
จุดมุงหมาย

วารสาร การเงิน
การธนาคาร
และการลงทุน

ปที่  4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
VoL.4 No.1  JANURAY - JUNE 2016
ISSN 2287 - 0016

JOURNAL OF FINANCE,
BANKING

AND INVESTMENT



ISSN 2286-9891

วารสาร
ปที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2559
Vol.4 No.1  JANURAY - JUNE 2016

และการลงทุน
การธนาคาร 
การเงิน 

ขอความและบทความในวารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน
เปนแนวความ คิดของผูเขียน มิใชเปนความคิดเห็นของผูจัดทำ และ
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น ำ้เต้ำหู้พลำสเจอร์ไรส์ “อิม่อุ่น” 
กนกวรรณ  บุญมี1 

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

บทสรุปผู้บริหำร 

เน่ืองจาก  ประชาชนหนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน น ้ าเตา้หูพ้ลาสเจอไรส์ ถือเป็นผลิตภณัฑ์
นอ้งใหม่ในตลาด ดงันั้นจึงไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี จากการคน้ควา้ รวมถึงขอ้มูล
จาก “ผูจ้ดัการออนไลน์ 30 ต.ค. 58’’ พบว่า ประเทศไทยเป็นตลาดส าคญัท่ีบริโภคถัว่เหลืองเป็น
อนัดบั 3 ของโลก อตัราการบริโภคเฉล่ีย 12 ลิตรต่อคนต่อปี รองจากฮ่องกงและสิงคโปร์ และตลาด
น ้ านมถัว่เหลืองในประเทศไทยเติบโตต่อเน่ืองมากกว่า 10% ทุกปี และมากกว่าตลาดนมโค ซ่ึง
เติบโตราว 7% ปัจจยัส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการท่ีคนไทยท่ีมีอายมุากข้ึนลดการบริโภคนมโคลงและ
หนัมาบริโภคน ้ านมถัว่เหลือง รวมทั้งความนิยมในการบริโภคอาหารเจท าใหต้ลาดน ้ านมถัว่เหลือง
แข่งขนัสูงข้ึน ทั้งเร่ืองนวตักรรมสินคา้และรสชาติใหม่ๆ ท าใหผู้ป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้ งในด้านความสนใจ ในเร่ือง
สุขภาพ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ใหไ้ดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ในถัว่เหลืองยงัอุดมไปดว้ยสารอาหารอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรต 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน A, B, B1, B2, B6, B12 ไนอาซิน และวิตามิน C, D, E และในเมลด็ถัว่
เหลืองยงัมี"เลซิทิน" อนัเป็นสารบ ารุงสมอง เพิ่มความทรงจ า ลดไขมนั และลดเคอเลสเตอรอล ใน
ร่างกาย ส าหรับขอ้เสีย คือ น ้ าเตา้หูจ้ะใหแ้คลเซียมไดน้อ้ยมาก ดงันั้น จึงควรรับประทานอาหารอ่ืนท่ี
มีแคลเซียมควบคู่กนัไปดว้ย เช่น ปลาทอดกรอบ ผกัคะนา้ กวางตุง้ เป็นตน้ 

จากการท่ีตลาดของอุตสาหกรรมอาหารยงัคงมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ท าใหมี้พื้นท่ีใหผู้ล้งทุน 
รายใหม่สามารถเขา้มาด าเนินกิจการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนได ้
รวมทั้งความช่ืนชอบในการรับประทานน ้าเตา้หูข้องผูบ้ริหาร จึงเกิดกิจการน ้ าเตา้หูพ้าสเจอร์ไรส์อ่ิม
อุ่น ข้ึนมา 

ค าส าคญั แผนธุรกิจ, น ้าเตา้หู,้ แผนการตลาด 

-------------------------------------------------------------- 
1นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูจ้ดัการยคุ Twin Program รุ่นท่ี 1 มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
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บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ธุรกิจน ้ าเตา้หู้ “ อ่ิมอุ่น ” มีจุดเร่ิมตน้จากความชอบด่ืมชอบทานและความรักสุขภาพ จึงได้
เร่ิมตน้จากการท าทานเองท่ีหอ้ง และมีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกบัผูรู้้เพื่อของแนวคิดและสูตรการท า
ให้น ้ าเตา้หู้ มีรสชาติเขม้ขน้ จากนั้นก็ได้เร่ิมท าและน าไปให้เพื่อนๆท่ีท างานได้ชิมและล้ิมลอง
รสชาติ เพื่อให้ติชมในรสชาติ จากการท าทานในทุกวนัผนวกกบัธุรกิจน้ีเป็นท่ียอมรับของกลุ่มรัก
สุขภาพ จนเกิดเป็นการลงทุนในธุรกิจน้ี โดยใชว้ตัถุดิบท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณภาพความอร่อยจาก
วตัถุดิบชั้นเยีย่ม คือ ถัว่เหลืองธรรมชาติแท ้100% เป็นถัว่ไทยชั้นดีท่ีปลูกทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย และท่ีส าคญัซ่ึงเป็นถัว่เหลือง NON-GMO หรือพดูไดว้า่เป็นถัว่เหลืองท่ีไม่มีการตดัต่อ ดดัแปลง
พนัธุกรรม ผลก็คือท าให้รสชาตอร่อยเขม้ขน้ และไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ฟองเตา้หูส้ด เป็นเยือ่ฟิลม์บางท่ีไดจ้ากการตม้น ้ าถัว่เหลืองชั้นดี ซ่ึงน ้ าถัว่เหลืองก็เป็นการโม่สดจาก
ถัว่เหลืองธรรมชาติแท ้ 100%  

น ้าเตา้หูพ้าสเจอร์ไรส์อ่ิมอุ่น ตั้งอยู ่เลขท่ี 5/121 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือ จงัหวดันนทบุรี 
การผลิต จะผลิต 2 แบบ 2 ขนาดและ 2 รสชาติ ในราคาสบายกระเป๋า คือ น ้ าเตา้หู้รสผสมฟองเตา้หู้
สด แบบขวด PP ขนาด 350 ml. ราคา 28 บาท แบบขวดแกว้ 280 ml. ราคา 30 บาท และน ้ าเตา้หูร้ส
ผสมเมลด็เชีย แบบขวด PP ขนาด 350 ml. ราคา 35 บาท แบบขวดแกว้ 280 ml. ราคา 40 บาท  
 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจน ้าเตา้หูพ้าสเจอร์ไรส์อ่ิมอุ่น 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจน ้ าเตา้หู้พาสเจอร์ไรส์
อ่ิมอุ่น 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาธุรกิจน ้ าเตา้หู้พาสเจอร์ไรส์
อ่ิมอุ่น 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม2558 – เดือนมกราคม 
2559 
นิยำมศัพท์  
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์                 
ดา้นการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไป
ไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. น ้ าเตา้หู้พาสเจอร์ไรส์ อ่ิมอุ่น หมายถึง กิจการท่ีจะด าเนินงาน ตั้งอยู่ เลขท่ี 5/121 ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมือ จงัหวดันนทบุรี 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ
องคก์าร โดยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 
 

ความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ               
น ้ าเตา้หูพ้าสเจอร์ไรส์ อ่ิมอุ่น 
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 4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางต าแหน่ง                         
ทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  
 5. การวิเคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร  
 6. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและก าลงัคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้างองคก์าร  
 7. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน  
วเิครำะห์สถำนกำรณ์ 
วเิครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป 

สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑ์นมท่ีผ่านมาในอดีตจะเน้นการแข่งขนักันท่ี
รูปแบบผลิตภณัฑ์โดยจะมองว่าคู่แข่งคือสินคา้แบบเดียวกนั เช่น นมพลาสเจอร์ไรส์กบันมพลาส
เจอร์ไรส์ แต่ปัจจุบนัไม่ใช่ นมตอ้งแข่งขนักบัสินคา้ segment ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน ้ าผลไม ้
ชาพร้อมด่ืม เป็นตน้ เพราะผูบ้ริโภคด่ืมเพราะความตอ้งการ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการไดจ้ะมาในรูปแบบใดก็ได ้เช่น ด่ืมเพื่อให้ขบัถ่ายดี ด่ืมเพื่อตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั โดยคน
ไทยมกัจะมีสินคา้ในใจ 2 แบรนดเ์ป็นตวัเลือก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนทดแทนกนัไดด้งันั้นผูผ้ลิตจึง
ตอ้งแข่งขนักนัสูงในการท าตลาด 
วเิครำะห์สภำพตลำด (Market Situation) 

นมถัว่เหลืองนบัเป็นผลิตภณัฑน์มท่ีไดรั้บการกระตุน้ตลาดจากผูป้ระกอบการมาโดยตลอด 
ตั้งแต่การคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นรสชาติท่ีมุ่งเนน้การสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค และการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้มีความสะดวกในการบริโภค
มากข้ึน รวมทั้ง มีการน ากลยุทธ์ในรูปแบบของการจดักิจกรรมการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และเป็นการกระตุน้ยอดขายให้เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ตลาดนมถัว่
เหลืองมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจ
ส่งผลใหใ้นปี 54 ตลาดนมถัว่เหลืองขยายตวัเพิ่มข้ึน 

