ีมีคุณภาพสูง  มีรถยก Folk Lift ในการขนยา้ยและยกสินคา้จากคลงั  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ

ประหยดัแรงงาน  ทาํใหบ้ริษทัลดค่าใชจ่้ายคงท่ีในส่วนของการจา้งพนกังานไดดี้ บริษทัมีเงินลงทุนเร่ิมแรก

จากสัดส่วนของส่วนของเจา้ของและส่วนท่ีกูใ้นสัดส่วน  23 : 77  และไดจ้ดัทาํแผนฉุกเฉินสาํหรับแผนการ

จดัองค์กร แผนการผลิต แผนการตลาดและแผนการเงิน  จึงมัน่ใจไดว้่าบริษทัจะมีส่วนแบ่งตลาดตามท่ี

คาดการณ์ไวไ้ดอ้ยา่งแน่นอน 

 

 2.2  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  resources  management) โดยมีการควบคุมคุณภาพให้มี

การปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัขององคก์รในระดบับุคคล  มีการสร้างจิตสาํนึกและบุคลิกภาพใหพ้นกังานทุกคน

มีจิตอาสาในการปฏิบติังานโดยกรรมการบริษทัเป็นตน้แบบ โดยภาพรวมของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

คือ 

-  การสรรหาและการรับสมคัรบุคลากรในระดบัต่าง ๆ ให้เพียงพอ  เหมาะสมตามตาํแหน่งงาน  มี

มุมมองและทศันคติท่ีดีต่องาน 

-  การฝึกอบรม  พฒันาบุคลากรให้เขา้ใจกระบวนการผลิตและสามารถใชเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรใน

การผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 

-  การกาํหนดผลตอบแทนท่ีสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานท่ีเหนือกว่าขอ้กาํหนดตามตวัช้ีวดัเพื่อ

สร้างขวญัและกาํลงัใจ 

-  การมีกิจกรรมร่วมกนัในองคก์รเพื่อจูงใจบุคลากรใหมี้ความภกัดีต่อองคก์รในระยะยาว 

 -  จดัสรรสวสัดิการต่างๆ ท่ีพนกังานควรไดรั้บอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 

 

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development)  บริษทัมีการสรรหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆของบริษทั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝ่ายการผลิต ซ่ึงเป็นกลไกหลกัของ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงหากมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยในขั้นตอนต่างๆของการประกอบจกัรยาน 

จะทาํให้บริษทัสามารถลดการใช้แรงงานคนได ้อีกทั้งยงัช่วยลดเวลาในการประกอบจกัรยานในแต่ละ

ขั้นตอนใหน้อ้ยลง ส่งผลใหอ้ตัราการผลิตต่อวนัเพิ่มสูงข้ึนดว้ย   

ในดา้นของการตลาด บริษทัมีแผนในอนาคตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ในการแสวงหา

โอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารในการหาลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศดว้ยการเขา้ถึงความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากท่ีสุดดว้ยสินคา้และบริการดว้ยราคาท่ีเป็นมิตร

และคุณภาพดีตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ  รวมถึงการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  

 

              2.4  กระบวนการจัดหาจัดซ้ือ  (Procurement)  บริษทัมีการมอบหมายใหฝ่้ายจดัซ้ือทาํหนา้ท่ีจดัหา

บริษทัผูผ้ลิตจกัรยานจากต่างประเทศ ซ่ึงจะดูแลและรับผิดชอบในดา้นการติดต่อซ้ือสินคา้ การจ่ายเงิน การ

ควบคุมกระบวนการขนส่ง ฯลฯ ให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงหลกัๆแลว้ฝ่ายจดัซ้ือจะมี

กระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 
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ด้านกระบวนการประกอบจักรยาน 

กระบวนการปฏิบติัการของบริษทั ไบค ์แอดดิค จะอยู่ในรูปแบบของกระบวนการทาํงานในส่วน

ของการผลิต  ซ่ึงมีขั้นตอนกระบวนการในการประกอบจกัรยาน  ดงัน้ี 

 
 

กระบวนการประกอบช้ินส่วนจกัรยานเป็นจกัรยานสาํเร็จรูป   ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1  วนัในการ

ผลิต  และมีขั้นตอนตามลาํดบั คือ   

1) ขั้นตอนการตรวจสอบช้ินส่วนอุปกรณ์จักรยานที่ส่ังซ้ือ  และนําเข้ามาจากโรงงานผลิต    โดย

การใหฝ่้ายผลิต ทาํการตรวจนบัจาํนวนอุปกรณ์ท่ีนาํเขา้มาจากโรงงานผลิต  และ ตรวจสอบใน

ดา้นคุณภาพและสเป็คของอุปกรณ์ทุกช้ิน(บางคร้ังสินคา้ท่ีส่งมาอาจจะไม่ตรงกบัรุ่นหรือแบบท่ี

สัง่ไป) ท่ีจะนาํไปใชใ้นการประกอบจกัรยานในกระบวนการต่างๆ    

2) การจัดเตรียมอุปกรณ์ช้ินส่วนจักรยานและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประกอบจักรยาน    โดยพกังาน

ฝ่ายประกอบช้ินส่วนจะทาํการจดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบจกัรยานในแต่ละส่วน  โดยแยก

ออกเป็นแต่ละแบรนดแ์ละแต่ละรุ่น    จดัวางอุปกรณ์แต่ละส่วนลงในรางประกอบ และกล่อง

ใส่ช้ินส่วนจกัรยาน    เพื่อรอการประกอบในขั้นตอนต่อไป 

3) ประกอบจักรยานให้เป็นจักรยานสําเร็จรูป  พนกังานฝ่ายประกอบช้ินส่วนจะทาํการนาํชินส่วน

จกัรยานมาประกอบเป็นจกัรยานสําเร็จรูป  ตามคุณลกัษณะของจกัรยานในแต่ละรุ่น  ซ่ึงทาง

บริษทัไดมี้การจดัทาํคู่มือการประกอบซ่ึงมีการกาํหนดรายละเอียดของอุปกรณ์และรูปแบบใน

แต่ละแบรนดแ์ละรุ่นไวแ้ลว้     

4) ตรวจสอบคุณภาพจักรยาน พนักงานฝ่ายผลิตจะทาํการตรวจสอบจักรยานท่ีถูกประกอบ

เรียบร้อยแลว้  ดงัน้ี 

ทาํความสะอาดจกัรยาน และหุ้มพลาสติกในส่วนต่างๆของจกัรยาน

ตรวจสอบคณุภาพจกัรยาน  

ประกอบจกัรยานให้เป็นจกัรยานสาํเรจ็รปู

การจดัเตรียมอปุกรณ์ช้ินส่วนจกัรยานและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบ

จกัรยาน

การตรวจสอบช้ินส่วนอปุกรณ์จกัรยานท่ีสัง่ซ้ือและนําเข้ามาจาก

โรงงานผลิต
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1. ความถูกตอ้งของรูปแบบจกัรยานใหต้รงตามรุ่นท่ีกาํหนด   โดยดูถึงความถูกตอ้งในแต่

ละช้ินส่วนด้วยว่าพนักงานได้ประกอบถูกต้องตาม Specification ท่ีบริษัทกําหนด

หรือไม่ เช่น จกัรยานรุ่น Bianchi Kuma 26.1 ใชล้อ้ รุ่น   Inferno 25-26  Alloy , ยางรุ่น 

Geax  Saguaro 26X2.0  ,เฟืองหลัง  Shimano Acera  ,ชุดเกียร์ Shimano 27 speed - 

Alivio/Acera 3x8   เป็นตน้  

2. ตรวจสอบคุณภาพของจกัรยาน โดยดูถึงความความแขง็แรงของอุปกรณ์แต่ละส่วน เช่น

โครงจกัรยาน ,ยาง ,เบาะนัง่ ,ชุดเบรก   เป็นตน   รวมถึงการตรวจสอบความเสียหายหรือ

ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการประกอบตวัจกัรยาน  เช่น พนกังานอาจมีการติดตั้ง

แฮนด์เบ้ียว , ซ่ีลอ้คดงอ ,โครงจกัรยานบิดเบ้ียว ,โซ่จกัรยานหย่อน ,สีโครงจกัรยาน

ถลอก เป็นตน้ 

3. จักรยานท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกนํากลบัไปแก้ไขและซ่อมแซมท่ีฝ่าย

ประกอบช้ินส่วนอีกคร้ัง 

5) ทําความสะอาดจักรยานที่ประกอบเสร็จแล้ว และหุ้มพลาสติกในส่วนต่างๆของจักรยาน   โดย

การให้ฝ่ายทําความสะอาดนําจักรยานทั้งหมดที่ถูกประกอบเป็นจกัรยานสาํเร็จรูปเรียบร้อยแลว้ 

มาทาํความสะอาดดว้ยอุปกรณ์  ทาํความสะอาดคุณภาพสูง  พร้อมกบัการบาํรุงรักษาจกัรยาน  

และจบขั้นสุดทา้ยดว้ยการห่อหุ้มส่วนต่างๆของจกัรยาน เพื่อป้องกนัการกระแทก และรักษา

ความใหม่ของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ 

• การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน 

 

โครงสร้างองค์การ 
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• การวเิคราะห์แผนกการเงิน 

ธุรกิจมีการใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 43,150,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1เท่ากบั 406,046,230.00 บาท ปีท่ี 2 

เท่ากบั  548,958,006.00  บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 603,973,110.00   บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 663,977,201.00 บาท และปี

ท่ี  5 เ ท่ากับ 706,890,665.00 บาท   มีกําไรสุทธิในปีท่ี  1 เ ท่ากับ 351,725,930.61 บาท ปี ท่ี  2 เ ท่ากับ  

484,323,136.17 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 535,164,785.23 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 590,634,084.27 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั  

630,196,504.45 บาท  ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการเท่ากบั 1 ปี  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั  

2,046,226,634  บาท  และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) 869.45% 

 

สรุปผลการศึกษา                                                                                                                                                                                

จากการวิเคราะห์สถานการณ์  การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินงาน  

การวิเคราะห์ดา้นการจดัการ/กาํลงัคน  การวิเคราะห์ดา้นการเงิน  ไดข้อ้สรุปว่า การนาํเขา้จกัรยานจาก

ต่างประเทศ ภายใตแ้บรนด์ Bianchi,Trek ,Chevrolet ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาํหนด มีความเป็นไปไดใ้น

การลงทุน  
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แผนธุรกจิ ถุงกอล์ฟ  SOME  DRESS 

ยงยธุ  บุญสุข1, จิราภา สมิทธ์สมบูรณ์2, สุรียพ์ร แสนพาน3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

อุตสาหกรรมถุงกอล์ฟมีแนวโนม้การคา้อยูใ่นเกณฑ์ดีข้ึน เน่ืองจากตลาดในปัจจุบนัมีการขยายตวัดี

และกาํลงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ถุงกอล์ฟเป็นอีกผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีอยู่ในความนิยมของผูท่ี้ช่ืน

ชอบในกีฬากอลฟ์และถือเป็นสินคา้ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยสาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบในกีฬากอลฟ์ เพราะนอกจากจะมี 

ไวเ้พื่อใส่อุปกรณ์กอล์ฟแลว้ ยงัเป็นตวัเสริมบุคลิกท่ีบ่งบอกถึงสไตล์ของแต่ละคน ดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ 

อยา่งรูปแบบและสีสันรวมกนัก็สามารถนาํเสนอสไตลผ์ูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน   ดว้ยเหตุน้ีถุงกอล์ฟจึงตอ้งมีการ

ออกแบบให้สวยงามและคงทน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบในกีฬากอล์ฟแต่ละสไตล์ได้

อยา่งเพียงพอ และการออกแบบก็ถือเป็นปัจจยัหลกัของการผลิตถุงกอล์ฟ เพราะสินคา้จะขายไดห้รือไม่ได้

นั้นข้ึนอยู่กบัรูปแบบ, ลวดลาย และความคงทนของตวัผลิตภณัฑ์  เม่ือลูกคา้มกัเลือกซ้ือถุงกอล์ฟ ท่ีความ

สวยงาม ทนัสมยัและมีความคงทน  ซ่ึงผลิตภณัฑ์นั้นๆ ตอ้งนาํเสนอเอกลกัษณ์ของคนท่ีตีกอล์ฟได้อย่าง

ชดัเจน จึงจะเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ รวมถึงเร่ืองของคุณภาพ  ตั้งแต่วสัดุไปจนถึงการตดัเยบ็ท่ีจะให้

ความสําคญัมากตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพอยา่งหนกั ทั้งในเร่ืองของการออกแบบลวดลายก็จะพยายาม

ออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 

ตลาดเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มคนวยัทาํงานข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจ

ซ้ือเป็นของตนเอง  และเน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้อตัราการเจริญเติบโต

ของสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย รสนิยมของกลุ่มคนดงักล่าว

จะเนน้การรักษาสุขภาพ การเขา้สังคม   

ตลาดเป้าหมายรอง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการขยายฐานลูกคา้ท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเร่ิม

สนใจเล่นกีฬากอลฟ์ โดยการสนบัสนุนของผูป้กครอง โดยการขยายสินคา้ใหล้บภาพของสินคา้ท่ีเป็นสินคา้

ของคนสูงวยั   มีการออกแบบสินคา้ให้มีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นความทนัสมยัมากข้ึน  เพื่อรองรับความตอ้งการ

ของกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโตของตลาดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์  มีการผลิตสินคา้ออกเป็น 4 ประเภท คือ  Carry Bag   เป็นถุงกอล์ฟขนาด

กระทดัรัด เนน้ออกแบบให้นํ้ าหนกัเบาให้นกักอล์ฟสามารถแบกไดด้ว้ยตนเอง เพราะสนามส่วนใหญ่ ไม่มี

แคด้ด้ีคอยบริการ  Cart bags  เนน้ใชว้สัดุท่ีทนทานหนกัแน่นข้ึนมาอีกหน่อย เพราะเป็นถุงท่ีดีไซน์มาเพื่อยึด

ตรึงกับรถลาก ตามด้วย  Staff bags   เป็นถุงเพื่อนักกอล์ฟระดับแข่งขนั มีขนาดใหญ่ บรรจุสัมภาระได้

มากกวา่   Travel bags   เป็นถุงสวมครอบถุงกอลฟ์อีกที เพื่อใชใ้นการเดินทางนัน่เอง 

 กลยุทธ์ทางดา้นราคา (Price Strategy)  การตั้งราคาผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองสําคญัโดยทางบริษทัจะเลือก

การตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากต้นทุน(Market up Pricing) คือการบวกกาํไรจากต้นทุนต่อหน่วยโดย

บริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน300%ซ่ึงทางบริษทัคิดวา่จะเป็นวธีิการตั้งราคาท่ีดีท่ีสุดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)   ช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อสร้างความ

สะดวกรวดเร็วใหแ้ก่ลูกคา้โดยท่ีลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้บริษทัไดมี้ช่องทาง 2 แบบคือ  B2B และ B2C ซ่ึง 

กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)    ในการซ้ือสินคา้ โดยการการสร้างเพจในเวบ็ไซด ์

เฟสบุค๊ เพื่อแนะนาตวัสินคา้และแบรนด ์  

 ขณะน้ีกิจการใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้ งหมด 10,000,000 บาท  โดยเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของ

3,000,000  บาท  และจากการกูจ้ากสถาบนัการเงินอีก 7,000,000 บาท ซ่ึงคาดวา่กิจการจะมีผลกาํไรสุทธิจาก

การดาเนินงาน ทั้งหมด 7,209,509.84 บาทในปีแรก และสามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปีถดัไป  ในดา้น

ผลตอบแทนของการลงทุนในคร้ังน้ี คาดวา่จะมีระยะเวลาการคืนทุนในปีท่ี  2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลการ

ลงทุนเท่ากบั 208,514,142.3   บาท  และอตัราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากบั  131.27  % 

 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ,ถุงกอลฟ์  
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บทนํา 

  ในปัจจุบนัทุกคนเร่ิมหันมาใส่ใจในสุขภาพ  เนน้การดูแลสุขภาพกนัมากข้ึนและกีฬาท่ีอยูใ่นความ

สนใจอีกชนิดหน่ึง ก็คือ กีฬากอล์ฟ ถา้พูดถึงกีฬากอล์ฟหลายคนคงจะรู้สึกวา่เป็นกีฬาสําหรับผูสู้งอายุ และ

เป็นกีฬาท่ียงัตอ้งออกไปเดินตากแดดท่ามกลางอากาศท่ีร้อนอบอา้วอีกต่างหาก แถมยงัเป็นกีฬาท่ีมีค่าใช้จ่าย

ของอุปกรณ์ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง แต่ปัจจุบนักอลฟ์ไม่ใช่กีฬาสําหรับผูสู้งวยัอีกต่อไป เพราะปัจจุบนัมีทุกเพศ

ทุกวยัท่ีให้ความสนใจกบักีฬาประเภทน้ีมากข้ึน ซ่ึงดูจะเห็นไดจ้ากสนามกอล์ฟในเมืองไทยค่อนขา้งจะมี

มากมาย  กีฬากอลฟ์นอกจากจะทาํใหเ้พลิดเพลิน หรือเป็นกีฬาท่ีใชติ้ดต่อคุยธุรกิจต่างๆแลว้ ยงัเป็นกีฬาท่ีให้

ประโยชน์กบัร่างกายในหลายๆดา้นอีกดว้ย อุปกรณ์กีฬาท่ีใชเ้ล่นกอล์ฟจะประกอบดว้ย ไมก้อล์ฟ ลูกกอลฟ์  

ถุงกอล์ฟ  ฯลฯ มีการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการวา่ ตลาดกอล์ฟในบา้นเรามีมูลค่ารวมอยูท่ี่ 2,000 กวา่ลา้น

บาท หรือราว 50 ลา้นเหรียญ 

 เน่ืองจากถุงกอล์ฟในปัจจุบนัน้ีผลิตมาจากวสัดุสังเคราะห์หลากหลายชนิด เช่น วสัดุ PU ,  หนัง

เทียม ผา้กนันํ้า ซ่ึงอาจตอ้งมีการสั่งซ้ือจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาแพง ดงันั้น ทางบริษทั สมเดช เลเธอร์ จาํกดั 

จึงไดเ้ล็งเห็นถึงการนาํวตัถุดิบภายในประเทศมาใชเ้พื่อเป็นการกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศและ 

เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กบัเกษตรกรในประเทศไทยดว้ยการใช้ยางพาราท่ีแปรรูปมาใช้เป็น

วตัถุดิบในการผลิตถุงกอล์ฟแทนวสัดุ PU และ PVC และเป็นการลดตน้ทุนการผลิตด้วยเพื่อให้เกิดมูลค่า

สูงสุด      ดว้ยการรังสรรคว์ตัถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์จากการใชส้อยสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจท่ีผลิตถุงกอลฟ์ซ่ึงทาํมาจากยางพาราแปรรูป 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจผลิตถุงกอลฟ์ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือน  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจท่ีผลิตถุงกอล์ฟซ่ึงทาํมาจาก

ยางพาราแปรรูป 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์  

  

 

 

 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาลงัคน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า 

ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาเนินงานหรือไม่ 

 2.  การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององค์การ 

โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

 4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด 

การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร  

 6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 

 

  

 
 
 
ความเป็นไปไดใ้นการ

ทาํถุงกอลฟ์ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

   การวเิคราะห์สถานการณ์  

  การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

 1. วตัถุดิบท่ีบริษทัเลือกใชผ้ลิตเป็นวสัดุท่ีผลิตในประเทศไทย เป็นยางพาราแปรรูปท่ีนาํมาสร้างเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า 

 2. ผลิตภณัฑ์ของบริษทัผลิตจากวสัดุท่ีหาได้ไม่ยาก มีวสัดุตลอดทั้งปี เป็นวสัดุท่ีมีความคงทน 

ตอ้งการขายความแตกต่างทางวตัถุดิบ มีดีไซน์ท่ีสวยงาม ลูกคา้สามารถออกแบบลวดลายไดด้ว้ยตวัเอง 

สามารถใชง้านไดจ้ริงในกีฬากอลฟ์ 

 3. บริษทัสามารถให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อประโยชน์ในการใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อย่างถูกต้อง การทาํความสะอาด เพราะบริษทัมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้าน

ยางพาราแปรรูป 

 4. บริษทัยงัมีแนวคิดท่ีส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้เกษตรกรไทย โดยใชว้สัดุท่ีผลิตในประเทศไทย 

เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 

 1. ผลิตภณัฑ์ของบริษทัยงัมีขอ้จาํกดัในการเยบ็ การข้ึนรูป การเปล่ียนรูปทรงท่ีไม่เหมือนผา้หรือ

หนงั แต่ก็สามารถพฒันาดดัแปลงไดอี้กมากมาย 

 2. บริษทัยงัเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในขั้นแนะนาํ การส่งเสริมการขาย การประสัมพนัธ์ยงัมีไม่มากนกัใน

สายตากลุ่มผูบ้ริโภคจึงอาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและขาดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 

 

โอกาสของกจิการ (Opportunities)  

 1. เป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีทนทาน มีโอกาสขายสินคา้ได้

เพิ่มมากข้ึน  เป็นการส่งเสริมสินคา้ภายในประเทศ 

 2. อนาคตประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้การคา้ขายหรือการ

ติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศนั้นง่ายและเปิดกวา้งมากข้ึนจึงถือเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการจดั

จาํหน่ายและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ข้ึนอีกดว้ย 
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อุปสรรคของกจิการ (Threats)  

 1. ปัญหาการเปล่ียนแปลงของดีไซน์กระเป๋าเพื่อให้ใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บริษทั

จะตอ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้อยู่

ตลอดเวลา  

 2. ปัญหาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีผลลกระทบต่อการใชจ่้ายและกาํลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภค เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีความแปรปรวน ดังจะเห็นได้จากราคานํ้ ามันท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนตลอดเวลา 

 3. อุปสรรคด้านการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากกระเป๋ากอล์ฟมีรูปทรงท่ีไม่สามารถเก็บพบัได้ ทาํให้

เปลืองพื้นท่ีในการขนยา้ยและการจดัเก็บทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพิ่มมากข้ึน 

 

   การวเิคราะห์ด้านการตลาด  

การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting) 

 กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มคนวยัทาํงานข้ึนไปซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ

เป็นของตนเองและเน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆทาํให้อตัราการเจริญเติบโตของ

สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ยรสนิยมของกลุ่มคนดงักล่าวจะ

เนน้การรักษาสุขภาพการเขา้สังคม 

 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ  กลุ่มเด็กและเยาวชนเนน้การขยายฐานลูกคา้ท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเร่ิมสนใจ

เล่นกีฬากอลฟ์ โดยการสนบัสนุนของผูป้กครองโดยการขยายสินคา้ใหล้บภาพของสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ของคน

สูงวยัมีการออกแบบสินคา้ให้มีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการของกลุ่มเด็ก

และเยาวชนท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโตของตลาดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
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การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑถุ์งกอล์ฟในตลาดจะเนน้ในเร่ืองของความคงทนแข็งแรง วสัดุท่ีใชไ้ดคุ้ณภาพ ใช้

ประโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix 4P's) 

 การท่ีมีรูปแบบของเน้นไปทางออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีทาจากยางพาราและการออกแบบผลิตภณัฑ์

ตามความตอ้งการของลูกคา้โดยท่ีเน้นความคงทนและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละช้ินของผลงานโดย

ทั้งหมดน้ีจะส่งผลด้านการสร้างความพึงพอใจในการผลิตและให้บริการลูกค้าและยงัทาํให้ลูกค้าเป็น

ส่ือกลางสร้างความน่าเช่ือถือต่อลูกคา้รายใหม่ไดอี้กดว้ย 

 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy)  

 ถุงกอล์ฟท่ีทาํจากยางพาราภายใตแ้บรนด์ SOME  DRESS มีความเป็นเอกลกัษณ์เป็นตวัของตวัเอง

และไม่ตอ้งการใหถุ้งกอลฟ์ซํ้ าแบบใคร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สินคา้ของบริษทัสามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 4รุ่น โดยช่ือรุ่นของถุงกอล์ฟแต่ละใบ ทางบริษทัจะตั้งช่ือรุ่นจาก..ช่ือบริษทัรวมกบัประเภทของ

กระเป๋า 

  

คุณภาพสูง 

บริษัทเป็น

ผู้ออกแบบ 

ลูกค้าออกแบบ

ลวดลายเอง 

คุณภาพตํ่า 

 บริษทัอ่ืนๆ 
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ช่ือรุ่น SD Carry SD Cart SD Starff SD Tra 

 

 

รูป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขนาด(น้ิว) 9 น้ิว 9 น้ิว 9 น้ิว 9 น้ิว 

 

การสร้างความแตกต่าง  

รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ 

SOME  DRESS มีความใส่ใจต่อลูกค้าอย่างแท้จริง โดยผลิตตามรูปแบบท่ีถูกออกแบบไวอ้ย่าง

ถูกตอ้ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบถุงกอล์ฟของตนเองอย่างเต็มท่ี  หรือ

อาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ถุงกอลฟ์ท่ีผลิตเพื่อเจา้ของเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น 

 

 ผลติจากวตัถุดิบทีม่ีคุณภาพดี 

SOME  DRESS ย ังให้ความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตโดยเลือกวัตถุ ดิบท่ีมี

คุณภาพสูงเกรดเอเป็นหลกั  เน่ืองจากความคงทนของถุงกอล์ฟข้ึนอยูก่บัลกัษณะของยางพาราแปรรูปเกรด 

พรีเม่ียมท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตเป็นสาํคญั  

 

 ความประณตีในการตัดเยบ็ 

การผลิตสินคา้ของ SOME  DRESS มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทาํการผลิตโดยช่างท่ีมีฝีมือ

และมีประสบการณ์ในการผลิตยางพาราแปรรูป นอกจากน้ีเรายงัดูแลพนกังานเสมือนคนในครอบครัวทาํให้

พนกังานทุกคนมีความภกัดีในองคก์ร   
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 การบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ท่ีบริษทั SOME  DRESS  เลือกใช้ คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น  สี

นํ้ าตาล หลงัจากตรวจสอบคุณภาพแลว้ก็บรรจุลงกล่องกระดาษและทาํการปิดกล่องให้เรียบร้อยโดยบริษทั

ไดส้ั่งซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นฝาชน ขนาด กวา้ง 9 x ยาว 17 x สูง 50 น้ิว   

 

กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price Strategy) 

การตั้งราคาผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองสําคญัโดยทางบริษทัจะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจาก

ตน้ทุน(Market up Pricing) คือการบวกกาํไรจากตน้ทุนต่อหน่วยโดยบริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน300%ซ่ึง

ทางบริษทัคิดวา่จะเป็นวธีิการตั้งราคาท่ีดีท่ีสุดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy) 

 วตัถุประสงค์ของช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกคา้โดยท่ีลูกคา้

สามารถซ้ือสินคา้บริษทัไดมี้ช่องทาง 2 แบบคือ 

 

 รูปแบบB2B  

  บริษทัสมเดช เลเธอร์ จาํกดั มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลกัไดเ้ลือกใชช่้องทางการ         

จดัจาํหน่ายโดยฝากขายผา่นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบB2C 

  บริษทั สมเดช เลเธอร์ จาํกดัยงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทางออนไลน์เพื่อให้ลูกคา้มี

ความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือมากข้ึน โดยการกระจายสินคา้ของบริษทัผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายทาง

ออนไลน์มีช่องทางทั้งหมดดงัน้ี 

- Website : www.some dress.com 

- Facebook : http://www.Facebook.com/some dress golfbag. 