โดยปัจจุบนัตลาดนมถัว่เหลืองพลาสเจอร์ไรส์ มีมูลค่าตลาดรวม 435ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
4 รายใหญ่ๆ ไดแ้ก่ TOFUSAN  54% , OHAYO 20% ,  น ้าเตา้หูชิ้นโป 20% และ ฟองฟอง 6% 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกในด้ำนแรงกดดัน 5 ประกำร (Five Force Model)  

ควำมรุนแรงของกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม (Rivalry among competing sellers) 
ข้อจ ำกดัในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรมของคู่แข่งขันรำยใหม่ (Potential entry) 
ควำมเส่ียงจำกสินค้ำทดแทน (Substitute product) 
อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 
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อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยวตัถุดิบหรือซัพพลำยเออร์ (Power of supplier) 
กำรวเิครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกำส อุปสรรค์ (SWOT ANALYSIS) 
 วเิครำะห์จุดแข็ง (Strengths) 
 1) ผลิตภณัฑดี์มีคุณภาพดว้ยขั้นตอนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2) ราคาถูก เป็นท่ีถูกใจของผูบ้ริโภค 
 3) ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัตวัแทนจ าหน่าย ท าใหก้ารขนส่งสะดวก 

4) วตัถุดิบสดใหม่ ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย และไดรั้บมาตรฐานการรับรองจากองคก์ารอาหารและ
ยา และฮาลาน 

 5) เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์ดา้นการผลิต 
 วเิครำะห์จุดอ่อน (Weakness) 
 1) ช่ือเสียงของตราผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
 2) มีเงินทุนนอ้ย  
 3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัไม่ครอบคลุม 
 4) ยงัไม่มีการท าการตลาดอยา่งเตม็ท่ี 
 5) เคร่ืองมือการผลิตยงัไม่ทนัสมยั 
 วเิครำะห์โอกำส (Opportunities) 

1) รัฐบาลมีการสนบัสนุนการท าธุรกิจขนาดย่อม และมีนโยบายสนบัสนุนสิทธิพิเศษทาง
ภาษีส าหรับกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูป 

 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 
 3) สงัคมก าลงัเขา้สู่สงัคมสูงวยั ตอ้งรักษาสุขภาพมากข้ึนงดบริโภคเน้ือสตัว ์
 4) ลูกคา้เป้าหมายมีหลากหลาย ทุกเพศ ทุกวยั 
 5) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ขายดีและเพิ่มยอดขายในเทศกาลกินเจ 
 วเิครำะห์อุปสรรค (Threats) 
 1) ภาวะเงินฝืดท าใหก้ าลงัซ้ือลดลง 
 2) คู่แข่งขนัมากราย และมีเจา้ตลาดอยูแ่ลว้ 
 3) จุดบริการวางสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่มกัจะผลิตสินคา้ออกมาแข่งขนัเอง 

4) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบตามธรรมชาติเป็นหลกั จึงมีความเส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบ
ขาดตลาดหรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 5) การมีผลิตภณัฑท่ี์สามารถทดแทนสินคา้ของเราไดใ้นตลาด 
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วเิครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
 คู่แข่งทำงตรง (Direct Competitor) 
 เน่ืองจากน ้ าเตา้หูพ้าสเจอร์ไรส์ แบบบรรจุขวด เพื่อสุขภาพ   ไดว้่างต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็น
กลุ่มคนรักสุขภาพ จึงมีคู่แข่งในสินคา้ประเภทน้ีไม่มากและมีเพียง 4 รายท่ีเป็นคู่แข่งทางตรง คือ 
TOFUSAN  , OHAYO  ,  ชินโป และ ฟองฟอง 

คู่แข่งทำงอ้อม (Indirect Competitor) 
คู่แข่งทางออ้มนั้น ก็คือ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโค นมแพะ นมเปร้ียว น ้ านม

ขา้วโพด  
แผนกำรตลำด 
วตัถุประสงค์ทำงกำรตลำด 
 เพื่อให้แบรนด์หรือตราผลิตภณัฑ์ “อ่ิมอุ่น” เป็นท่ีรู้จกัในประเทศและกลุ่มอาเซียน โดยปี
แรกให้เกิดการรู้จกัแบรดแ์ละเม่ือผ่านไปเขา้ปีท่ี 3 จะสร้างให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ ์
และเขา้สู่ปีท่ี 5 ลูกคา้จะสาวกของผลิตภณัฑอ่ิ์มอุ่น 
 เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพและหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้มีส่วนครองตลาดจาก
เร่ิมแรก 2% และภายใน 5 ปีขา้งหนา้จะเป็น 9% ของตลาดเคร่ืองด่ืมจากธญัพืชแบบพาสเจอร์ไรซ์  
 เพื่อใหมี้จ านวนลูกคา้พิ่มข้ึนทุกปีในอตัรา 20% ถึง 50% อยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหมี้ยอดขายเติบโตปีละ 20% , 50% , 57% , 53% อยา่งต่อเน่ือง 
 ก าหนดก าไรธุรกิจไม่นอ้ยกวา่ 15% ทุกปี โดยใชก้ระบวนการ OM มาบริการจดัการ 
กำรแบ่งส่วนตลำด กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวำงต ำแหน่งผลติภัณฑ์ 
กำรแบ่งส่วนตลำด ( Marketing segmentation) 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 

- Demographic segmentationเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์โดย
พิจารณาในส่วนของรายได ้และอาย ุของประชากร 
- Behavioral segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย (Target Group) 
 กลุ่มเป้าหมายหลกั คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง อยูร่ะหว่าง 20,001 – 40,000 
บาทต่อเดือน มีอายตุั้งแต่ 20 – 35 ปี วยัท างานและกลุ่มผูรั้กสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดค่้อนขา้งนอ้ย อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/
เดือนหรือผูมี้อาย ุ 36 ปีข้ึนไปหรือกลุ่มผูส้นใจดูแลสุขภาพบา้ง 
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              กำรวำงต ำแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning)  
  
 
 
                        
                          
                                              
 
                                                                        
  
 
 
 
 

ภำพที ่3.1 แสดงกำรวำงต ำแหน่งผลติภัณฑ์ 
การวางต าแหน่งผลิตภณัฑจ์ะเห็นวา่เม่ือพิจารณาจากคุณประโยชน์และรสชาติ น ้าเตา้หูพ้าส

เจอร์ไรซ์ “อ่ิมอุ่น” มีรสชาติท่ีดีเขม้ขน้และมีคุณประโยชน์ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่งเพราะผสม
ฟองเตา้หูแ้ละเมลด็เชีย 
กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำด 

เพื่อเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
ไดแ้ก่   
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ดงัน้ี 

ด้ำนผลติภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภณัฑ ์น ้ าเตา้หูพ้ลาสเจอร์ไรส์บรรจุขวด ของ อ่ิมอุ่น เราวางแผนท่ีจะผลิตเป็น 2 รส โดย

มีรสผสมฟองเตา้หูส้ด และรสผสมฟองเตา้หูส้ดและเมลด็เชีย โดยมีขนาดบรรจุภณัฑ ์2 ขนาดและ 2  
แบบ 
 
  

โทฟุซงั 

OHAYO 

รถชาติไม่ดี 

คณุประโยชน์สงู 

อิม่อุ่น 

รสชาติดี 

ชินโป 

ฟองฟอง 

คุณประโยชนต์ ่า 
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กลยุทธ์ด้ำนผลติภัณฑ์ 
                    บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละรสชาติเป็นท่ีสุด  

 
ภำพที ่3.2 เมลด็ถ่ัวเหลืองทีมี่คุณภำพ 

กลยทุธ์ดา้นคดัสรรเลือกและดูแลรายละเอียดการผลิต นั้น เราก าหนดอยา่งชดัเจนท่ีจะจดัหา
วตัถุดิบจากภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเป็นถัว่เหลืองท่ีไม่มีการตดัแต่งพนัธุกรรม  (NON GMO) 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งแน่นอน 
กลยุทธ์ด้ำนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

- ส ำหรับจ ำหน่ำย   ตำมร้ำนขำยผลติภัณฑ์สุขภำพและร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 
เพื่อสร้างความแตกต่าง บริษทัฯ มีบรรจุภณัฑแ์บบขวดแกว้ และวางจ าหน่ายในตูอุ่้นร้อน

ของบริษทัฯ มีการใหย้มืใช ้ซ่ึงจะมีหนา้ตาสะอาด ใหค้วามอุ่นตลอดเวลา  ตูจ้ะแสดงผลิตภณัฑอ์ยา่ง
เป็นระเบียบสะดวกต่อการหยิบ  พร้อมธงสีเหลือง ว่า เจ เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีรับประทานเจ ทั้งใน
เทศกาลกินเจ และไม่ไดอ้ยูใ่นเทศกาล  และการวางจ าหน่ายแบบแช่เยน็ดว้ยขวดพลาสติกอยา่งดี 
กลยุทธ์ด้ำนตรำผลติภัณฑ์ 