- E-mail : some dress @gmail.com 

          ผู้ผลติ 

บริษทั สมเดช เลเธอร์ 

 

คน ผ้บริโภค 
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

 ในการส่งเสริมการตลาดของ บริษทัสมเดช เลเธอร์ ได้ทาการส่งเสริมการตลาดโดยมีการวาง

แผนการส่งเสริมตลาดดงัน้ี 

 

สาหรับการส่งเสริมการตลาด ไปยงัผู้บริโภค มุ่งเน้นประสิทธิผลดังนี ้

 1. เพื่อเป็นการแนะนาแบรนด์ SOME  DRESS ให้บุคคลทัว่ไปไดรู้้จกั เพื่อให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ี

แน่ชดัเก่ียวกบัตวัสินคา้และแบรนด ์

 2. เป็นการกระตุน้เป้าหมายให้เกิดการรับรู้และตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัทางร้าน จึงทาให้การดาํเนิน

กิจการเพื่อบรรลุประสิทธิผล SOME  DRESS  ไดว้างแผนการดาํเนินงานส่งเสริมทางการตลาดดงัน้ี 

  2.1. เพื่อเป็นการแนะนาํแบรนด์  SOME  DRESS ให้บุคคลทัว่ไปไดรู้้จกัและเพื่อให้ไดค้วาม

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ จะทาํการสร้างเพจในเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค เพื่อแนะนาตวั

สินคา้และแบรนด ์

  2.2  บรรจุภัณฑ์ ท่ีให้ ลูกค้า มีการ  สกรีนแบบ  โลโก้ของ  SOME  DRESS  เพื่อ เ ป็นการ

ประชาสัมพนัธ์แบรนดไ์ปในตวั 

  2.3 การออกบูทตามงานแสดงของสินค้าท่ีจัดข้ึน  เช่น  Thailand Golf Expo เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ทางร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งข้ึน   

 

  

ผูผ้ลิต 

บริษทั สมเดช เลเธอร์ จาํกดั 

ช่องทางการจดั

จาํหน่ายทาง

ผูบ้ริโภค 
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• การวเิคราะห์แผนการผลติ  

 

ข้ันตอนการผลติ สินค้ามีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 
o การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

 

 โครงสร้างองค์การ 

กิจการใช้ลักษณะการจดัการโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามหน้าท่ี (Functional Organization) 

เพราะกิจการมีขนาดเล็ก การจดัโครงสร้างองค์การในลกัษณะน้ีทาํให้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยงัสามารถ

ควบคุมและสั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  

Organization Chart แสดงจาํนวน, ตาํแหน่ง, ปริมาณบุคลากรในสาํนกังานของกิจการทั้งหมด 4 แผนก ดงัน้ี  

บุคลากรในบริษทั สมเดช เลเทอร์ จาํกดั ประกอบดว้ยบุคลากร 15 คน ดงัน้ี  

 1.) ผูจ้ดัการ   1   ตาํแหน่ง 

 2.) ฝ่ายผลิต 

 -  พนกังานตดัแบบ    2   ตาํแหน่ง 

 -  พนกังานช่างเยบ็จกัรประจาํ    4   ตาํแหน่ง 

-   ช่างข้ึนรูปและประกอบช้ินส่วน     2  ตาํแหน่ง 

3.) ฝ่ายจดัซ้ือและธุรการ 

 -  พนกังานจดัซ้ือจดัจา้ง  1   ตาํแหน่ง 

 -  พนกังานธุรการ  1   ตาํแหน่ง 

 -  พนกังานขบัรถ  2 ตาํแหน่ง 

 3.) ฝ่ายตลาด 

    -  พนกังานตลาด   1   ตาํแหน่ง  

 4.) ฝ่ายบญัชีและงานบุคคล  

 - พนกังานบญัชี / งานบุคคล   1 ตาํแหน่ง 

บริษัทจัดหา

วตัถุดิบ 

นําเอายางพาราแปร

รูป มาตัดตาม

รูปแบบทีบ่ริษทัได้

ออกแบบไว้ และทาํ

การตกแต่งลวดลาย

เพ่ือความสวยงาม 

ประกอบเยบ็เป็นถุง

กอล์ฟ โดยใช้

เคร่ืองจักรเยบ็ผ้า 

หลงัจากน้ันจะทาํ

ความสะอาด

จําหน่าย

สินค้า
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ขอบเขตความรับผดิชอบ คุณสมบัติของพนักงาน 

ช่ือตําแหน่ง : ผูจ้ดัการบริษทั 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง และกําหนดวตัถุประสงค์ของบริษัท ดูแลด้านการบริหารงาน

โดยทัว่ไป ติดตามสภาพการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนั ดูแลประสานงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. วางแผนและควบคมนโยบายทางดา้นการตลาด วางแผนในเร่ืองของส่ือตลาดจนในเร่ืองของ

การส่งเสริมการตลาด 

3. ควบคุม ตรวจสอบไม่วา่จะเป็นดา้นของการผลิต และบริการตลอดจนการสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัลูกคา้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการร้องเรียนของ

ลูกคา้ 

ช่ือตําแหน่ง : ฝ่ายผลิต (พนักงานตดัแบบ , พนักงานช่างเย็บจกัรประจาํ,พนักงานข้ึนรูปและประกอบ

ช้ินส่วน) 

1. ขนเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบจากอีกท่ีไปอีกท่ี เพื่อนาํวตัถุดิบมาทาํการตดัเอาส่วนท่ีตอ้งการตามแบบท่ี

ไดก้าํหนดไว ้

2. ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 

3. ทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัทุกฝ่าย เพื่อใหร้ะบบดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ทาํหนา้ท่ีบาํรุงอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบติังาน 

5. แจง้ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบใหแ้ก่ผูจ้ดัเตรียม 

6.  มีหนา้ท่ีทาํความสะอาดวตัถุดิบในกระบวนการผลิต และทาํความสะอาดสาํนกังาน 

ช่ือตําแหน่ง: พนักงานการตลาด  

1. กาํหนดนโยบาย แผนการตลาด และยทุธ์ศาสตร์ทางดา้นการตลาดของผลิตภณัฑข์องบริษทั 

2. ประสานงานกบัฝ่ายขายในการกาํหนดนโยบาย และแผนการประชาสัมพนัธ์และแผนการ

ประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมส่งเริมการขาย เพื่อสนบัสนุนและการกระตุน้ยอดขาย 

3. ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายขาย 

ช่ือตําแหน่ง : พนักงานบัญชี/งานบุคคล 

1. กาํหนดนโยบายและวางแผนงานดา้นบญัชีและการเงิน รวมทั้งกาํหนดระบบบญัชีและการเงิน

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

2. ควบคุมการจดัทาํบญัชีและตรวจสอบการปิดบญัชีของบริษทัในแต่ละงวดใหถู้กตอ้งและเป็น 

ไปตามแนวปฏิบติัท่ีไดว้างไว ้

3. ควบคุมและตรวจสอบการจดัทาํงบการเงิน งบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานการบญัชีต่าง ๆ 

4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษทั โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบนัทึก

บญัชีเอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้งและตรงกนั 
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ช่ือตําแหน่ง : ฝ่ายการขับรถ   

1. จดัส่งสินคา้ตาม Order  

2. ส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

  การวเิคราะห์แผนการเงิน  

 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

 จากการลงทุนในบริษทั น้ีเร่ิมแรก 10,000,000  บาท พบวา่บริษทัสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ

ของโครงการ (NPV) เท่ากบั   208,514,142.3  บาท ซ่ึงค่า NPV ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเป็นบวก แสดงวา่การลงทุน

ในบริษทัน้ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากกระแสเงินสดรับมากกวา่ กระแสเงินสดจ่าย 

  

อตัราราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) 

จากงบประมาณกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ท่ีคาํนวณสามารถคาํนวณหาค่า IRR ไดเ้ท่ากบั   131.27   

%  ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูง จึงทาํ ใหต้ดัสินใจไดว้า่บริษทัน่าลงทุนและจะไดผ้ลตอบแทน 

กลบั คืนมาเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

จากผลการดาํ เนินงานของบริษทัพบวา่ บริษทัมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ 1.35 ปี  ซ่ึงเป็นระยะเวลาการคืน

ทุนท่ีเร็วกวา่เป้ าหมายท่ีคาดหวงัไว ้ทาํใหบ้ริษทั น้ีเป็นบริษทัท่ีน่าลงทุนและไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาเนินงาน 

การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ บริษทัสมเดช เลเธอร์ 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาํหนด มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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บรรณานุกรม 

หนงัสือภาษาไทย 

ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร.การคน้ควา้อิสระ.คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ดร.นิเวศ ธรรมะ,ชญาการน์นนัท ์ ติยะตระการชยั. วชิาการจดัการการตลาด. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

รายงานการศึกษาวชิาอิสระ 

ชญานิศ ใจซ่ือกุล. พนารัตน์ มหาธนานุวงษ์, และสุชาญาณ์ สมจินตนา.กระเป๋าหนังสตรีประเภทสั่งทาํ 

รายงานการศึกษาวชิาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2554 

วารสารวชิาการ 

ฉตัรชยั ชูผล.  แผนธุรกิจ เคร่ืองหนงัแฮนดเ์มค CUCITO LEATHER HANDMADE.  

 แผนธุรกิจหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู ้ประกอบการมหาวิทยาลัยรังสิต.           

(ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 

อินเตอร์เน็ต 

 Fact Shee-Thailand Golf Expo “ง า นแส ดง สิ นค้า ก อล์ฟ ” (ออนไ ล น์ )  เข้า ถึ ง ไ ด้จา ก  :http:// 

www.thailandgolfexpo.com/th/fact_sheet.php สืบคน้ 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 

:http://www.Thaigolfer.com สืบคน้ 28 มี.ค. 2558 

 Titleist ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ Titleist “ราคาถุงกอล์ฟ Titleist” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก 

:http:// www.golfprojack.com/index.php?lay=show&ac=article&Id... สืบคน้ 3 เม.ย. 2558 

 “ GOLF BAG in your style”.เ ลื อ ก ถุ ง ก อ ล์ ฟ ท่ี 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)  สืบคน้ 11 มี.ค. 

2558 

 ถุงกอล์ฟทรง Titleist CB020 ผลิตถุงกอล์ฟ (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก :http://www.indy-golf.com. 

สืบคน้ 3 เม.ย. 2558 

  “ง า นวิจัย /โค รง ก า รฐ า นข้อ มู ล ส นา ม ก อล์ฟ ” (ออนไ ล น์ )  เข้า ถึ ง ไ ด้จา ก  :http:// www. 

tourisminvest.tat.or.th สืบคน้ 11 มี.ค. 2558 

 www.tigta.in.th/ประชาสัมพนัธ์ใหช้าวกอลฟ์รู้.html. สืบคน้  18 มี.ค. 2558 

 กรมสรรพากร  “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต,”[ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก :  

www.rd.go.th [สืบคน้เม่ือ 14 มีนาคม 2558] 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย  “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต,”[ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก :  

    https://www.bot.or.th  [สืบคน้เม่ือ  3  เมษายน 2558] 
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 รายงานประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2558 “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต,”[ออนไลน์]. 

    เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaigov.go.th [สืบคน้เม่ือ 14 มีนาคม 2558] 

 มิตรช่างหนงั.ชุดเคร่ืองมือเร่ิมต้น.[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www.leathermanfriend.com/product/131, 2557  

 หนงักนันิตา.สินคา้.[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www. KHANITTALEATHER.com, 2554  

 ร้านเคร่ืองหนงั พราว .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

   https://www.facebook.com/ProudLeather?fref=ts,2556  

 ร้านเคร่ืองหนงั I.Leather .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

https://www.facebook.com/I.Leather.NaruemonBootdee?fref=ts,2557  

 ร้านเคร่ืองหนงั ARDEL DESIGN .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www.ardelgallery.com/artshop/, 2554  
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แผนธุรกจิ ร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส 

วมิลรัตน์  พฒันแสง , เอสินี แปงต่อม , ธิดารัตน์   ดวงจินดา 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

ผกัออร์แกนิคกาํลงัมา เพราะสินคา้เพื่อสุขภาพกาํลงัแรง แน่นอนคนปัจจุบนัรักสุขภาพกนัทุกคน      

ถา้สินคา้บริโภคตวัไหนพรีเซนต์ตวัเองว่าไม่ใชส้ารเคมีแลว้แหละก็ ไดรั้บความสนใจอย่างแน่นอน เพราะ

ข่าวสารในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีทุกคนเขา้ถึง รวมทั้งการนาํเสนอข่าวสารก็มีความชดัเจนและน่าสนใจมากกว่า

แต่ก่อน ทาํใหค้นปัจจุบนัค่อนขา้งเสพสารในส่วนของข่าวเยอะมาก และรับรู้ขอ้มูลเชิงลึกไดม้าก สามารถทาํ

ความเขา้ใจไดอ้ย่างถ่องแทถึ้งทุกประเด็น โดยเฉพาะในเร่ืองของสุขภาพ เพราะปัจจุบนัมีเร่ืองของโรคร้าย

เกิดข้ึนกับคนในสังคมเรามากข้ึนๆ บวกกับข่าวสารเก่ียวกับคุณประโยชน์หรือส่ิงให้โทษแก่ร่างกายก็

แพร่หลาย คนในปัจจุบนัจึงกลวัปัญหาโรคร้ายจะเกิดข้ึนกบัตนจึงหันมาใส่ใจในส่วนน้ี ก็เขา้ทาํนองท่ีว่า 

“การไม่มีโรคคือลาภอนัประเสริฐ” นัน่เองแลว้สินคา้อะไรบา้งล่ะท่ีจะตอบโจทยค์นรักสุขภาพเหล่าน้ีได้       

ก็อยา่งท่ีรู้ๆ กนัทัว่ไปนัน่ก็คือสินคา้ท่ีไม่ใชส้ารเคมี ไม่ใชส่ิ้งตอ้งห้ามท่ีให้โทษแก่ร่างกายนัน่เอง ผกัออร์แก

นิคก็ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจดัอยู่ในหมวดนั้น และคนรักสุขภาพก็หันมาบริโภคกนัมากข้ึน ทาํให้ธุรกิจคา้ผกั         

ออร์แกนิคเพิ่มข้ึนๆ เพื่อตอบโจทยค์วามนิยมท่ีค่อยๆ ขยายเป็นวงกวา้งข้ึนเร่ือยๆ และจะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการในอนาคตไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะเช่ือวา่ในอนาคตคนจะตอ้งการบริโภคผกัออร์แกนิคกนัมาก 

แมว้่าช่องทางขายของตลาดโฮมดีลิเวอร่ีหรือบริการส่งถึงบา้นจะยงัเป็นตลาดท่ีเล็กอยู่คือมีมูลค่า

เพียง 18% ของมูลค่าตลาดร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant/ QRS) ท่ีมีอยู่ 8,600 ลา้นบาท

แต่อตัราการเติบโตของตลาดน้ีมีสูงมากประมาณ 20%-25% ขณะท่ีตลาด QSR คาดวา่เติบโตประมาณ 10% 

ในปีน้ีช่องทางการขายโดยให้บริการส่งถึงบา้นจดัว่ามีความสําคญัอยูไ่ม่น้อยท่ีผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาด  

อยู่ท่ี 18% แต่เช่ือว่าในปีน้ีเราจะเพิ่มยอดเป็น 1 ใน 4 ได ้บวกกบั ผูบ้ริโภคมีความสนใจในการรักสุขภาพ      

ท่ีมากข้ึนและมีความตอ้งการอาหารท่ีปลอดภยัยิง่ข้ึนเพื่อชีวิตสุขภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่ทาํให้มีการคาดหวงัถึง 

การพฒันาในอนาคตถึงเส้นทางเดินของวิวฒันาการของตลาดดีลิเวอร่ี และอาหารออร์แกนิคซ่ึงจะเห็นไดว้า่

ความย ัง่ยืนนั้นข้ึนอยู่กบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายระยะยาวในอนาคตดงันั้นจะเห็นได้ว่าสภาพทางสังคม

เศรษฐกิจและทรัพยากรน่าจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการศึกษากระบวนการการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคและจากความหวาดกลวัดงักล่าวไดส่้งผลให้มีผูริ้เร่ิมเขา้สู่ตลาดรายใหม่ๆ

เร่ิมตน้ใส่ใจแนะนาํถึงฉลากสินคา้ท่ีระบุถึงความเป็นผกัปลอดสารพิษหรือเรียกวา่ผกัปลอดยาฆ่าแมลงอย่าง

ไรก็ตามปัญหาของการปนเป้ือนยาฆ่าแมลงในพืชผกัผลไมก้็ยงัคงพบวา่ยงัคงมีอยูจ่ากปัญหาเหล่าน้ีก็ไดเ้ปิด

โอกาสให้อาหารออร์แกนิคซ่ึงถูกปลูกผลิตโดยปราศจากการใชส้ารเคมีหรือสารสังเคราะห์ สําหรับเหตุผล

ในการเลือกใช้บริการ  ผูบ้ริโภคคาดหวงัท่ีจะมีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรงบวกกบัความสะดวกสบายท่ี

บริการส่งถึงท่ี ทาํใหบ้ริษทัคิดวา่ ธุรกิจน่าจะเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค

เป็นอยา่งดี 
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ทางร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส ของเรา จึงทาํการคิดคน้ จดัจาํหน่ายสลดัผกัเพื่อสุขภาพ โดย

เลือกผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่วนประกอบทั้งหมดจะเป็นส่วนผสมของออแกนิก หรือพวก

อาหารคลีน เพื่อให้เกิดความมัน่ในในคุณภาพของสินคา้ สถานท่ีจดัจาํหน่ย เนน้การใชว้สัดุเหลือใช ้มีความ

เป็นธรรมชาติ และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน โดยมีการบริการ Home delivery อีกดว้ย 

การดาํเนินธุรกิจร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส มีความน่าลงทุนสูง จากขอ้มูลของสถาบนัอาหาร 

พบว่า อาหารและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพสามารถเติบโตในตลาดโลกได้อีก เน่ืองจากตลาดโลกมีความ

ตอ้งการสูงถึง 3 ลา้นลา้นบาท ในขณะท่ีปัจจุบนัไทยส่งออกอาหารกลุ่มน้ีไม่ถึง 1% ของมูลค่าตลาดโลก ถือ

เป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดท่ีคาดวา่จะไดรั้บอยา่งน้อย 2% ภายในปี 2555 ของตลาด

ร้านขายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และ 4%, 6%, 8%, 10 ในปีถดัไปตามลาดบั ในขณะท่ีส่วนแบ่งการตลาดของ

ร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตลาดอาหารและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพเองก็มีขนาดโตข้ึน

เช่นกนั จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีรายไดข้องร้าน ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส จะเติบโตและมีกาํไรสุทธิสะสมไป

เร่ือย ๆ ในแต่ละปี ร้านสามารถคืนทุนไดอ้ยา่งรวดเร็ว นบัเป็นโอกาสอนัดีสาํหรับการลงทุนในคร้ังน้ี  

ดว้ยแผนการตลาดดงักล่าวน้ี ร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ เราจะสามารถ

กา้วข้ึนสู่ความเป็นผูน้าํของร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพได ้ภายใน 2 ปีหลงันาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด 

รวมถึงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นร้านคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มลาํดบัต่อไป ถือเป็นโอกาสอนัดีสาํหรับการ

ลงทุนในคร้ังน้ี 

 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส 
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บทนํา 

บทบาทของเกษตรอินทรีย ์ไม่วา่จะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการ

บริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิต ทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีมี

ขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตวัมนุษยเ์ราเอง เกษตรอินทรียจึ์งมุ่งท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทาง

โภชนาการ เพื่อสนบัสนุนให้มนุษยไ์ดมี้สุขภาวะท่ีดีข้ึน ดว้ยเหตุน้ี เกษตรอินทรียจึ์งเลือกท่ีจะปฏิเสธการใช้

ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เวชภณัฑส์ัตว ์และสารปรุงแต่งอาหาร ท่ีอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 

ในปัจจุบนัคนเรามีความเส่ียงต่อการได้รับสารเคมีต่างๆ มากกว่า 15,000 ชนิด ท่ีมาจากอาหาร       

นํ้าด่ืม อากาศ และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยพิษภยัของสารพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นอาหารและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทาํให้

ร่างกายของเราสะสมสารพิษ และส่งผลให้เกิดภาวะเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ยกตวัอย่างเช่นท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัพบว่าส่ิงแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงดูได้จากอตัราของการ       

เกิดโรคและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเทียบกบัเม่ือ 20 ปีก่อนท่ีผา่นมา ดว้ยเหตุผลน้ีเองอาหารออร์แก

นิค     จึงกลายมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของคนรักสุขภาพ เพราะเป็นอาหารท่ีมาจากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

อาหารออร์แกนิค หรือ อาหารออแกนิค หรือ อาหารออร์แกนิค (Organic Food) เรียกอีกอยา่งหน่ึง

วา่ “อาหารเกษตรอินทรีย์” หรือ “อาหารอนิทรีย์” คือ อาหารท่ีผา่นการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี 

ปุ๋ยเคมี หรือวตัถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งส้ิน (รวมไปถึงเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่ตดัต่อทางพนัธุกรรม) กระบวนการผลิตไม่

มีการใชส้ารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืช ก่อนการปลูกจะตอ้งเตรียมหนา้ดินก่อนดว้ยวิธีธรรมชาติ ทุกขั้นตอน

การผลิตจะไร้สารปนเป้ือนท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือมนุษย ์จะไม่ผา่นการฉายรังสี ไม่เพิ่มเติมส่ิง

ปรุงแต่งลงไปในอาหาร ถา้เป็นอาหารท่ีมาจากการทาํปศุสัตวก์็จะตอ้งไม่มีการใชส้ารปฏิชีวภาพ ไม่ใชส้าร

เร่งฮอร์โมน และตอ้งเล้ียงสตัวด์ว้ยอาหารท่ีมีสุขอนามยั 

ในปัจจุบนัสินค้าออร์แกนิค หรือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค จะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม

สัดส่วนของส่วนผสมและวตัถุดิบท่ีเกิดจากการเพาะปลูกด้วยกระบวนการออร์แกนิค ตั้งแต่ 75-100%             

โดยการควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐานของหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับ น่ีจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ราคาของผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคมีราคาสูงกวา่ทัว่ไป เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงและมีขอ้จาํกดัในดา้นการ

ควบคุมคุณภาพ 

"ออร์แกนิค" (Organic) หรือ "เกษตรอินทรีย"์ เป็นมาตรฐานอยา่งหน่ึงของการผลิตอาหาร โดยทุก

ขั้นตอนของการผลิตจะไม่ใชปุ๋้ยเคมีและยาฆ่าแมลง จะไร้สารปนเป้ือนท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

มนุษย ์ไม่ผ่านการฉายรังสีและไม่เพิ่มเติมส่ิงปรุงแต่งลงในอาหาร ถ้าเป็นอาหารท่ีมาจากการทาํปศุสัตว ์       

จะไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สารเร่งฮอร์โมน และตอ้งเล้ียงสัตว์ด้วยอาหารท่ีมีสุขอนามยั โดยท่ี 

เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความย ัง่ยืนให้กบัสุขภาพอย่างเป็น องค์รวมของดิน พืช สัตว ์

มนุษย ์และโลก สุขภาวะของส่ิงมีชีวติแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหน่ึงเดียวกนักบัสุขภาวะของระบบ

นิเวศ การท่ีผนืดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาํใหพ้ืชพรรณต่างๆ แขง็แรง มีสุขภาวะท่ีดี ส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงและ

มนุษยท่ี์อาศยัพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร สุขภาวะเป็นองคร์วมและเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของส่ิงมีชีวติ การมี
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สุขภาวะท่ีดีไม่ใช่การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยูท่ี่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม 

และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตา้นทาน และความสามารถในการฟ้ืนตวัเองจากความเส่ือม

ถอยเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสุข ภาวะท่ีดี 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธนัวาคม 2559  

 

  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์

 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 
 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
 

 

 

 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ

ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส 
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นิยามศัพท์  

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้าน         

การผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปได ้

ในการดาํเนินงานหรือไม่  

2. สลดัออร์แกนิค หมายถึง สลดัท่ีประกอบไปดว้ยส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติ ไม่ใชส้ังเคราะห์ใดๆ

ในการเพาะเล้ียงผกัออร์แกนิค ส่วนประกอบท่ีบริสุทธ์ิและไม่มีสารพิษ  

3. การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์ร โดย

การวเิคราะห์ จุกแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด 

การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารองคก์าร  

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั 

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

• การวเิคราะห์สถานการณ์  

การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้ 

        การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

 

        จุดแข็ง 

-  มีเงินหมุนเวยีนในธุรกิจ 

 -  ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีสดใหม่ 

 -  ร้านสะอาดตามหลกัวธีิการผลิตท่ีดี (GMP) 

 -  มีการเพิ่มคุณค่าใหก้บัพนกังานโดยการฝึกอบรมพนกังาน 

-  ตกแต่งร้านในบรรยากาศทนัสมยัสบายตาในรูปแบบเฉพาะของทางร้าน 

 -  ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบโดยการทาํพนัธมิตรกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบทาํใหมี้ตน้ทุน  

                  วตัถุดิบตํ่า 

  

วารสารการวจิยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



50 
 

        จุดอ่อน 

-  สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เพียงเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีชอบรับประทานอาหาร  

   เพื่อสุขภาพหรือผกัออร์แกนิค 

 -  วตัถุดิบเน่าเสียไดง่้ายเน่ืองจากเป็นของสด 

 -  เป็นร้านท่ีเพิ่งเปิดใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

 -  มีค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานพอ่ครัว 

 -  มีค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ี 

 

วเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 

  -  อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อมีนอ้ย 

 -   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความคุม้ค่าของสินคา้มากกวา่ราคา 

 -   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รักสุขภาพจึงใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดและความสดใหม่ของสินคา้ 

    แนวโนม้ผูสู้งอายมีุจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงผูสู้งอายตุอ้งการความสะดวก (เสิร์ฟอาหารถึงบา้น) 

 

อุปสรรค 

-  ความตอ้งการของลูกคา้ไม่คงท่ีท่ีเปล่ียนไปตามค่านิยมและยคุสมยั 

 -  อุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่มีมาก เพราะใชทุ้นนอ้ย  คู่แข่งจึงเขา้มาไดง่้าย 

 -  มีผูป้ระกอบการร้านอาหารจาํนวนมากการแข่งขนัสูง 

 -  มีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

-  สินคา้ทดแทนมีจาํนวนมาก   

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด  

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  บริษทัมีการวางแผนจดัจาํหน่ายสินคา้ให้กบัธุรกิจประเภท 

B2B และ B2C ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนตลาดไดต้ามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

  

 1)  ด้านประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มผูบ้ริโภคมีความสนใจในการรับประทานผกัปลอดสารพิษ และสุขภาพ ไม่จาํกดั เพศและอาย ุ

  