เพื่อส่ือถึงตวัผลิตภณัฑ ์และสร้างความชดัเจนและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง จึงมีการเลือกใชช่ื้อ
และตราผลิตภณัฑ ์รวมทั้งสโลแกน ดงัน้ี 

ใชช่ื้อผลิตภณัฑ ์ว่า “อ่ิมอุ่น” ซ่ึงมีความหมายว่า ทานแลว้อ่ิมและอุ่นสบายทอ้ง เพระผสม
ฟองเตา้หูแ้ละเมลด็เชีย ผลิตสดๆ จากเตาถ่าน 

ตราผลิตภณัฑ์จะเป็นรูปเมล็ดถัว่เหลืองหน่ึงเมล็ดเริงร่าในน ้ าเตา้หู้ ซ่ึงส่ือถึงช่ือผลิตภณัฑ ์
“อ่ิมอุ่น” และมีสารอาหารท่ีไดล้อยอยูร่อบๆ 

ค าขวัญ หรือ Slogan คือ  “OimOun” good to drink bring your health [อ่ิมอุ่น ด่ืมดีมี
สุขภาพ] 
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ด้ำนรำคำ (Price) 
รำคำขำยปลกี 

เตา้หูร้สผสมฟองเตา้หูส้ด   
 แบบขวด PP ขนาด 350 ml  ราคาขายขวดละ  28 บาท 
 แบบขวดแกว้ 280 ml  ราคาขายขวดละ  30 บาท    

                    น ้าเตา้หูร้สผสมฟองเตา้หูส้ดและเมลด็เชีย      
 แบบขวด PP ขนาด 350 ml  ราคาขายขวดละ 35 บาท    
 แบบขวดแกว้ 280 ml ราคาขายขวดละ 40 บาท 

รำคำขำยส่ง 
เตา้หูร้สผสมฟองเตา้หูส้ด   

 แบบขวด PP ขนาด 350 ml  ราคาขายขวดละ  20 บาท 
 แบบขวดแกว้ 280 ml  ราคาขายขวดละ  22 บาท    

น ้าเตา้หูร้สผสมฟองเตา้หูส้ดและเมลด็เซีย      
 แบบขวด PP ขนาด 350 ml  ราคาขายขวดละ 25 บาท    
 แบบขวดแกว้ 280 ml ราคาขายขวดละ 30 บาท 

ด้ำนสถำนทีจ่ัดจ ำหน่ำย (Place) 
แผนปัจจุบัน 
เน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีจ ากดั รวมทั้งเป็นช่วงท่ีก าลงัสร้างตราผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีจดจ านั้น 

 เราจึงก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่าย ไว ้2 รูปแบบคือ 
- รูปแบบจ ำหน่ำยปลกี และแบบขำยฝำก ได้แก่ 
1. ร้านโกลเดน้ท ์เพลส บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั มีจ านวน 11 สาขา 
โดยกลุ่มเป้าหมายร้านน้ีจะมุ่งเนน้แต่ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพปลอดสารพิษเป็นส่วนใหญ่ ท า

ใหเ้ป็นจุดดึงดูดลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ และมีสาขากระจายตามเขตชุมชนท่ีส าคญั                        

ภำพที ่3.6 ตรำสัญลกัษณ์ผลติภัณฑ์ “อิม่อุ่น” (Oim On) 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

10 
Journal of Finance 

Banking and Investment 

2 ร้านเลมอนฟาร์ม  
เลมอนฟาร์ม เป็นร้านสุขภาพท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ปัจจุบนัมีสาขา 9 แห่งใน

กรุงเทพฯ เลมอนฟาร์มพยายามท าหน้าท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยอาหารเกษตรอินทรีย์  
ผลิตภณัฑข์องเรากลุ่มเป้าหมายใกลเ้คียงกบัร้านเลมอนฟอร์ม 
แผนในอนำคต 

รูปแบบกำรขำยส่งและตั้งตัวแทนจ ำหน่ำย  
ในระยะยาว บริษทัฯ มีความตั้งใจจะขยายยอดขายโดยการขายส่งและแต่งตั้งตวัแทนขายใน

เขตภูมิภาคในต่างจงัหวดัเพื่อกระจายผลิตภณัฑใ์นเขตการท่องเท่ียว 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยและส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Mix) 

กำรโฆษณำ (Advertising) 

 จดัท าใบปลิว ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์“อ่ิมอุ่น” ใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ี 
 โฆษณาผา่นทีวี เป็นการประกาศผลิตภณัฑใ์หป้ระชาชนโดยทัว่ไปทราบ  
 โฆษณาในเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิ เป็นตน้ 

กำรใช้พนักงำน (Personal Selling) 
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัอย่างสูงในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ก็คือ พนักงานขาย ซ่ึงนับว่าเป็นส่วน

ส าคญัท่ีจะท าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ เพราะเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของแบรนดแ์ละตอ้งใหข้อ้มูลแก่
ลูกคา้  

ชุดพนักงานของ “อ่ิมอุ่น” ประกอบดว้ย เส้ือเซ๊ิตแขนสั้นสีเหลืองขริบสีน ้ าตาล มีกระเป๋า
ตรงหนา้อกขวา พร้อมปักโลโก ้“อ่ิมอุ่น” 

กำรส่งเสริมกำรขำย (Sale Promotion) 

 ออกบูธแสดงผลิตภณัฑแ์ละให้ทดลองชิมตามห้างสรรพสินคา้ นิทรรศการหรือ
งานเทศกาลต่างๆเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมาเดินภายในงานไดเ้ป็น
จ านวนมากและรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีมาเดินตามงานต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการ
ไปออกบูธแสดงสินคา้ก็มกัสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจดัแสดงอยูแ่ลว้ ท า
ใหส้ามารถส่ือสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

กำรประชำสัมพนัธ์ (Public Relation) 

 จดักิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  
 จดัท าเอกลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ เคร่ืองหมาย

การคา้ โลโกผ้ลิตภณัฑ ์นามบตัร บรรจุภณัฑร์วมถึง ชุดแต่งกายพนกังาน เพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 
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 ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์เราสามารถท าผา่นช่องทาง Social Network อยา่ง 
เว็บไซต์ Face book  และ Twitter ไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนั้นยงัมี
ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ จดัท า Blog เพื่อเผยแพร่บทความหรือขอ้ความจากผูผ้ลิต และ
ยังสามารถเป็นช่องทางติดต่อส่ือสารกับผู ้บริโภคหรือลูกค้า  (Two ways 
communication) ไดอี้กดว้ย 

แผนปฏิบัติกำรของกำรท ำกำรตลำด (Action Plan) 
โดยเราจะเน้นการแจกชิมผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ตรงในการไดก้ล่ิน

หอม ล้ิมรสชาติท่ีเขม้ขน้ สด จนตอ้งมองหาผลิตภณัฑอ่ิ์มอุ่นในคราวต่อไป 
เม่ือผลิตภณัฑ์ “อ่ิมอุ่น” เขา้สู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ส าหรับการท าการตลาดในระยะน้ี จะ

เน้นการสร้างแบรนด์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้มากข้ึนโดยเน้นกิจกรรมท่ีเผยแพร่ขอ้มูล
ผา่นส่ือทุกช่องทางท่ีไดก้ าหนดไว ้หรือการส่งเอกสารแนะน าตวัเองไปยงัส่ือต่างๆ เช่นไปรษณียส่์ง
แผ่นพบัถึงบา้น หรือ แนบแผ่นพบักบันิตยสารอาหารสุขภาพ  ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ส่ือ
รู้จักผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งจัดท าเว็บไซต์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์  ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกใชส่ื้อออนไลน์มากกว่าส่ือดา้น
อ่ืนๆ นั้นเพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย มีการเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์มากข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมทั้ งส่ือออนไลน์ยงัมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภัณฑ์อยู่มากและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงเลือกใช้ส่ือช่องทางน้ีในการส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภค  ส าหรับการออกบูทงานและกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นการเปิดตวัผลิตภณัฑ ์“อ่ิมอุ่น”ใหก้บั
ผูท่ี้ยงัไม่รู้จักให้รู้จักมากข้ึน  และการท ากิจกรรม CSR  ท่ีสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และตรง
กลุ่มเป้าหมายและนอกกลุ่มเป้าหมาย  เช่นการแจกผลิตภณัฑโ์ครงการช่วยเด็กยากจน โครงการโรง
ทานงานทอ้งสนามหลวงหรือการท ากิจการเพื่อสงัคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รักษาความสะอาด         
งบประมำณกำรท ำกำรตลำดและประชำสัมพนัธ์ 
ตารางท่ี 3.1 งบประมาณการท าการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

 
 
  

บาท/ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยอดขาย 6,000,000.00 7,200,000.00 10,800,000.00  17,000,000.00  26,000,000.00  