 2)  ด้านภูมิศาสตร์ 

 กิจการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น กลุ่มท่ีไม่สะดวกออกมาทานสลดัออร์แกนิค     ถึงร้าน กบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย จึงมีบริการ HOME DELIVERY ส่งใหถึ้งบา้น 
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 3)  ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

 กลุ่มเป้าหมายของกิจการเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรักษาสุขภาพและตอ้งการบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

ความสะอาดปลอดภัย ไร้สารพิษ กลุ่มผู ้บริโภคท่ีช่ืนชอบการบริโภคผักปลอดสารพิษ และความ

สะดวกสบายในการซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคท่ีท่ีไม่มีค่อยมีเวลาในการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

  

 4) ลกัษณะทางด้านจิตวทิยา 

 กลุ่มเป้าหมายชอบบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ เป็นคนท่ีให้ความสนใจและดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ไม่เพียงแต่ตอ้งการการคลายความเครียด แต่ตอ้งการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย เป็นกลุ่ม

ต่ืนตวัมากข้ึนต่อการให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งการอยากมีรูปลกัษณ์ท่ีดี 

เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับทางสังคม จึงตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยให้ตวัเองดูดีเสมอ และเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจ

ในตวัเองชอบทดลองส่ิงใหม่ เป็นตวัของตวัเองสูง ตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสังคมและหมู่เพื่อนฝูง ลูกคา้มี

ความตระหนกัถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มเห็นความสาํคญัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  

 

 ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

 การเลือกตลาดเป้าหมายของกิจการอยู่ในกลุ่มท่ีลูกคา้สนใจในการรับประทานผกัออร์แกนิค ผกั

ปลอดสารพิษ หรือส่วนผสมท่ีเป็นออร์แกนิค เพื่อสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะกลุ่มในจังหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจาก ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพมากข้ึน ซ่ึงผกัปลอดสารพิษน้ี ถือว่าเป็นผกัท่ีปลอดภยัท่ีสุดและกาํลงัเป็นท่ีนิยมต่อผูบ้ริโภคท่ี         

รักสุขภาพ ทางร้านจึงกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีการบริการแบบ Home 

delivery บริการส่งถึงบา้น เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีไม่สะดวก และมีเวลาน้อยในการออกนอกบา้น  ออก

จากสถานท่ีทาํงานมาเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ   ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรเมนูเพื่อสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง

ผา่นทางโทรศพัท ์และผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องทางร้านไดเ้องตามความตอ้งการ ซ่ึงคุม้ค่าต่อการใชจ่้ายและ

คุม้ค่าต่อสุขภาพอีกดว้ย 

  ปัจจุบนับริษทัท่ีเป็นผูน้าํทางการใหบ้ริการสลดั Delivery ตามความตอ้งการของลูกคา้นั้นมี

นอ้ยส่วนมากจะทาํเป็นชุดแลว้จดัส่ง  ลูกคา้ไม่สามารถเลือกเมนูเองได ้  หรือลูกคา้ไม่สามารถเลือกชนิดของ

ผกัท่ีจะทานหรือไม่ทานไดเ้อง  ซ่ึงแตกต่างจากทางร้าน ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะ

กาํหนดเองได ้ ตรงตามความตอ้งการ โดยให้ลูกคา้เลือกจดัสรรชนิดของผกัท่ีตอ้งการทานไดเ้องตามความ

ตอ้งการ โดยสลดัผกัจะสดใหม่เสมอทุกวนั   ซ่ึงการบริการในลกัษณะน้ีจะเป็นการสร้างจุดเด่น  ท่ีก่อให้เกิด

ความประทบัใจให้แก่ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้  นาํมาสู่การใชบ้ริการซํ้ า ในอนาคตจะส่งผลให้มี

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึนอีกดว้ย 
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วางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning Marketing) 

  

                                                           อาหารเพ่ือคนรักสุขภาพ 

  

                             

    

 ความไม่สะดวกสบาย       ความสะดวกสบาย 

                                                

        

  

       อาหารทัว่ไป 

  

   

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
   กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product strategy) 

 ร้าน ออร์แกนิค สลดั เอ๊กซ์เพลส มีผลิตภณัฑ์คือ ชุดสลดัท่ีมีคุณภาพ โดยใชส่้วนผสมของอาหารออร์

แกนิค  หลายชนิด โดยเนน้ ท่ีความสด สะอาด ปลอดภยั มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ท่ีรักสุขภาพแต่มีเวลานอ้ยในการออกจากบา้นมาเลือกซ้ือ ร้านของเราสร้างความแตกต่างโดยนอกจากจะเป็น

เมนูเพื่อสุขภาพแลว้ และมีคุณภาพแลว้ ยงัมีบริการ Home delivery ส่งตรงถึงบา้นของผูบ้ริโภค รวมถึงชุด

สลดัท่ีจดัจาํหน่ายจะตอ้งเป็นของสด ใหม่ ทุกวนั และราคาไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัตลาดออร์แกนิคปัจจุบนั 

เพราะทางร้านรับมาจากฟาร์มโดยตรง จึงรับประกันทางด้านตน้ทุนและความปลอดภยัของผกัอีกด้วย 

เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุดในสินคา้ของเรา 

 ผลติภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑข์อง ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส มีทั้งหมด 4 แบบ คือ 

 1.  ชุดสลดัเพื่อสุขภาพ ชุดเล็ก   250 กรัม  

 2.  ชุดสลดัเพื่อสุขภาพ ชุดใหญ่ 500 กรัม  

 3.  นํ้าสลดั  

 4.   ผกัไอโดรโปนิกส์ 5 ชนิด  
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กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) 

การกาํหนดราคาสินคา้ คิดจากราคาหนา้ฟาร์มเป็นหลกั ขายแบบราคาปลีก ราคาเหมาะสมและ

เป็นไปตามกาํลงัใชจ่้ายของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

– สลดัออร์แกนิค ชุดเล็ก  250 กรัม จาํหน่ายในราคา 130 บาท  

– สลดัออร์แกนิค ชุดใหญ่ 500 กรัม จาํหน่ายในราคา 220 บาท  

– นํ้าสลดัขวดละ จาํหน่ายในราคา 140 บาท  

– ผกัสลดั 5 ชนิด  จาํหน่ายในราคา 20 บาท  

• ดว้ยทางร้านมีบริการ Home delivery จึงมีการคิดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ซ่ึงคิดตาม

ระยะทางในการขนส่ง โดยจะบริการฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร เท่านั้น ซ่ึงถา้ไกล

กวา่น้ีทางร้านก็คิดรวมระยะทางในการส่งถึงบา้นนั้นเอง ซ่ึงทางร้าน ออร์แกนิค 

สลดั เอก๊ซ์เพลส ไดคิ้ดในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place strategy) 

ทางร้าน ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส มีบริการ Home delivery โดยบริการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้         

ถึงบา้นตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ดว้ยการสั่งซ้ือผา่นส่ือออนไลน์อยา่งเช่น ผา่นเวบ็ไซตข์องทางร้าน และทาง

โทรศพัท ์เพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ในการบริโภคชุดเมนูสุขภาพจากร้านของเรา เหมาะกบั

ลูกคา้ท่ีรัก และใส่ใจในสุขภาพ และไม่ค่อยมีเวลาไปเลือกซ้ือ อาหารเพื่อสุขภาพตามท่ีต่างๆ ฯลฯ 

ทาํเลท่ีตั้งของร้าน ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส ตั้งอยูใ่จกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถ

เดินทางไปมาไดส้ะดวกติดถนนท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถสงัเกตเห็นไดง่้ายโดยเฉพาะผูท่ี้เดินทางสัญจร      

ผา่นไปมาในบริเวณนั้นนอกจากนั้นยงัอยูใ่กลก้บัหมู่บา้น  ตึกอาคารสาํนกังานต่างๆ  มากมายซ่ึงสามารถ

รองรับลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

การออกแบบตกแต่งร้าน 

การออกแบบตกแต่งของร้านเน้นความเป็นเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมโดยเร่ิมตั้งแต่การใช้พลงังาน

ทดแทนดว้ยการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยจ์ดัสวนบนหลงัคาร้านใช้กระจกตดัแสงใช้วสัดุเก็บ

ความเยน็ทาํให้เคร่ืองปรับอากาศทาํงานน้อยลงตูเ้ยน็สําหรับแช่เคร่ืองด่ืมนาํฮีตเตอร์ขา้งในออก  สามารถ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งภายในร้านเนน้ทาํจากวสัดุรีไซเคิล เช่น โตะ๊และเคาน์เตอร์ทาํจากเศษ

ไมล้งัเพื่อสร้างบรรยากาศให้ความรู้สึกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนอกจากน้ีร้านมีบริการ Delivery , เคาร์เตอร์

เซอวสิ, รับชาํระค่าสินคา้โดยผา่นบตัรเครดิตเป็นตน้และมี face book เพื่อเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ดา้น

ขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากทางร้านไดอ้ยา่งรวดเร็วและกิจการก็ง่ายต่อการเก็บขอ้มูลลูกคํ้าเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบัลูกคํ้า 
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รูปแบบ B2C 

บริษทั ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส ยงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางออนไลน์ เพื่อใหลู้กคา้มีความ

สะดวกสบายในการสั่งซ้ือมากข้ึนโดยการกระจายสินคา้ของบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออนไลน์ 

มีช่องทางทั้งหมดดงัน้ี 

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

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

- Line  : Organic Salad Express 

 

การขนส่งสินค้า (Transportation) 

ทางร้าน ออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลสมีบริการ Home delivery โดยบริการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึง

บา้นตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้โดยยานพาหนะท่ีบริษทัไดเ้ลือกใชใ้นการขนส่งสินคา้ก็คือ                      รถ

มอเตอร์ไซค ์ซ่ึงทาํใหส้ะดวก และรวดเร็ว ส่งตรงถึงมือผูบ้ริโภคไดท้นัใจ ซ่ึงทางร้าน จะใชร้ถของพนกังาน

ขนส่งเอง             

 

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) 

ทางร้านเปิดใหลู้กคา้สามารถติดต่อและติดตามโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นส่ือออนไลน์อยา่งเช่น เวบ็ไซต,์ 

ไลน์  ส่ือส่ิงพิมพ ์ และใบปลิวท่ีแจกในคอนโดมิเน่ียม และสถานท่ีทาํงาน รวมถึงติดป้ายหนา้ร้านดว้ย เช่น 

เม่ือซ้ือสินคา้ ครบ 500 บาท ทางร้านจะจดัส่งใหฟ้รี เพื่อสร้างเก่ียวกบัร้านคา้และผลิตภณัฑ ์และเกิดการ

กระตุน้ผูบ้ริโภคและโนม้นา้วใจในการซ้ือซํ้ า โดยใช ้วธีิการโดยใชก้ารส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication: IMC) 

 

  

Organic Salad 
Express 

ช่องทางการจัด

จาํหน่าย 
ผู้บริโภค 
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ช่ืองาน งบประมาณ การดาํเนินงาน ระยะเวลา 

Teaser Advertising 44,420 เพ่ือกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น โดยไม่เผยแพร่ภาพ

ของร้าน และสินคา้ท่ีขายในร้าน สร้างเป็นออกมายัว่

คนดูใหอ้ยากดู จะแพลมๆ นัน่นิด น่ีหน่อย สั้นๆ ไม่ยาว

มาก ก่อใหเ้กิดกระแส ส่ือท่ี คล่ืนวทิย ุ93 cool FM ,95.5 

Virgin Hit  เป็นตน้  

 

มิ.ย.-ส.ค. 59 

Printer Media 20,000 Newspaper ส่งรายละเอียดของร้านและผลิตภัณฑ์ท่ี

จาํหน่ายภายในลงนิตยาสารเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลให้กบั

ผู ้บ ริ โ ภคแ ละ กลุ่ มลู ก ค้า เ ป้ าหมาย รู้จัก ร้ านและ

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายภายในร้าน  

 

ส.ค.-ธ.ค. 59 

Face book - ดา้นล่าง Ads. จะมี Link ท่ีสามารถเขา้สู่หนา้ Fan Page 

ร้ าน  Ok nature เ พ่ื อ ใ ห้ข้อ มูล ข่ าว เ ก่ี ย วกับสินค้า 

กิจกรรมทางร้านร่วมถึง Promotion ต่าง ๆ จากทางร้าน  

มี.ค.-ธ.ค. 59 

Website 15,000 นําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับร้านเพ่ือให้ลูกคา้เลือกดูสินคา้ 

การตอบคําถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ค ําแนะนํา 

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 

 

ต.ค.-ธ.ค. 59 

The month for you 30,000 ให้กับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก ซ้ือสินคา้ภายในร้านในวนั

ครบรอบวนัเกิด ทางร้านจะมีจัดกระเช้าเพ่ือสุขภาพ 

ใหก้บัลูกคา้  

ตลอดปี 

ชุดอาหารเพ่ือสุขภาพ 30,000 ชุดอาหาร…เพ่ือสุขภาพ Delivery มีทั้ งแบบรายเดือน 

และรายวนั  

ส.ค.-ธ.ค. 59 
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แผนการปฏิบัติงานด้านการตลาด 

Organic Salad Express เร่ิมโครงการตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2559 

Organic Salad Express 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปีที ่1             

Teaser Advertising             

Printer Media             

Face book             

Website             

ปีที ่2             

Face book             

Website             

The month for you             

กล่องอาหารเพ่ือสุขภาพ             

 

  การวเิคราะห์ด้านแผนการผลิต  

การจัดซ้ือวตัถุดิบ 

การจัดหาจัดซ้ือ 

เนน้การจดัหาจดัซ้ือสินคา้ภายในพื้นท่ีเพื่อช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งและการจดัเก็บสินคา้ 

จาํนวนคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา้จะพิจารณาจาก  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและขนาดของพื้นท่ีการจดัเก็บของร้าน  

ในการสั่งซ้ือและจาํหน่ายสินคา้ของร้านOrganic Salad Express พนกังานจะตรวจสอบสินคา้ในชั้นและใน

คลงัสินคา้หากเหลือน้อย พนกังานจะเสนอใบสั่งซ้ือสินคา้ไปยงัผูจ้ดัการร้านเพื่อให้พิจารณาอนุมติัสั่งซ้ือ 

เม่ือผา่นการอนุมติัพนกังานหรือผูจ้ดัการร้านจะทาการสั่งซ้ือหรือไปซ้ือดว้ยเอง สําหรับสินคา้ท่ีตอ้งสั่งรอบ 

2 กบัSupplier  ตอ้งสามารถส่งสินคา้ใหเ้ราไดไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมง  เพือ่ท่ีสามารถ  Support  สินคา้ใหท้างร้านเรา

ได ้ ในเวลาวตัถุดิบขาดหรือขาดจนหมดเลยตอ้งสั่งใหม่ เม่ือสินคา้มาถึงร้านพนกังานจะลงช่ือในใบรับสินคา้ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในใบสั่งสินคา้และใบส่งสินคา้วา่ตรงกนัหรือไม่ส่วนหน่ึงเอาไวท่ี้   แผนกขาย  ส่วน

ท่ีเหลือจะเก็บเขา้คลงัสินคา้  
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กระบวนการส่ังซ้ือ 

 

 
กระบวนการในการสัง่ซ้ือสินคา้ 

 

การจัดการเกีย่วกบัสินค้าคงคลงั  

เม่ือสั่งสินคา้มาแลว้ตอ้งมีการควบคุมสินคา้เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีสั่งซ้ือมานั้นมีปริมาณท่ีเหมาะสมและ

สามารถรู้ปริมาณวา่ควรสั่งซ้ือสินคา้ชนิดใดเป็นจาํนวนเท่าใดและจะสั่งซ้ือในช่วงเวลาไหน จึงจะทาํใหมี้

การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพเพราะการสั่งซ้ือสินคา้ของเราเป็นแบบรายวนั 

ระบบการควบคุมสินคา้ภายในสินคา้แต่ละประเภทจะมีบตัรรายช่ือสินคา้โดยแบ่งตามประเภทสินคา้แสดง

รายละเอียดสินคา้ท่ีรับเขา้มาในคลงัสินคา้ เช่น วนั เดือน ปี รายการ เลขท่ีใบกาํกบัสินคา้        จาํนวนรับ 

จาํนวนจ่าย จาํนวนเหลือ เม่ือลงรายละเอียดเรียบร้อยสินคา้จะถูกเก็บเขา้คลงัสินคา้โดยแบ่ง     ตามชั้นของ

สินคา้ ในแต่ละชั้นท่ีเก็บสินคา้จะมีใบแจง้รายละเอียดของสินคา้นั้นๆ เช่น ประเภทและชนิดสินคา้ วนั เดือน 

ปี (รับ/จ่าย) จาํนวนรับ จาํนวนจ่าย คงเหลือ เพื่อความสะดวกในการรับจ่ายสินคา้  โดยทางร้านจะเก็บสินคา้

หรือวตัถุดิบวนัต่อวนัเท่านั้น 
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กระบวนการในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ (Process) ขั้นตอนการผลิตโดยรวมของผลิตภณัฑข์องร้าน 

Organic Salad Express มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมคุณภาพ 

การนาํวตัถุดิบเขา้มาผลิต (Input) มีการทาํสญัญากบัทาง supplier ท่ีมีการซ้ือ-ขายร่วมกนั โดยมี

ขอ้ตกลงใหส่้งมอบวตัถุดิบท่ีมีมาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไวแ้ละเม่ือมีขอ้ผิดพลาดหรือผดิขอ้ตกลงทางบริษทั

สามารถคืนสินคา้และปรับค่าเสียหายได ้โดยบริษทัจะดาํเนินการทาํสัญญาซ้ือขายกบั supplier ทางร้านท่ี

ผกูขาดกระบวนการผลิต (Process) มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยทางร้าน Organic Salad Express      

ใหต้รงตามมาตรฐานของร้าน  เช่น เร่ิมจากกระบวนการปลูกท่ีปลอดสารพิษ การควบคุมดูแลโดยปลอด

สารเคมี กระบวนการลา้ง จะตอ้งทาํความสะอาดใหแ้น่ใจวา่เม่ือนาํไปผลิตจะสะอาด ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

ไดส้ัดส่วนท่ีกาํหนดเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามขนาดต่างๆ 

  

1. จดัซือ้วตัถดิุบและผกัสด 

2.  นําวตัถดิุบมาทําความสะอาด 

3. นําวตัถดิุบเข้าสูก่ระบวนการผลิต 

4. นําวตัถดิุบไปบรรจภุณัฑ์ 

5. ติดแบรนด์สนิค้าตวัเอง 

6. ตรวจสอบความเรียบร้อย 

7. เตรียมผลิตภณัฑ์จดัสง่ 
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 การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน  

โครงสร้างองคก์ร 

 

 

 
 

 การวเิคราะห์แผนทางการเงิน  

 Organic Salad Express  เป็นกิจการท่ีน่าลงทุนเพราะใชต้น้ทุนท่ีไม่สูงจนเกินไปและมีผลตอบแทน

ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  โดยใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก  5,512,800  บาท   มีกาํไรสุทธิต่อปี  ดงัน้ี   

 ปีท่ี 1  =   862,210  บาท  

 ปีท่ี 2 = 1,396,078  บาท 

 ปีท่ี 3 = 1,299,499  บาท 

 ปีท่ี 4 = 1,546,706  บาท 

 ปีท่ี 5 = 2,206,857  บาท 

 Organic Salad Express  มีอตัราผลตอบแทนท่ีคืนทุนภายใน 2 ปี  ส่งผลใหผู้ล้งทุนไดก้าํไร ภายในปี

ท่ี 3 เป็นตน้ไป  ดงันั้น  หากคิดจะลงทุนทาํธุรกิจ  สลดัผกัออร์แกนิกก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีดีสาํหรับผูล้งทุน 

  

 แผนสํารองทางการเงิน 

 กรณีหากกจิการขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกจิ 

    โดยบริษทัจะจดัเรียงสตอ๊กสินคา้ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยลง  ลดปริมาณการผลิต  หรือลด

รายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นลง  โดยจะไม่มีการกระทบต่อการขายสินคา้ และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ทั้งน้ีจะไม่ลด

ปริมาณการผลิตจนทาํให้เกิดปัญหาต่อยอดขายสินคา้ และบริการ หรือผลิตสินคา้เฉพาะท่ีเป็นตวัขายหลกั

ของทางร้าน  

ผู้จดัการร้าน

ผู้จดัการฝ่ายขาย

และบริการ

พนกังานเสร์ิฟ พอ่ครัว

ผู้จดัการฝ่าย

การเงินและบญัชี

พนกังานขนสง่
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    ขอเล่ือนกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี   จากธนาคารท่ีทาํการกูงื้ม  และถา้หากธนาคารไม่ให้

อนุมติัการขอเล่ือนชาํระหน้ี  อาจาํเป็นตอ้งระดมเงินทุนจากผูถื้อหุน้ในบริษทั  เพื่อใหท้นัต่อการชาํระหน้ี 

   เจรจาต่อรองกบัซพัพลายเออร์โดยอาจขอส่วนลดทางการคา้ 2-5% หรือมากกวา่ เพื่อลด

ค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้ในแต่ละชนิดให้นอ้ยลง 

    ปรึกษาหารือกบัผูถื้อหุ้นในบริษทั  เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาทางการเงิน  อาจจะมีการไปกูย้มื

จากธนาคารอ่ืน  โดยทาํการเปิด Overdraft (OD)  เพื่อนาํเงินมาใชห้มุนเวยีนภายในบริษทั  หรือแกไ้ขปัญหา

โดยการระดมทุนจากผูถื้อหุ้น 

  

สรุปผลการศึกษา  

จากการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ดา้นการผลิต การวเิคราะห์

ดา้นกาํลงัคน การวเิคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจออร์แกนิค สลดั เอก๊ซ์เพลส ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

บริษทักาํหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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บรรณานุกรม 

 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums02/PDF01/2556/GB/37.pdf 

ตวัอยา่งการิจยั”แผนธุรกิจ ร้านขายผกัไฮโดรโปนิกส์ HydroMagicBox” มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

http://incquity.com/articles/whole-foods-market 

ตวัอยา่งร้านสินคา้ออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ 

 

http://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=512&section=2&column_id=5 

หนงัสือพิมพม์ติชน “เส้นทางเศรษฐี” อาชีพอิสระของคนทาํกิน 

 

ตวัอยา่งรายงานบริษทั เพโว (ประเทศไทย) จาํกดั (PAVO (Thailand) Co.,Ltd.) 

 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000015137 

“ผกัออร์แกนิค” เทรนดสุ์ขภาพทางเลือกเพื่อทางรอด 
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แผนธุรกจิ ฟาร์มโคนมออแกนิกส์ 

หทยัรัตน์  รัตน์วฒันชยักุล1 , ศลิษา แกว้บุดตา2, ดวงพร  ทองพูล3 

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

บทสรุปผู้บริหาร 

ออแกน ฟาร์ม (Organ Farm)  เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้านมดิบและนมสดพาสเจอร์ไรซ์แบบออแก

นิกส์ภายใตช่ื้อ “ออแกน มิลค”์ (Organ Milk)  โดยใชว้ตัถุดิบท่ีปราศจากสารเคมี100% ตั้งแต่การคดัเลือกแม่

พนัธ์ุท่ีเป็นการเล้ียงและดูแลแบบออแกนิกส์  การใหอ้าหารจากธรรมชาติ  ผลิตภณัฑน์มออแกนิกส์เป๋น

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ดงันั้นจึงเหมาะท่ีจะเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับผูท่ี้

ใส่ใจต่อสุขภาพเป็นอยา่งแทจ้ริง  รวมทั้งผูท่ี้สนใจและมีแนวโนม้ท่ีจะดูแลสุขภาพ   

ออแกน ฟาร์ม  ผลิตและจาํหน่ายนํ้านมดิบและนมพาสเจอร์ไรส์โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการแตกต่างในดา้นการดูแลใส่ใจต่อสุขภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั  ผลิตภณัฑข์อง

ออแกน ฟาร์ม  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการการผลิตท่ีไดม้าตรฐานมีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  และยงัคง

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นเทคโนโลยกีารผลิต  การกเก็บรักษา  การคงคุณค่าท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑใ์ห้

สามารถเติบโตในตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ในปัจจุบนัตลาดของนมออแกนิกส์ยงัเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  แต่เน่ืองจากอาจจะยงัเป็นท่ีรู้จกัของ

ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  การแข่งขนัจากคู่แข่งทางตรงยงัมีไม่มาก  แต่คู่แข่งทางออ้มในตลาดนั้นมี

ค่อนขา้งสูง  ไดแ้ก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนมยเูอชที  โดยยีห่อ้ท่ีมีทัว่ไปในทอ้งตลาด เช่น โฟร์โมสต ์ เมจิ  

ดชัมิลล ์ฯลฯ รวมทั้งผลิตภณัฑน์มถัว่เหลืองอีกดว้ย 

จากการทาํการวางแผนตลาดของออแกน ฟาร์มนั้น  จะเนน้กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจต่อ

สุขภาพมากเป็นอนัดบัตน้  และเน่ืองจากนมออแกนิกส์นั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่นมทัว่ไป  ทาง

ออแกน ฟาร์มจึงไดเ้นน้ท่ีความแตกต่างดา้นน้ี  เพื่อเป็นการวางตาํแหน่งใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างจากคู่แข่ง

อ่ืนๆในตลาด 

ในดา้นราคา  เน่ืองจากการเล้ียงแบบออแกนิกส์นั้น  ตอ้งมีการใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การ

เลือกพอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุ  การเลือกทาํเลท่ีตั้งฟาร์ม  การเลือกอาหาร  การจดัสรรคนสาํหรับการดูแลโคนมใน

ฟาร์ม  ทาํใหก้ารกาํหนดราคาของผลิตภณัฑจึ์งสูงกวา่นมอ่ืนๆในทอ้งตลาด  ในเร่ืองราคาทางออแกน ฟาร์ม

จึงใชก้ารตั้งราคาแบบ High-Value Pricing และ Markup Pricing  คือ  การตั้งราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภค

ยอมรับในผลิตภณัฑ ์ เพื่อให้คุณค่าต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค  และการตั้งราคาโดยคาํนึงถึง

ตน้ทุนการผลิตดว้ย  เพื่อใหมี้อตัรากาํไรตามสมควร  รวมทั้งการใชก้ลยทุธ์ราคาชุด (Product Set Pricing)  

เป็นการตั้งราคาใหถู้กลงเม่ือซ้ือสินคา้ยกแพค็ (6 ขวด / 1แพค็)  เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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อย่างไรก็ตามแมว้่ากลยุทธ์ด้านราคาจะช่วยกระตุน้ยอดขายได้ดีและมีประโยชน์มากขนาด  แต่

ขณะเดียวกนัก็เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความผนัผวน  เพราะหากเราทาํไดคู้่แข่งก็ทาํไดเ้ช่นกนั  และเม่ือมีการแข่งขนั

ดา้นราคากนัไปมาก็อาจเขา้เน้ือไดใ้นภายหลงั ทั้งยงัเสียเวลาในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

ดงันั้นเราจึงควรเลือกใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาให้เขา้กบัสถานการณ์มากกว่าเอามาเป็นตวัแข่งขนั และ

ตอ้งไม่ลืมท่ีจะนาํเคร่ืองมืออยา่ง สินคา้และบริการท่ีดี สถานท่ีจาํหน่ายท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมการตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชค้วบคู่กนัไปดว้ย  