5% 5% 5% 5% 5%

300,000.00     360,000.00     540,000.00       850,000.00       1,300,000.00    

คา่ใช้จ่ายดา้น 

การตลาด (%)

คา่ใช้จ่ายดา้น 

การตลาด (บาท)
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แผนกำรผลติ 
สถำนที่ประกอบกำรในกำรผลติ 
สถานท่ีตั้ง ตั้งอยู ่เลขท่ี 5/121 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือ จงัหวดันนทบุรี พื้นท่ี 50 ตารางวา 
กำรจัดหำวตัถุดิบ 

การจดัซ้ือเป็นระบบท่ีมีความส าคญัระบบหน่ึงส าหรับงานผลิต ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้
ความส าคญัในการเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมากท่ีสุด และเม่ือด าเนินการสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีเหมาะสม 

ราคา (Price) ตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และวตัถุดิบ รวมถึงตอ้งมีเง่ือนไขในการช าระ
เงินท่ีเหมาะสม 

คุณภาพ (Quality) ส าหรับถัว่เหลืองจะเลือกท่ีผา่นกรรมวิธีการผลิตท่ีปลอดสารพิษ วตัถุดิบ
ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพ เป็นถัว่เหลืองธรรมชาติแท ้100% เป็นถัว่ไทยชั้นดีท่ีปลูก
ทางภาคเหนือของประเทศไทย และท่ีส าคญัซ่ึงเป็นถัว่เหลือง NON-GMO เป็นถัว่เหลืองท่ีไม่มีการ
ตัดต่อ ดัดแปลงพนัธุกรรม ในช่วงแรกทางร้านจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนซ้ือ 
ภายหลงัอาจใชว้ิธีการสุ่มตรวจแทนเพื่อความรวดเร็ว 
กำรเกบ็รักษำวตัถุดิบ 

การเก็บรักษาเมล็ดถัว่เหลือง ร้อยละ 75 ข้ึนไป โดยการเพาะทดสอบความงอกดูจากถัว่
เหลือง 100 เมลด็ งอกเป็นตน้เกิน 75 ตน้ข้ึนไป ถือวา่เป็นเมลด็พนัธ์ุดี ตอ้งเกบ็เมลด็ถัว่เหลืองใหแ้หง้
อยูเ่สมอ เก็บในท่ีท่ีมีอากาศเยน็ และถ่ายเทไดส้ะดวก อยา่วางกระสอบท่ีบรรจุเมลด็ถัว่เหลืองไวบ้น
พื้นดินหรือพื้นซีเมนตโ์ดยตรง เพราะจะท าใหเ้มลด็ถัว่เหลืองดูดความช้ืนจากพื้นดินหรือซีเมนตไ์ด้
ในเวลาอนัรวดเร็ว ควรใชล้งัไมร้องเพื่อเป็นฐานในการวางกระสอบถัว่เหลือง และอยา่เก็บเมลด็ถัว่
เหลืองไวใ้นท่ีใกลน้ ้ า จะท าใหเ้มลด็มีความช้ืนสูงตามไปดว้ย จะท าใหเ้มลด็ถัว่เหลืองเกิดเช้ือราได ้
นโยบำยสินค้ำคงคลงั 

การจดัการสินคา้คงคลงั นโยบายก าหนดสินคา้คงคลงับริษทัใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (First-
In, First-Out Method : FIFO) เมลด็ถัว่เหลืองท่ีซ้ือมาก่อนจะน าเขา้สู่กระบวนการผลิตก่อน และเก็บ
วตัถุดิบกนัไว ้10 เปอร์เซ็นต ์
กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรไปยงัผู้บริโภค 

สถานท่ีประกอบการในการผลิต เลขท่ี  5/121 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือ จงัหวดันนทบุรี 
การขนส่งไปยงัผูบ้ริโภค กำรขนส่งทำงบก (Land Transportation) ใช้รถบรรทุก 4 ล้อ เป็น
ยานพาหนะในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายในปัจจุบนัประเทศไทยมีโครงข่ายถนน
ค่อนขา้งดีมากทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองการขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถเขา้ถึงไดท้ัว่ทุกเขตใน
กรุงเทพมหานครและทุกจงัหวดัในประเทศไทย 
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กำรบริกำรก่อนและหลงักำรขำย 
น ้ าเตา้หู้พาสเจอร์ไรส์บรรจุภณัฑแ์บบขวด PP และแบบขวดแกว้จะน าเสนอบริการจดัวาง

ผลิตภณัฑแ์ละจดัเก็บผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุลบั โดยผลิตภณัฑแ์บบขวดแกว้จะมีการใหย้มืตูอุ่้นร้อน
พร้อมทั้งติดตั้งใหเ้รียบร้อย และบริการหลงัการขายบริษทัจะส่งพนกังานมาจดัเก็บสินคา้ท่ีหมดอายุ
และจดัวางสินคา้ใหม่พร้อมทั้งบ ารุงรักษาตูอุ่้นร้อนใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
ขั้นตอนกำรผลติ 

ส่วนผสม/วตัถุดิบ 
1.เมลด็ถัว่เหลือง               2. น ้า             3. ใบเตย              4. หญา้หวาน      5. เมลด็เชีย 

วธีิกำรผลติ 
1. คดัเลือกเมลด็ถัว่เหลืองคุณภาพดี 
2. ลา้งถัว่ใหส้ะอาด 2-3 คร้ัง(ก่อนลา้งเลือกเอาเมลด็เสียๆและส่ิงแปลกปลอมออกก่อน) 
3. เติมน ้าใหท่้วม แช่น ้าไวอ้ยา่งนอ้ย 4  ชัว่โมง ลา้งอีกคร้ังแลว้เทใส่ตะกร้าใหส้ะเดด็น ้า 
4.  ตวงน ้าตามสูตรก าหนด  
5. ใส่เคร่ืองบดแยกกากและน ้าจะเป็นน ้าสีขาวขุ่น  
6. จากนั้นน ามากรองอีกคร้ัง เพื่อใหไ้ดน้ ้ าเตา้หูท่ี้ปราศจากตะกอนของกากถัว่เหลือง 
7. จากนั้นน ามาตม้กบัเตาถ่าน ใส่ใบเตยทั้งใบท่ีลงมดัเป็นปมเพิ่มกล่ินให้หอม  ตม้ไฟปาน

กลาง เวลาตม้ให้ตม้นาน ประมาณ 50 นาที – 1ชัว่โมง เพราะถา้ตม้เร็วเกินไปจะไม่หมด
กล่ินถัว่ จะไม่อร่อย และยอ่ยยากท าใหท้อ้งอืด ระหวา่งท่ีตม้จะไดฟ้องเตา้หู ้ใชไ้มต้กัผึ่งไว ้

8. หลงัจากตม้เสร็จแลว้ปรุงรสดว้ยหญา้หวาน และเมลด็เชียร์ ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ 
9. เม่ือปรุงรสแลว้น ามาเขา้เคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ เพื่อท าใหน้ ้ าเตา้หูเ้กบ็ไวไ้ดน้าน 
10. น าไปเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อท าการบรรจุขวด 
11. เกบ็เขา้หอ้งเยน็ตามอุณหภูมิท่ีก าหนด 
12. จดัส่งตามออเดอร์ท่ีลูกคา้สัง่ 
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ก ำลงักำรผลติ 

ประเภท 
ก ำลงักำรผลติ (ขวด) 

วนั เดือน ปี 
น ้าเตา้หูผ้สมฟองเตา้หูส้ด          
-ขวด PP  350 ml    375 7,500 90,000 
           -ขวดแกว้ 280 ml   150 3,000 36,000 
น ้ าเตา้หู้ผสมฟองเตา้หู้สดและเมล็ด
เชีย   

   

            -ขวด PP  350 ml  200 4,000 48,000 
            -ขวดแกว้ 280 ml  75 1,500 18,000 

รวม 800 15,500 192,000 

 
รำยกำรเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรผลติ 
 ตำรำงแสดงวตัถุดิบ 

วตัถุดิบทีใ่ช้ แหล่งวตัถุดิบ รำคำต่อหน่วย 
     เมลด็ถัว่เหลือง เกษตรกิจลานนา 16.63 บาทต่อกิโลกรัม 
     น ้ าเปล่า ของกิจการ 16 บาทต่อหน่วย 
     หญา้หวาน บริษทั โนซูการ์ จ  ากดั 9 บาทต่อกิโลกรัม 
     เมลด็เชีย บริษทั สหเฮอร์เบิลมาริช จ ากดั 750 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ต้นทุนกำรผลติ 
น ำ้เต้ำหู้ผสมฟองเต้ำหู้สด ขวด PP  350 ml  (7,500  ขวดต่อเดือน) 
ต้นทุนวตัถุดิบทำงตรง 

รวมต้นทุนวตัถุดิบทั้งหมด 85,258.50 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =        85,258.50        = 

                                                                                                                    7,500 
11.37 
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ค่ำแรงงำนในกำรผลติสินค้ำ  
รวมค่าแรงงานทั้งส้ิน 30,000 

ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย  = ตน้ทุนค่าแรงงานทั้งหมด (บาท)  = 
                                                                  ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)                                  