ในด้านการจดัจาํหน่าย ออแกน ฟาร์ม  มีช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบทางตรง (Direct Channel)  

โดยไม่มีคนกลาง และยงัมีหนา้ร้านสาํหรับจาํหน่ายออร์แกน มิลค ์ ในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ และหนา้ฟาร์ม

โดยตรงและยงัใชก้ลยุทธ์การคา้แบบ B2C  โดยการตดัคนกลางออกทั้งหมดเพื่อตอ้งการทาํกาํไรไดม้ากข้ึน  

และยงัสามารถขายสินคา้ไดถู้กลงดว้ย  เน่ืองจากไม่ตอ้งแบ่งกาํไรใหก้บัคนกลาง 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมหันมานิยมสินคา้ออแกนิกส์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพมาก

ข้ึน ตามห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเก็ตจึงมีสินคา้ท่ีติดฉลากระบุขอ้ความวา่ออแกนิกส์ใหเ้ลือกซ้ือมาก

ข้ึนตามไปดว้ย โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์ออแกนิกส์มายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากพื้นฐานอนัแทจ้ริงของธรรมชาติ 

เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ โดยไม่มีการปนเป้ือนของสารสังเคราะห์ใดๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต นํ้ านมออแก

นิกส์ก็เช่นเดียวกนั ดงันั้นในกระบวนการผลิตนํ้านมออแกนิกส์ตอ้งเร่ิมจากฟาร์มโคนมออแกนิกส์นัน่เอง 

หน่ึงในทางเลือกของผลิตภณัฑ์ออแกนิกส์ท่ีน่าสนใจสาํหรับลูกคา้ คือ ออแกน ฟาร์ม (Organ Farm)  

เป็นฟาร์มโคนมออแกนิกส์100% โดยเร่ิมตั้งแต่ววัท่ีนาํมาเล้ียงจะตอ้งเกิดจากพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุท่ีถูกเล้ียงมา

อยา่งออแกนิกส์ลอดชีวิต หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเป็นววัจากฟาร์มท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีรับรอง

ว่าเป็นฟาร์มออแกนิกส์  นอกจากนั้นววัเหล่าน้ีจะตอ้งได้กินหญา้ ซ่ึงเป็นอาหารตามธรรมชาติของววั ท่ี

ปราศจากสารเคมี , ปุ๋ยเคมีและสารปรุงแต่งทุกชนิด  โดยวิธีการเล้ียงก็ตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

ของววั เช่น ตอ้งปล่อยให้ววัออกไปแทะเล็มหญา้ เดินเล่นภายในบริเวณฟาร์มไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงทาํให้ววัไม่

เครียด เป็นตน้ 

โดย ออแกน ฟาร์ม (Organ Farm)  ไดใ้ห้ความสําคญักบัอารมณ์ของววัในฟาร์มและคุณภาพของ

นํ้ านมเป็นอยา่งมากโดยจะเนน้ท่ีการผ่อนคลายความเครียดให้กบัววัในฟาร์ม  ดว้ยการเปิดเพลงให้ฟัง  การ

นวดเพื่อผอ่นคลายความเครียด  การท่ีววัมีสุขภาพกายและใจท่ีดีจึงส่งผลในการผลิตนํ้ านมท่ีมีคุณภาพและ

ปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน  และออกจาํหน่ายสู่ผูบ้ริโภค  ทาํให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจได้ว่านํ้ านมจาก ออแกน ฟาร์ม 

(Organ Farm)  เป็นนํ้านมท่ีมีคุณค่าและความอร่อย 
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วตัถุประสงค์ทางการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ด้านการเงิน (Finance Objective) 

1. ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเป้าหมาย 40%  โดยมีกาํไรขั้นตน้ 10%  

2. ระยะเวลาคืนทุน 2-3 ปี โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากนัทุกปี  ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี 

3. เพิ่มยอดขาย 5% ต่อปี 

 

วตัถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing Objective) 

1. เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั (Brand Awareness)  สร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายรอง จาก 10% เป็น 20%  โดยเนน้ใหรู้้จกัในตวัผลิตภณัฑใ์หม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อสร้างความภกัดีในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อรักษายอดขาย 

3. ผลิตภณัฑมี์คุณภาพเพื่อสามารถแข่งกบัคู่แข่งในตลาดไดอ้ยา่งทดัเทียม 

4. ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายอีก 30%  ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถส่งไปจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ

ทัว่ประเทศ   

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํฟาร์มโคนมออแกนิกส์ 

2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการวางแผนดา้นต่างๆในการทาํธุรกิจ เช่น การวางแผนดา้นการตลาด  ดา้นการ

ผลิต  ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
ความเป็นไปไดใ้น

การทาํฟาร์มโคนมออ

แกนิกส์ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไดใ้นการทาํฟาร์มโคนมออแกนิกส์ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา  ใชร้ะยะเวลาในการทาํการศึกษาเดือนมกราคม 2558 

 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ  หมายถึง   แผนการดาํเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหน่ึงๆ ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้ น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อนัประกอบไปดว้ย

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้ งทางด้านมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro 

Analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้ งทางด้านการตลาด ทางด้านการ

ดาํเนินงาน ทีมผูบ้ริหาร และทางดา้นการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ และ

เป็นกรอบในการดาํเนินธุรกิจ แนวทางการพฒันาธุรกิจในอนาคต 

2. ออแกนิกส์  หมายถึง  ส่วนประกอบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ , ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย ไม่ใช้ยาฆ่า

แมลง ไม่ใชปุ๋้ยเคมี ไม่ใชส้ารกระตุน้หรือสารเร่งการเจริญเติบโตกบัสัตว ์และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษใน

กระบวนการผลิต 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์  หมายถึง  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  โดย

การวเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด  หมายถึง  การกาํหนดแผนงานทางการตลาด บริษทัฯทาํการวิเคราะห์

ตลาดภายใตว้ิธีการ STP Analysis โดยการวิเคราะห์ตลาดภายใต ้3 ประเด็นหลกัคือ  การแบ่งส่วน

ตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑห์รือบริการ 

5. การวเิคราะห์แผนการจดัการ  หมายถึง  การจดัการโครงสร้างและกาํหนดโครงสร้างขององคก์ร 

6. การวเิคราะห์แผนการผลิต  หมายถึง  ขั้นตอนในการผลิตและการบริหารองคก์ร 

7. การวิเคราะห์แผนการเงิน  หมายถึง  การวิเคราะห์ทางการเงิน  การตดัสินใจลงทุน  วิเคราะห์

ผลประโยชน์รายได ้ กาํไรสุทธิ  ระยะเวลาคืนทุน  มูลค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนภายใน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้ 
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การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

- จุดแข็งของกจิการ (Strengths)  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

1. ออแกน ฟาร์ม สามารถปรับปรุงสูตรนมออแกนิกส์ให้เป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ สร้างตราสินคา้ และ

รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  

2. มี Brand Image ท่ีดี ภาพลกัษณ์ชดัเจน  

3. ใหคุ้ณค่าทางอาหารท่ีมากกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป ทั้งยงัมีรสชาติดีและมีความปลอดภยัต่อสุขภาพลูกคา้ 

4. เป็นธุรกิจท่ีสามารถลอกเลียนแบบไดย้าก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

1. ออแกน ฟาร์มมีสมาชิกสหกรณ์โคนมทัว่ประเทศ 

2. มีจาํหน่ายทั้งหนา้ฟาร์มและตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํในจงัหวดั  

3. มีระบบการจดัการท่ีดี มีระบบควบคุมอาํนาจตดัสินใจจากสาํนกังาน ใหญ่  

ดา้นอ่ืนๆทัว่ไป  

1. สามารถลดตน้ทุนเร่ืองอาหารสัตว,์ ปุ๋ยเคมี, ยาปฏิชีวนะ 

2. ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มบริเวณนั้นๆปลอดจากสารเคมี เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

- จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses)  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

1. นมออแกนิกส์มีราคาสูงกวา่นมชนิดอ่ืนๆในทอ้งตลาด  

2. การลงทุนทาํฟาร์มแบบออแกนิกส์มีตน้ทุนท่ีสูง  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

1. ช่องทางการจาํหน่ายยงัอยู่ในพื้นท่ีจาํกดั ยงัไม่สามารถกระจายออกไปในกรุงเทพและจงัหวดัอ่ืนๆ ได้

เท่าท่ีควร เน่ืองจากระยะทางและการขนส่ง  

ดา้นอ่ืนๆทัว่ไป  

1. เคร่ืองอุปกรณ์การผลิต และอะไหล่ตอ้ง Import มาจากต่างประเทศมีผลต่อการผลิตและการขาย การ

บาํรุงรักษาตอ้งใชเ้วลาในการประสานกบัผูแ้ทนจาํหน่ายค่อนขา้งชา้ 
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การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

- โอกาสของกจิการ (Opportunities)  

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคนมเปล่ียนไปมีการนาํเสนอรสชาติมากข้ึน จึงมีช่องทางในการจดัจาํหน่ายให้กบัผูท่ี้

ชอบด่ืมนมเพื่อสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  

2. กระแสความนิยมอาหารออแกนิกส์มีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  

3. โอกาสในการขยายตวัของผลิตภณัฑย์งัขยายตวัไปไดเ้ร่ือยๆ แต่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  

 

- อุปสรรคของกจิการ (Threats)  

1. เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่าท่ีควรจึงทาํใหลู้กคา้เขา้ใจวา่เหมือนกบัท่ีมีในทอ้งตลาด 

2. นมออแกนิกส์เป็นเคร่ืองด่ืมเฉพาะกลุ่ม บริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส  

3. คุณสมบติับางอยา่งของนมออแกนิกส์สามารถทดแทนดว้ยเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนได ้ 

4. นมบรรจุกล่อง สาํเร็จรูปมีจาํหน่ายอยูท่ ัว่ไป 

 

• การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) 

 โดยทาง ออแกน ฟาร์ม ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความเฉพาะเจาะจง  โดยเนน้การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั  โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 

1. กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

กลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ  รักส่ิงแวดล้อม  เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของนมออแกนิกส์  มีกําลังซ้ือ  

เน่ืองจากราคาของนมออแกนิกส์มีราคาสูงกวา่นมทัว่ไปในทอ้งตลาด 

 

2. กลุ่มเป้าหมายรอง  (Second Target)   

คนทัว่ไป  ท่ีอยากลองของใหม่ๆท่ีแตกต่างจากทอ้งตลาด ชอบตามกระแสรักสุขภาพหากมีการทาํการตลาด

เพื่อส่ือสารให้คนกลุ่มน้ีไดรั้บรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของนมออแกนิกส์เช่ือวา่จะสามารถสร้างฐานลูกคา้

จากกลุ่มน้ีไดอี้กจาํนวนไม่นอ้ย 

 

การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning) 

 เน่ืองจากออแกน ฟาร์ม  ผลิตและจาํหน่ายนมออแกนิกส์  ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของสุขภาพ  คุณค่าและ

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ซ่ึงทางฟาร์มไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดูแลววัแม่พนัธ์ุ  การควบคุมคุณภาพในทุกๆดา้น

ของฟาร์มเพื่อเป็นการการันตีวา่นมท่ีออกไปจะมีคุณค่าและประโยชน์มากท่ีสุด 
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การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 การกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด 

 

การวางตาํแหน่งของออแกน ฟาร์ม  เป็นฟาร์มท่ีผลิตนมแบบออแกนิกส์  มีการควบคุมคุณภาพ

ตั้งแต่การคดัเลือกแม่พนัธ์ุ  กระบวนการใหอ้าหาร  การบวนการผลิตนํ้านม  ซ่ึงทุกกระบวนการจะตอ้งมีการ

ควบคุมคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ไดน้มท่ีมีคุณภาพจริงๆ  จึงทาํให้ราคาของนมออแกนิกส์มีราคาท่ีสูง

กวา่นมอ่ืนๆในทอ้งตลาด 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมการตลาดแบบ 4P’s   

เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องออแกน ฟาร์มเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด   

 

1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์  (Product) 

นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบออแกนิกส์  เพื่อผูบ้ริโภคท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพ  เหมาะสาํหรับทุกเพศทุกวยั  ผลิตภณัฑข์องฟาร์มคือ นมสดออแกนิกส์  

แบบพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  บรรจุขวดแกว้  ขนาด 250 มล.   

โดยผลิตภณัฑ์ของออแกน ฟาร์ม  ในช่วงแรกนั้นจะออกมาเฉพาะรสจืดเพียงรสเดียวก่อน  และเม่ือ

ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค และมีพื้นท่ีการจดัจาํหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนแลว้  อาจจะมีการเพิ่มรสชาติให้มาก

ข้ึน  เช่น มีรสชอคโกแลต และสตรอเบอร์ร่ี  และจะมีการเพิ่มขนาดบรรจุขวดใหห้ลากหลายข้ึน 

นอกจากนั้นออแกน ฟาร์ม ยงัมีส่วนในการช่วยแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากฟาร์มมีระบบ

การผลิตและการจดัการฟาร์มท่ีปราศจากการใชส้ารเคมีอยา่งส้ินเชิง  

การผลติจากฟาร์ม

ทัว่ไป 

การผลติจากฟาร์มออ

แกนิกส์ 

ราคาตํา่ ราคาสูง 
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ผลิตภณัฑ์ออแกน มิลค ์ บรรจุขวดแกว้  ขนาด 250 มล. ฝาบิดเกลียวแบบต้ืนสีทอง  แสดงถึงความ

เป็นนมพรีเม่ียมและเพื่อใหง่้ายต่อการเปิด  วสัดุเป็นแกว้เพื่อความสะดวก  สามารถนาํกลบัมาใชง้านได ้ ช่วย

ลดการเกิดขยะและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.  กลยุทธ์ด้านราคา  (Price) 

การตั้งราคาแบบ High-Value pricing และ Markup Pricing  คือ  การตั้งราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภค

ยอมรับในผลิตภณัฑ์  เพื่อให้คุณค่าต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค  และการตั้งราคาโดยคาํนึงถึง

ตน้ทุนการผลิตดว้ย  เพื่อใหมี้อตัรากาํไรตามสมควร   

การใชก้ลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing)  เป็นการตั้งราคาให้ถูกลงเม่ือซ้ือสินคา้ยกแพค็ (6 ขวด 

/ 1 แพค็)  เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามแมว้่ากลยุทธ์ด้านราคาจะช่วยกระตุน้ยอดขายได้ดีและมีประโยชน์มากขนาด  แต่

ขณะเดียวกนัก็เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความผนัผวน  เพราะหากเราทาํไดคู้่แข่งก็ทาํไดเ้ช่นกนั  และเม่ือมีการแข่งขนั

ดา้นราคากนัไปมาก็อาจเขา้เน้ือไดใ้นภายหลงั ทั้งยงัเสียเวลาในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

ดงันั้นเราจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์ดา้นราคาให้เขา้กบัสถานการณ์มากกว่าเอามาเป็นตวัแข่งขนั และ

ตอ้งไม่ลืมท่ีจะนาํเคร่ืองมืออยา่ง สินคา้และบริการท่ีดี สถานท่ีจาํหน่ายท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมการตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชค้วบคู่กนัไปดว้ย  

 

3.  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) 

ออแกน ฟาร์ม  มีช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบทางตรง (Direct Channel)  คือการขายผลิตภณัฑ์จาก

ฟาร์มไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง มุ่งเน้นตลาดภายในจงัหวดัเชียงรายและ

จงัหวดัใกลเ้คียง  โดยออแกน ฟาร์ม  จะผลิตและจาํหน่ายนํ้านมดิบใหแ้ก่อุตสาหกรรมนมโดยตรง  และยงัมี

หนา้ร้านสาํหรับจาํหน่ายออร์แกน มิลค ์ ในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ และหนา้ฟาร์มโดยตรง 

ออแกน ฟาร์มยงัใชก้ลยุทธ์การคา้แบบ B2C  โดยการตดัคนกลางออกทั้งหมดเพื่อตอ้งการทาํกาํไร

ไดม้ากข้ึน  และยงัสามารถขายสินคา้ไดถู้กลงดว้ย  เน่ืองจากไม่ตอ้งแบ่งกาํไรใหก้บัคนกลาง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงภาพช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบทางตรง 

  

ออแกน ฟาร์ม ผูบ้ริโภค / ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
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4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 

เน่ืองจาก ออแกน ฟาร์ม  เป็นฟาร์มนมท่ีผลิตผลิตภณัฑ์นมแบบออแกนิกส์  ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

เท่าท่ีควร  จึงตอ้งทาํการการส่ือสารทางการตลาดทุกรูปแบบเพือ่มุ่งเนน้ใหลู้กคา้รับรู้และรู้จกัตราสินคา้ก่อน  

โดยการเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดแบบดึง (Pull Strategy) ใหก้บัผูบ้ริโภค 

โดยกลยุทธ์ทางการตลาดในปีแรกจึงมุ่งการสร้างการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภค (Brand Awareness) ให้

มากท่ีสุด  โดยการเลือกใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอ

ความรู้เก่ียวกบัประโยชนของนมออแกนิกส์ท่ีเป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในทอ้งตลาด  

เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงแต่เป็นส่ือท่ีใชง้บประมาณไม่สูงมากแต่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมาก

ท่ีสุด 

เนน้การใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งหลกัและรอง  ไดท้ดลองชิมสินคา้  ทั้งจากร้านจาํหน่ายหนา้ฟาร์ม

และจุดขายตามห้างสรรพสินคา้และการกระตุน้ให้เกิดกระแสการบริโภคสินคา้ออแกนิกส์และสินคา้ท่ีให้

ประโยชน์ต่อสุขภาพ  เพือ่กระตุน้การซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 

 

โดยการใช้การโฆษณา (Advertising) 

โฆษณาทางนิตยสารและหนงัสือพิมพ ์

- นิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพ  เช่น  ชีวจิต , Health Today เพื่อแนะนาํผลิตภณัฑ์, สร้างการรับรู้ และให้รู้

ถึงความหมาย  ประโยชน์และท่ีมาของผลิตภณัฑอ์อแกนิกส์ 

- นิตยสารชา้งเผือก  นิตยสารประจาํภาคเหนือ  เพื่อแจง้สถานท่ีจาํหน่าย  สาขาท่ีตั้งร้าน  เพื่ออพัเดท

ข่าวสาร  โปรโมชัน่ต่างๆ 

โฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง 

- โฆษณาทางวิทยุ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านผลิตภณัฑ์  ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เช่น  สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. FM 100.5  ระบบ FM และ AM  

ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ (54 สถานี)   

โฆษณาทางส่ืออ่ืนๆ 

- แจกแผน่พบัโฆษณาท่ีจุดจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

- การใชส่ื้อโฆษณารถแห่ในจงัหวดัเชียงราย   

- ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)  ได้แก่  ทางออกสนามบินเชียงราย (Airport Exit) เน่ืองจากจังหวดั

เชียงรายมีสถานท่ีท่องเท่ียวและเป็นทางผา่นไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือได ้ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียว

ท่ีผา่นไปมาทั้งช่วงเทศกาลและช่วงปกติไดเ้ห็น  และ  หนา้ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย  ซ่ึงเป็นจุด

ใจกลางเมืองท่ีมีผูค้นแวะไปซ้ือของเป็นจาํนวนมากและยงัเป็นห้างท่ีมีจุดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ออแกน 

มิลคอี์กดว้ย 
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 เพื่อเป็นการตอกย ํ้าและกระตุน้ให้เกิดการจดจาํสินคา้และตรายี่ห้อ  รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่กบั

กลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเช่ือถือต่อคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  และเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่  

ในอนาคตจะใชก้ลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็นตวัเสริมเป็นระยะๆอีกดว้ย 

 

โดยการใช้การประชาสัมพนัธ์และกจิกรรมทางการตลาด 

1. มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมละประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ออแกนิกส์  เพื่อ

ตอกย ํ้ากลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ 

2. เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  และส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีการจดักิจกรรมสัมมนาทางวชิาการ  ใหค้วามรู้ตามโรงเรียน  มหาวทิยาลยั  และตามชุมชนต่างๆท่ี

มีความสนใจในเร่ืองออแกนิกส์และใส่ใจต่อสุขภาพ 

 

• การวเิคราะห์แผนการผลติ 

กระบวนการแปรรูปนํา้นมดิบเป็นผลติภัณฑ์นม 

1. ข้ันตอนการรับนํา้นมดิบ (Raw Milk Reception) 

นมดิบท่ีเขา้โรงงาน จะถูกเก็บตวัอยา่งไปตรวจสอบคุณภาพทางดา้นกายภาพ - เคมี และจุลินทรียห์ลงัจากนั้น

นํ้านมดิบท่ีไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน ท่ีกาํหนดไวจ้ะถูกเขา้ไปเก็บไวใ้นแทง็คโ์ดยผา่นเพลททาํความเยน็ 

(cooling plate) เพื่อลดอุณหภูมิ นํ้านมดิบลงเหลือ 4-8 องศาเซลเซียส ก่อนนาํเขา้สู่ขั้นตอนการผลิต  

 

2. ข้ันตอนการเทอร์ไมเซช่ัน (Thermization process)  

นํ้านมดิบก่อนเขา้กระบวนการผลิตจะถูกนาํไปฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนเบ้ืองตน้ โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปท่ี 75 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วนิาที แลว้ถูกทาํใหเ้ยน็ลงอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยอาศยัหลกัการ

แลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้าร้อน และนํ้าเยน็ ท่ีเคร่ือง Plate Heat Exchanger จากนั้นนํ้านมจะถูกเก็บไวใ้นถงั

พกัก่อน เพื่อรอเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป  

 

3. ข้ันตอนการโฮโมจีไนส์เซช่ัน(Homogenization)  

นมท่ีผา่นการเทอร์ไมเซชัน่ แลว้จะไหลเขา้เคร่ืองโฮ โมจีไนส์เซชัน่ เพื่อทาํใหข้นาดอนุภาคของไขมนัในนม

มีขนาดเล็กลง ไม่เก็บการแยกชั้นกนัเม่ือตั้ง ทิ้งไวโ้ดยใชค้วามดนัท่ี 200 กิโลปาสคาล/ตร.ซม. เพื่อทาํให้นม

ไหลผา่นช่องขนาดเล็ก  
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4. ข้ันตอนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน (Heat treatment process)  

การฆ่าเช้ือแบบพาสเจอร์ไรส์ : นมดิบท่ีผา่นการเทอร์ไมเซชัน่ จะถูกนาํผา่นเขา้สู่เคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ เพื่อทาํ

การแลกเปล่ียนความร้อนโดยเพิ่มอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15  วนิาที จากนั้นนมท่ีผา่นการฆ่า

เช้ือจะไหลไปพกัไวใ้นถงัเก็บนมพาสเจอร์ไรส์ซ่ึงรักษาอุณหภูมิไวท่ี้ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการบรรจุ  

 

5. ข้ันตอนการบรรจุ (Filling process)  

1. การบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ : เร่ิมจากการป้อนนมท่ีผลิตได้เข้าสู่เคร่ืองบรรจุอัตโนมัติ

จากนั้น จะป้อนนมลงไปในขวดก่อนท่ีจะฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีปากขวดดว้ยรังสี Ulta violet 

(UV) ก่อนท่ีจะปิดขวด และทาํการนาํขวดออกจากตวัเคร่ือง ก่อนท่ีจะนาํผลิตภณัฑ์ไปเก็บ

รักษาไวใ้นหอ้งเยน็อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการจาํหน่ายต่อไป 

2. การบรรจุแบบปลอดเช้ือ (Aseptic filling) : การบรรจุนมยูเอชที จะทาํการบรรจุท่ีสภาวะ 

ปลอดเช้ือ ดว้ยเคร่ืองบรรจุแบบอตัโนมติั ดว้ยเคร่ือง SIG combibloc และ Tetra Pak นมท่ี

บรรจุใส่ขวดจะถูกนาํไปฆ่าเช้ือด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และทาํการบรรจุภาย ใต้

สภาวะปลอดเช้ือ (Aseptic zone) และถูกลาํเลียงตามสายพาน เพื่อพิมพว์นัท่ี หมดอายุ การ

จดัลงลงั และขนยา้ยเขา้สู่โกดงัเพื่อรอตรวจสอบคุณภาพต่อไป  

6. ข้ันตอนการเกบ็รักษา (Storage)  

ภายหลงัจากผา่นขั้นตอนการบรรจุนมแลว้ ผลิตภณัฑท์ั้งหมดจะตอ้งถูกนาํไปเก็บรักษาเพื่อรอการ 

จาํหน่ายโดยผลิตภณัฑน์มพาสเจอร์ไรส์จะถูกนาํไปเก็บไวใ้นหอ้งเยน็อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

 

7. ข้ันตอนการขนส่งผลติภัณฑ์ (Transportation)  

ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จะถูกขนยา้ยไปยงัสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ต่อไป 

 

• การวเิคราะห์แผนการจัดการและกาํลงัคน 
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โครงสร้างและแผนบริหารของกจิการ (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

• การวเิคราะห์แผนการเงิน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

จากการลงทุนเร่ิมแรก 53,120,000 บาท  พบวา่สามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) 

เท่ากบั 1,584,909,631.52 บาท  ซ่ึงค่า NPV ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเป็นบวก  แสดงวา่การลงทุนน้ีมีความน่าสนใจ  

เน่ืองจากกระแสเงินสดรับมีมากกวา่กระแสเงินสดจ่าย 

 

อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR)   

จากงบประมาณการแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีคาํนวณได ้ สามารถคาํนวณหาค่า IRR ไดเ้ท่ากบั 

153.08 %  ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูง  จึงทาํให้ตดัสินใจไดว้่าน่าลงทุนและจะไดรั้บผลตอบแทน

กลบัคืนมาเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) 

จากผลการดาํเนินงานพบวา่  มีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ 0.90 ปี  ซ่ึงเป็นระยะเวลาการคืนทุนท่ีเร็ว

กวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวท้าํใหน่้าลงทุนและไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจ 

 จากการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) ,อตัราผลตอบแทน 

(Internal Rate of Return : IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)  พบวา่ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บน่าพึงพอใจและมีระยะเวลาคืนทุนท่ีรวดเร็วดงันั้นจึงควรลงทุนในโครงการน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์  การวิเคราะห์ดา้นการตลาด, การวิเคราะห์ดา้นการผลิตและการจดัการ การ

วิเคราะห์ดา้นการเงิน  ไดข้อ้สรุปวา่  การวางแผนธุรกิจฟาร์มโคนมออแกนิกส์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดข้ึนมี

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

เจา้ของกิจการ

ผูจ้ดัการฟาร์ม

ฝ่ายบญัชี/

การเงิน

พนกังาน

บญัชี/การเงิน

ฝ่ายธุรการ

พนกังาน

ธุรการ

ฝ่ายการตลาด

พนกังาน

การตลาด

นกัวิชาการ/

สตัวบาล

นกัวิชาการ
เจา้หนา้ท่ีสตัว

บาล

พนกังานขาย ฝ่ายผลิต

พนกังาน QC
พนกังานใน

โรงงานแปร

รูปนํ้ านมดิบ

พนกังานดูแล

โคนม

พนกังานขบั

รถ

พนกังานรักษา

ความปลอดภยั
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