30,000 
 15,500 

 
ค่ำใช้จ่ำยในโรงงำน 

รวมค่ำใช้จ่ำยในโรงงำนทั้งส้ิน 25,000 
ตน้ทุนคชจ.ในโรงงานต่อหน่วย = ตน้ทุนคชจ.ในโรงงานทั้งหมด (บาท)  = 
                                                          ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย) 

     25,000 
     15,500 

สรุปต้นทุนสินค้ำทั้งหมด ต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย =  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน  

โรงงานต่อหน่วย 
            =  11.37+1.94+1.61 
                                       =   14.92 บำท ต่อหน่วย เทยีบกบัรำคำขำย 28 บำท/ขวด 
 น ำ้เต้ำหู้ผสมฟองเต้ำหู้สด ขวด แก้ว 280 ml  (3,000  ขวดต่อเดือน 
ต้นทุนวตัถุดิบทำงตรง 

รวมต้นทุนวตัถุดิบทั้งหมด 25,759.59 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =        25,759.59        = 

                                                                                                   3,000 
8.58 

สรุปต้นทุนสินค้ำทั้งหมด ต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย=  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน  

            โรงงานต่อหน่วย 
            = 8.58+1.94+1.61 
                                     = 12.13 บำท ต่อหน่วย 
น ำ้เต้ำหู้ผสมฟองเต้ำหู้สดและเมลด็เชีย ขวด PP  350 ml  (4,000 ขวดต่อเดือน) 
ต้นทุนวตัถุดิบทำงตรง 

รวมต้นทุนวตัถุดิบทั้งหมด  86,258.50 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =        86,258.50        = 

                                                                                                                    4,000 
21.56 

 

=  1.61 

= 1.94 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

16 
Journal of Finance 

Banking and Investment 

สรุปต้นทุนสินค้ำทั้งหมด ต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย=  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน  

           โรงงานต่อหน่วย 
          =  21.46+1.94+1.61 
                                   =   25.11 บำท ต่อหน่วย เทยีบกบัรำคำขำย 35 บำท/ขวด 
น ้าเตา้หูผ้สมฟองเตา้หูส้ดและเมลด็เชีย ขวด แกว้ 280 ml  (1,500  ขวดต่อเดือน) 
ต้นทุนวตัถุดิบทำงตรง 

รวมต้นทุนวตัถุดิบทั้งหมด  30,367.59 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =        30,367.59        = 

                                                                                                                   1,500 
20.25 

สรุปต้นทุนสินค้ำทั้งหมด ต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย=  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน  

โรงงานต่อหน่วย 
          =  20.25+1.94+1.61 
                                   =  23.80 บำท ต่อหน่วย 
แผนกำรจัดกำรและก ำลงัคน 

โครงสร้ำงองค์กำร(ผงัองค์กร) 
 ลกัษณะโครงสร้างขององคก์รเป็นแบบสายแบบท่ีจดัรูปคลา้ยกองทพัหรืออาจเรียกไดอี้ก
อย่างหน่ึงว่า แบบตามแนวด่ิง (Vertical Chart) ไดก้ าหนดให้ต าแหน่งสูงสุด เป็นผูจ้ดัการใหญ่อยู่
สูงสุด ต าแหน่งรอง ๆลงมาก็เขียนไวใ้นระดบัท่ีต ่าลงมาตามล าดบั ดงันั้นจึงมีลกัษณะคลา้ยรูปปีรา
มิด                                 
แผนกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานท่ีส าคญั คือ การก าหนดผลตอบแทนตามผลของ
การปฏิบัติงาน(Compensation by Perrmance) โดยการใช้ตัววดัผลการท างาน  (Key Performance 
Indicators: KPIs) ท่ีมีการก าหนดและตกลงกันไวล่้วงหน้าระหว่างองค์กรและผูป้ฏิบติังาน เป็น
เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในปัจจุบนั เพราะจะท าให้องค์การ 
หน่วยงาน และพนกังานทุกระดบัท างานในองคก์ารท างานอยา่งเตม็ท่ีเพราะมีการก าหนดผลสัมฤทธ์ิ
ในการท างาน โดยการท างานจะมาเนน้ท่ีความส าเร็จของผลการปฏิบติังานเป็นหลกัส าคญั   เพราะมี
การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายการท างานพร้อมก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นรูปธรรม 
สามารถน าไปใชใ้นการเช่ือมโยงกบัการข้ึนเงินเดือน การจ่ายโบนสั และการเล่ือนระดบัได ้
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กำรวัด KPI ของน ำ้เต้ำหู้อิม่อุ่น 

 ประเภทของตัวช้ีวดั และค่ำเป้ำหมำย 
 1. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการวดัส่ิงท่ีนบั ได ้เช่น ร้อยละ เวลา 
จ านวนเหมาะส าหรับส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้มีความชดัเจน 
 2. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ประเมินพฤติกรรม 
 3. ตวัช้ีวดัเชิงคุณภำพ ตวัช้ีวดัท่ีอิงกบัค่าเป้าหมายเชิงพรรณนาไม่เป็นตวัเลขเชิงปริมาณ ผู ้
ประเมินตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณา เช่นระดบัความส าเร็จ การผ่านเกณฑ ์ส่วนใหญ่ใชว้ดั
การด าเนินงาน เป็นขั้นตอน(Milestone)  

 แนวทำงกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย (5 ระดับ) 
ระดับที่ 1 ค่าเป้าหมายต ่าสุดท่ีรับได ้
ระดับที่ 2 ค่าเป้าหมายในระดบัต ่ากวา่มาตรฐาน 
ระดับที่ 3 ค่าเป้าหมายท่ีเป็นค่ามาตรฐานโดยทัว่ไป 
ระดับที่ 4 ค่าเป้าหมายท่ีมีความยากปานกลาง 
ระดับที่ 5 ในระดบัทา้ทาย มีความยากค่อนขา้งมาก โอกาสส าเร็จ <50%  

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร 
 เป็นท่ีทราบกันอย่างดีอยู่แล้วว่าพนักงานคือฟันเฟืองส าคญัผูอ้ยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จ
ทั้ งหมดของการท าร้านอาหารทะเลในทุกๆรูปแบบ การท างานอย่างหนักของพวกเขาเป็น
แรงผลกัดนัอนัส าคญัท่ีท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัประสบความส าเร็จ การตอบแทนพนกังาน
ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจา้งจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกบริษทัจ าเป็นตอ้งมี 
กำรวิเครำะห์แผนกำรเงิน 
 บริษทัใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 5,000,000 บาทโดยกูจ้ากธนาคาร 2 ลา้นบาทและทุนของเจา้ของ 
3 คนๆละ 1 ลา้นบาทรวมเป็นเงิน 3 ลา้นบาท บริษทัตั้งเป้ายอดขายไวท่ี้ 2% ในปีแรก และจะเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ภายใน 5ปี มีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 20%  , 50% , 57% และ 53% ในปีท่ี 5 มียอดขายปีท่ี 
1 เท่ากบั 6,000,000.00 บาท ปีท่ี 2  เท่ากบั 7,200,000.00 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 10,800,000.00 บาท ปีท่ี 
4 เท่ากบั 17,000,000.00 บาท และ   ปีท่ี 5 เท่ากบั 26,000,000.00 บาท มีตน้ทุนทางการเงิน (WACC) 
อยู่ท่ี 19.62%  มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีคิดเป็น 31% , 33% , 39% , 
42% และ 44% ตามล าดบั มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลงัจาก 5 ปีไปแลว้คิดเป็น 88.02 ลา้น
บาท บริษทัท าก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 1,212,815.04 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั  1,755,905.02 บาท ปีท่ี 3 
เท่ากบั 3,600,236.95 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 6,624,859.38 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 11,000,158.76 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 2.18 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากบั 
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40,091,133.62  บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั 
102.63 % 
สรุปผลกำรศึกษำ  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การ
วิเคราะห์ ดา้นก าลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปว่า ธุรกิจน ้ าเตา้หู้พลาสเจอร์ไรส์
ภายใตเ้ง่ือนไข ท่ีบริษทัก าหนดข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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กาแฟเพ่ือสุขภาพ Drink Me 
คณิตา สันติวรกุล 

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

บทความ 
กาแฟ เป็นหน่ึงในอาหารเชา้ยอดนิยมของคนทัว่โลกมาเป็นเวลานาน และส าหรับประเทศ

ไทยนั้น กาแฟนอกจากจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ผูค้นในสังคมปัจจุบนั  ได้
ให้ความส าคญัต่อกาแฟเป็นอย่างมาก สังเกตไดจ้ากภาพท่ีเห็นบ่อยในทุกเชา้คือ การท่ีผูค้นมกัจะมี
แกว้กาแฟถืออยูใ่นมือ ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้วนัท างานวนัใหม่หรือแมจ้ะกระทัง่จากการท่ีเราเดินไปไหน
มาไหนก็พบเห็นร้านกาแฟอยูเ่ป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณ ร้านกาแฟสดทั้งใหญ่และ
เล็ก รวมไปถึงกาแฟพรีเมียม  ทั้งท่ีเป็นแฟรนไชส์ จากต่างประเทศและในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนมาก
ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา เหตุผลเพราะว่า หลังจากด่ืมกาแฟแล้ว จะท าให้เกิดความรู้สึกสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปร่า และช่วยท าให้หายง่วงซึมในขณะท่ีเรียนหรือท างาน อีกทั้งยงัมีรูปแบบในการ
น าเสนอหรือวิธีการชงเพื่อให้ไดร้สชาติท่ีหลากหลาย และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัน้ีได้
หนัมาสนใจสุขภาพ ใส่ใจรูปร่างความงามผลจากการตระหนกัถึงสุขภาพท่ีมีมากข้ึน  ไดมี้การศึกษา
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรม  การด่ืมกาแฟกบัผลกระทบต่อสุขภาพ จึงไดมี้ผูป้ระกอบการท่ีน าเอา
นวตักรรมมาพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อมุ่งเนน้ตอบสนองรูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนไป เช่น                     
กาแฟเพื่อสุขภาพและเสริมความงาม กาแฟพร้อมด่ืมพรีเมียม หรือกาแฟผสมส าเร็จรูป ท่ีมุ่งเน้น
ผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีมีพฤติกรรมการใชชี้วิตเร่งรีบและตอ้งการความสะดวกสบาย มากข้ึน เป็นตน้  

โดยในปี 2557 ตลาดกาแฟมีมูลค่า 31,000 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตต่อเน่ืองทุกปี  
โดยเติบโตเฉล่ียปีละ 3.5% โดยกาแฟ 3 in 1 เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุด ในปีท่ีผ่านมาดว้ย
ยอดจากเติบโต 8% และเป็นตลาดท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดด้วยมูลค่าตลาด 15,000 ลา้นบาท 
กาแฟพร้อมด่ืมมีส่วนแบ่งเป็นอนัดบั 2 ในตลาดกาแฟรวม ดว้ยมูลค่า 10,000 ลา้นบาท  กาแฟผง
ส าเร็จรูป และกาแฟฟังกช์นันอล 3in1 เป็น 2 ตลาดท่ีเลก็สุด รวมกนัเพียง 6,000 ลา้นบาท 
แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 

บริษทั  ดร้ิงมี จ  ากดั (DRINK ME COMPANY LIMITED)จดัตั้งอยูใ่นรูปบริษทัจ ากดั ก่อตั้ง
ข้ึน ในเดือน มกราคม พ.ศ.2559 โดยการร่วมทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน 3 คน  ในนามแบรนด ์ “ Drink 
Me ”  โดยมีแนวคิดว่าผลจากการตระหนักถึงสุขภาพของมนุษย ์ท่ีมีมากข้ึน จึงได้มีการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการด่ืมกาแฟกบัผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัน้ี ไดห้นัมาสนใจสุขภาพ ใส่ใจรูปร่าง  ความงาม มากข้ึน ดงันั้นบริษทัจึงไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑ์
กาแฟเพื่อสุขภาพ ท่ีมีส่วนประกอบของ อลัมอนด์ ,แมคคาเดเมีย ,มลัเบอร์ร่ี , อาซาอิ เบอร์ร่ี และ 
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หญา้หวาน ท่ีมีสรรพคุณ และประโยชน์มากมาย อาทิเช่น อลัมอนด์ สรรพคุณ ช่วยต่อตา้นอนุมูล
อิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย , แมคคาเดเมีย  สรรพคุณ มีไฟเบอร์สูงช่วยในระบบ
ขบัถ่าย , มลัเบอร์ร่ี  ช่วยบ ารุงหวัใจช่วยท าใหเ้สน้ประสาทตาดี , อาซาอิ เบอร์ร่ี มีวิตามินแร่ธาตุ และ
กรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย และหญา้หวาน ช่วยลดน ้าตาล ในเลือด เป็นตน้ ซ่ึงส่วนประกอบต่างๆ 
ท่ีอุดมไปดว้ยประโยชน์ต่อผูด่ื้มกาแฟ โดยยงัคงมีรสชาติท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ทางบริษทัมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์บบ คือ  

1. ชนิดซอง ขนาด 12   กรัม ราคา  15 บาท  
2. ชนิดเติม ขนาด 45   กรัม   ราคา  45 บาท  
3. ชนิดขวด ขนาด 100 กรัม   ราคา  95 บาท  

  ปัจจุบนั รูปแบบธุรกิจมีทั้ งจ  าหน่ายปลีกและส่ง  ด้านความสะดวก ในช่องทางการจัด
จ าหน่าย บริษทัมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์ โดยไดส้ร้างเวบ็ไซด์WWW.Drink Me.COM  
ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook , Instragram และร้านสะดวกซ้ือ เช่น  เซเว่นอีเลฟเว่น , แฟมิล่ี มาร์ท 
และตามสรรพสินคา้ทัว่ไป เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต, บ๊ิกซี และ เทสโกโ้ลตสั เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัลูกคา้  และเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
วสัิยทศัน์ 

เป็นผูส้ร้างสรรคก์าแฟเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บ ความอร่อย และคุณค่า
ทางโภชนาการและยอมรับในทุกระดบัชั้น เป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศ 
พนัธกจิ 

1. สร้างแบรนดสิ์นคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย 
2. มุ่งพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อส่งมอบคุณค่าทาง

โภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค ภายใตเ้อกลกัษณ์และตรา
สินคา้   “ Drink Me ”   

3. สร้างนวตักรรมเก่ียวกบัคุณประโยชน์มาผสมผสานกบักาแฟเพื่อสร้างความแตกต่าง 
4. ด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการสร้างคุณค่าทางสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดโ้ดยใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย คือ มี

ยอดขายเพิ่มข้ึนปีท่ี 2-3 (2560-2561) เพิ่มข้ึน 5% และ4-5 ปี (2562-2563) เพิ่มข้ึน 10%  
ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 
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เป้าหมาย 
-  เป้าหมายระยะสั้น  ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ใน

ฐานะผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง           โดยสามารถวาง
จ าหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ ภายในปี 2559  จ  านวน 200  
สาขา และมียอดขายเพิ่มข้ึน 5%  ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

-   เป้าหมายระยะยาว  ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นผูน้ าตลาดดา้นกาแฟเพื่อสุขภาพอนัดบั
หน่ึงของประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี  มีการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
สัญลกัษณ์และค าขวัญ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  แสดงตราสินค้า 
 ใชช่ื้อสินคา้วา่ Drink Me ซ่ึงมีความหมายวา่ ด่ืมฉัน เพื่อจะส่ือถึง การด่ืมฉนัเพื่อสุขภาพท่ีดี
ของคุณ ซ่ึงตราสินคา้เป็นลกัษณะ 
 - แกว้กาแฟสีน ้าตาล ส่ือถึงความเขม้ขน้ของรสชาติของกาแฟ 
 - ขอบแกว้สีเขียวรูปใบไม ้เป็นการผสมผสานกนัของความสมดุลทางธรรมชาติ ส่ือความ
หมายถึงการคดัสรรวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมาจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ ท่ีดีของผูบ้ริโภค  
 - ตวัอกัษร Drink Me เป็นตวัอกัษรสีเหลือง ส่ือถึงความรุ่งเรืองของธุรกิจ  
ค าขวญั 

กาแฟของคนไทย ใส่ใจในสุขภาพ 
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ตลาดเป้าหมายของกาแฟเพื่อสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มพนักงานออฟฟิศ นักธุรกิจ นักศึกษา 
นกัท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไปทั้งชายและหญิงท่ีนิยมด่ืมกาแฟและรักสุขภาพ  
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ท าเลที่ตั้ง 
1. ส านกังานและโรงงานผลิต   
             ตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 หมู่ 9  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
2. สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
  Hyper Market  ไดแ้ก่  BigC,Tesco Lotus 
  Convenience Store  ไดแ้ก่   7-11,Family Mart 
  Supermarket   ไดแ้ก่  Tops , Home Frech Mart , Food Land 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจยัท่ีมีผลท าให้ธุรกิจ “กาแฟเพื่อสุขภาพ” ประสบความส าเร็จ  คือ รสชาติและคุณภาพ
ของสินคา้ ท่ีมีความแตกต่างกบัผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืน สะดวกในการรับประทาน และซ้ือไดง่้าย ดว้ย
การควบคุมคุณภาพ ดงัน้ี 

1.ด้านสินคา้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงท าให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีช่ืน
ชอบการด่ืมกาแฟ และรักสุขภาพ 

2. ดา้นวตัถุดิบของสินคา้ บริษทัไดเ้ลือกสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุด วตัถุดิบ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
จากไร่ของเกษตรกรท่ีปลูกพืชแบบออแกนิก 

3. ดา้นความสะดวกในช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษทัมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ 
และร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11, ซุปเปอร์มาเกต็ บ๊ิกซี โลตสั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้  และ
เพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
เงินลงทุน 
 เงินลงทุนท่ีใชใ้นจดัตั้งบริษทั จ านวน  9,750,000 บาท  โดยแบ่งเป็นเงินส่วนตวั   จ  านวน 
5,850,000 บาท และจดัหาจากแหล่งเงินทุนเป็นจ านวน 3,900,000 บาท และธุรกิจสามารถคืนทุนได้
ภายใน 2 ปี 2 เดือน ของการด าเนินกิจการ 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามและแนวโน้มปี  2558 - 2559 นั้ น  เศรษฐกิจไทย                          
ในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ปรับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ๆ จากการขยายตวั ร้อยละ 2.8 
ในไตรมาสก่อนหนา้ ในดา้นการใชจ่้าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐ ขยายตวัสูง การใช้
จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตวั ต่อเน่ือง ในขณะท่ีการส่งออกสินคา้ ยงัไดรั้บผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ในดา้นการผลิต   สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
และสาขาก่อสร้างขยายตวัในเกณฑดี์ สาขาบริการอ่ืนๆ ขยายตวัต่อเน่ือง สาขาอุตสาหกรรมกลบัมา 
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ขยายตวัและสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้มากข้ึน ในขณะท่ีสาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภยัแลง้และเป็น ขอ้จ ากดัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเม่ือปรับผลของฤดูกาล
ออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 ขยายตวั ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสท่ีสองของปี 
2558 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.9  (ท่ีมา : ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 
วเิคราะห์สภาพตลาด   
  ตลาดกาแฟมีมูลค่า 31,000 ลา้นบาท ในปี 2557 และมีอตัราการเติบโตต่อเน่ืองทุกปีโดย
เติบโตเฉล่ียปีละ 3.5% ตลาดกาแฟ 3 in 1 เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดในปีท่ีผ่านมา ด้วย
ยอดจากเติบโต 8% และเป็นตลาดท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดดว้ยมูลค่าตลาด 15,000 บาทมีเนสกา
แฟ เป็นผูน้ าตลาดดว้ยส่วนแบ่ง 63% อนัดบั 2 ซูเปอร์กาแฟ ส่วนแบ่งตลาด 12%  และ เบอร์ด้ีและ
มอคโคน่า กินส่วนแบ่งตลาด เท่ากนั 10% ครองอนัดบั 3 ร่วมซ่ึงตลาดกาแฟ 3in1 เป็นตลาดท่ีมีผูเ้ล่น
หน้าใหม่เขา้มาท าตลาดอย่างต่อเน่ือง กาแฟพร้อมด่ืมมีส่วนแบ่งเป็นอนัดบั 2 ในตลาดกาแฟ รวม
ดว้ยมูลค่า 10,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นกระป๋อง 95% และแบบขวด PET 5% มีการเติบโต 6% เบอร์ด้ี
เป็นเจา้ตลาดจากส่วนแบ่งตลาด 70% และในปีน้ีเบอร์ด้ีตอ้งการส่วนแบ่งตลาด 72% ในตลาดกาแฟ
พร้อมด่ืมดว้ยการปรับภาพลกัษณ์ พร้อมกาแฟรสชาติใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยค์นไทยท่ีบริโภคกาแฟ
พร้อมด่ืมเฉล่ียปีละ 3 กระป๋อง กาแฟผงส าเร็จรูป และกาแฟฟังก์ชนันอล 3in1 เช่น  กาแฟควบคุม
น ้ าหนกั กาแฟผสมคลอลาเจน เป็น 2 ตลาดท่ีเลก็สุด รวมกนัเพียง 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นกาแฟผง
ส าเร็จรูป มีมูลค่า 4,000 ลา้นบาท ขบัเคล่ือนดว้ยเนสกาแฟผูน้ าตลาดยาวนานกวา่ 30 ปี ดว้ยกิจกรรม
การตลาดและนวตักรรมใหม่ๆ เช่นเคร่ืองชงกาแฟ NESCAFE Red Cup เป็นตน้ และกาแฟฟังกช์นั
นอล  มี 2,000 ลา้นบาท เนเจอร์ก๊ิฟเป็นผูน้ าตลาดดว้ยส่วนแบ่งตลาดมากกวา่ 
(ท่ีมา:http://marketeer.co.th/2015/03/coffee) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

ปัจจุบนัโอกาสในการท าธุรกิจ  คู่แข่งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่ 
และการมีสินคา้ทดแทนต่างๆ  ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อเป็นการก าหนดกลยทุธ์
ในการเขา้สู่ธุรกิจโดยใช ้Five Force Model ดงัน้ี 
ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers)                 
  อุตสาหกรรมกาแฟส าเร็จรูปของไทย มีโครงสร้างตลาดแบบผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) 
และแบบผูผ้ลิตรายใหญ่ (Dominant Firm)  ขณะเดียวกนัการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่  ท า
ไดย้าก เพราะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก ประกอบกบัผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัสินคา้รายเดิม ตลาดกาแฟเพื่อ
สุขภาพช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เรียกไดว้่า เต็มไปดว้ยสีสัน เน่ืองจากมีแบรนด์ใหม่ๆ เขา้มาท าตลาด
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จ านวนมาก แต่สินคา้ของเราเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ โดยมีส่วนประกอบของวตัถุดิบ ท่ีมีความ
แตกต่างและโดดเด่นข้ึนมา  
ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) 

ภายใตก้รอบการคา้เสรีอาเซียนท าใหป้ระเทศไทยตอ้งเปิดตลาดกาแฟส าเร็จรูป เม่ือปี 2553 
และมีคู่แข่งเขา้มาท าตลาดมากข้ึนนอกจากการเกิดแบรนดก์าแฟเพื่อสุขภาพใหม่ๆมากข้ึนแลว้ ดว้ย
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกระบวนการผลิตไม่มีความยุง่ยาก เงินลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต มีราคา
ไม่ กระแสความนิยม เพื่อสุขภาพมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจส าหรับคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้
มาด าเนินธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ     
ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Substitute product) 

ปัจจุบนั กาแฟเพื่อสุขภาพ มีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมากข้ึน ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมาก
ข้ึน เช่น กาแฟถัว่เหลือง อยา่งไรก็ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ในทอ้งตลาดยงัคงเนน้กาแฟ ซ่ึง
ผลิตมาจากเมล็ดกาแฟดิบ เป็นวตัถุดิบเบ้ืองตน้ในการผลิต ดงันั้นเรามีการปรับตวัดว้ยการพฒันา
สูตรผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ควบคู่กบัการเพิ่มความหลากหลายของชนิดเคร่ืองด่ืม 
เพื่อให้สินคา้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  ซ่ึงจะเป็น กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสินคา้ (Brand Royalty) 
 อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 

อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อส าหรับสินคา้กลุ่มกาแฟเพื่อสุขภาพนั้น ปัจจุบนัมีแนวโน้มสูงข้ึน 
เน่ืองจากความหลากหลายของสินคา้แลว้ คุณภาพและราคาของสินคา้ท่ีไม่แพงจนเกินไป  ซ่ึงการ
เลือกซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภคเป็นผลจากรสชาติและกล่ินของกาแฟเป็นหลกั ดงันั้นหากกาแฟใดท่ีมี
คุณสมบติัตอบสนองความตอ้งการและมีราคาถูกกว่า ผูบ้ริโภคก็อาจเปล่ียนจากยีห่อ้หน่ึงไปอีกยีห่อ้
หน่ึงได ้ ดงันั้นการเลือกส่วนผสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม ปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ เพื่อโนม้นา้วจิตใจของผูบ้ริโภคให้หันมาซ้ือสินคา้ของตนให้ไดม้าก
ท่ีสุด 
 อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Power of supplier) 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ เมล็ดกาแฟดิบ ราคาของเมล็ดกาแฟ
ดิบเป็นไปตามราคาของตลาดโลก จึงท าใหอ้  านาจการต่อรองของเกษตรกร มีนอ้ย โดยเฉพาะกาแฟ
พนัธ์ุโรบสัตา้มีความตอ้งการสูงเกินกว่าปริมาณท่ีผลิตไดใ้นประเทศ  ภายหลงัจากการท าขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) โรงงานผูแ้ปรรูปกาแฟสามารถแสวงหาแหล่งวตัถุดิบจากประเทศ
เพื่อนบา้นท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากตน้ทุนไม่สูงมากนัก โดยการหันไปลงทุน
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เพาะปลูกกาแฟในประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่ากว่า เพื่อผลิตวตัถุดิบแบบครบวงจร 
ส่งผลต่ออ านาจต่อรองของเกษตรกรผูผ้ลิตวตัถุดิบในประเทศ 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอย่างไร  
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการท าธุรกิจ เพื่อทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป    

วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 
 1. เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการมากกว่ากาแฟทัว่ไป และมี
รสชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เมลด็กาแฟมีการคดัสรรเป็นพิเศษ  
  2. สินคา้ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากส่ิงเจอปนสารเคมี 
  3. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอน โดยมีสัญญาส่งให้กบั เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี แฟมมิล่ี
มาร์ท และเซเวน่อีเลฟเวน่ ทุกสาขา    
  4. สินคา้ขายในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัราคาของผูบ้ริโภค 
  5. มีระบบการจดัการท่ีดี โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความช านาญ 

วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  
  1. ตราสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑใ์หม่  ตอ้งใชเ้งินลงทุนใน
การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
  2 .  เ งิ นล ง ทุนน้อ ยกว่ า  เ ม่ื อ เ ที ยบกับผู ้ป ร ะกอบก า ร ธุ ร กิ จประ เ ภท เ ดี ย วกัน 
  3. ใชก้าลงัการผลิตยงัไม่เตม็ท่ี 
  4. ช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัมีไม่ครอบคลุม 
  5. เมลด็กาแฟท่ีมาจากซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัไม่เพียงพอต่อการผลิต 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunity) 
1.  พฤติกรรมการด่ืมกาแฟท่ีอยู่ คู่คนไทยมานาน และยังเป็นท่ีนิยมจากผู ้บริโภค 

โดยตลอดท าใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั และกระแส การ

รักษาสุขภาพ ท าให้ผู ้บ ริโภคนิยมหันมาบริโภคสินค้า ท่ี มีประโยชน์ ต่อสุขภาพเพิ่ม ข้ึน 
  3.  ตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อ สุขภาพ เ ป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเ น่ือง  
  4. การเขา้สู่สมาคมอาเซียน เป็นโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจ 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั 
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         วเิคราะห์อุปสรรค (Threat)  
  1. สภาวะการแข่งขนัอนัรุนแรงของตลาดเคร่ืองด่ืม และบริษทัคู่แข่งทั้งหลายทุ่มทุน    ดา้น
การโฆษณาประชาสมัพนัธ 
 2.อ านาจการต่อรองของลูกคา้มีมากข้ึน ในดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ 
 3.คุณสมบติับางอยา่งของกาแฟสามารถทดแทนดว้ยชนิดอ่ืนได ้
 4.กาแฟส าเร็จรูปแบรนดอ่ื์นๆ มีจ าหน่ายทัว่ไป เป็นจ านวนมาก 
 5.ทศันคติท่ีมีต่อกาแฟในดา้นลบ เช่น การด่ืมกาแฟอาการมือสัน่ กระวนกระวาย      
วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)  

ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมานั้ น                               
มีแบรนด์ใหม่ๆ เขา้มาท าตลาดจ านวนมาก และแต่ละแบรนด์ก็ต่างงดักลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อแย่ง ฐาน
ลูกคา้ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใหก้บัตนเอง  ซ่ึงแต่ละรายกมี็ช่องทางการจ าหน่ายแตกต่างกนั  แต่ยงัมี
นอ้ยรายท่ีมีช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบ Internet ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจ านวนมาก
ในปัจจุบนัใหค้วามสนใจ 
          คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

เน่ืองจากสินคา้ Drink Me ไดว้างต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นกลุ่มกาแฟเพื่อสุขภาพ จึงมีคู่แข่ง
ในสินคา้ประเภทน้ีชดัเจนมีเพียง 6 รายท่ีเป็นคู่แข่งทางตรง คือ เนเจอร์กิฟ  ฟิตเน่ คอฟฟ่ี  บอด้ีเชพ 
เนสกาแฟ มอคโคน่า หมอเส็ง  กาแฟผสมสมุนไพร  
          คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) 
                  กาแฟทัว่ไปและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพต่างๆ กลุ่มกาแฟพร้อมด่ืมท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายใหญ่ 
วางจ าหน่ายทัว่ไปในร้านสะดวกซ้ือ (7-eleven) และ (Tesco Lotus , Big C) ต่างๆ  โดยมกัมีตรายีห่อ้
เป็นท่ีรู้จกั เช่น โกโก ้DUTCH โกโกต้รานางพยาบาล ซ่ึงมีคาเฟอีนผสมอยู่   คาเฟอีนในโกโกก้็มา
จากเมล็ดโกโกซ่ึ้งมีคาเฟอีนเพียงแค่ประมาณ 0.1%  และมีเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น นมสด 
นมกล่องยีห่่อต่างๆ น ้าชาเขียว อิชิตนั โออิชิ กรีนที เป็นตน้ 

บริษัท  ดร้ิงมี จ  ากัด (DRINK ME COMPANY LIMITED) จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติบุคคลจดัตั้งบริษทั และเร่ิมด าเนินการติดตั้ง จดัตั้งอยูใ่นรูปบริษทั
จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั คือ จ าหน่ายกาแฟเพื่อสุขภาพ ซ่ึงบริษทั
ตั้งอยู่เลขท่ี 88 หมู่ 9  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000ทางบริษทัมีนโยบายจดัหาเงินทุนเพื่อใช้
ในการด าเนินงานของกิจการ 2 ส่วน มูลค่า 9,750,000 บาท  คือ เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
40%  และส่วนของผูถื้อหุน้ 60% ซ่ึงในส่วนของผูถื้อหุน้มี 3 คน ถือหุน้คนละเท่าๆ กนั รวมเป็นเงิน 
5,850,000 บาท แบ่งออกเป็นคนละ 195,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท มีแห่งใชไ้ปของเงินทุนดงัน้ี 
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ล าดับ รายการ มูลค่า  
1. ท่ีดิน 1,500,000.00 บาท 
2. อาคาร 2,500,000.00 บาท 
3. เคร่ืองจกัร 3,382,000.00 บาท 
4. อุปกรณ์ส านกังาน 668,000.00 บาท 
5. ยานพาหนะ 1,200,000.00 บาท 
6. เงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิ 500,000.00 บาท 
 รวม 9,750,000.00 บาท 

 
นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

- การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ค  านวณตามเกณฑสิ์ทธ์ิ (Accrual Basis)  
- สินทรัพยถ์าวรบนัทึกดว้ยราคาทุน   หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight 
Line Method) ตามอายกุาร 
- สินคา้ส าเร็จรูปบนัทึกดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
- อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบั 20% ของก าไรสุทธิ  
- นโยบายจ่ายเงินปันผล เร่ิมจ่ายเงินปันผลในปีท่ี 3 ในอตัราส่วน 10% ของก าไรสุทธิ  
- รายไดเ้พิ่มข้ึนในปีท่ี 2 – 3 เพิ่มข้ึนปีละ 5% จากปีท่ีผา่นมา  และในปีท่ี 4 – 5 เพิ่มข้ึน 10% 
จากปีท่ีผา่นมา   
- การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ค  านวณตามเกณฑสิ์ทธ์ิ (Accrual Basis) 
- สินทรัพยถ์าวรบนัทึกดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight 
Line Method) ตามอายกุารใชง้าน 
- สินคา้ส าเร็จรูปบนัทึกดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
- สินคา้คงเหลือมาจากการประมาณการ 10% ของตน้ทุนสินคา้ 
- บริษทัขายสินคา้เป็นเงินสด 60% และเป็นเงินเช่ือ 40%ของยอดขาย 
- อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบั 20% ของก าไรสุทธิ 
- กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เร่ิมจ่ายเงินปันผลในปีท่ี 3 ในอตัราส่วน 10% ของก าไร
สุทธิ 
- การเปล่ียนแปลงของรายได ้: ปีท่ี 2 - 3 รายไดเ้พิ่มข้ึน 5% จากปีท่ีผา่นมา    
- การเปล่ียนแปลงของรายได ้: ปีท่ี 4 - 5 รายไดเ้พิ่มข้ึน 10% จากปีผา่นมา    
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- การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ : ปีท่ี 1 - 5 ไม่เปล่ียนแปลงราคาสินคา้  
- การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนวตัถุดิบ : ปีท่ี 1 – 5 ไม่เปล่ียนแปลง  
- การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนแรงงาน : ปีท่ี 2 -3 ตน้ทุนแรงงานเพิ่มข้ึน 3% จากปีท่ีผา่นมา 
- การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนแรงงาน : ปีท่ี 4 ตน้ทุนแรงงานเพิ่มข้ึน 5%  จากปีท่ีผา่นมา 
- การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนแรงงาน : ปีท่ี 5 ตน้ทุนแรงงานเพิ่มข้ึน 7% จากปีท่ีผา่นมา 
- การเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิต : ปีท่ี 2 - 5 ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตข้ึน
เพิ่มข้ึน 5% จากปีท่ีผา่นมา (ยกเวน้ ค่าใชจ่้ายบรรจุภณัฑ ์ปีท่ี 2 – 3 เพิ่มข้ึน 5% จากปีท่ีผา่น
มา และปีท่ี 4 – 5  เพิ่มข้ึน 10% จากปีท่ีผา่นมา)   
- ระยะเวลาการใหเ้ครดิตขายสินคา้ 30 วนั 
- ระยะเวลาการขอเครดิตซ้ือสินคา้ 30 วนั 
ซ่ึงจากการวางแผนพบว่า โครงการน้ี  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก เท่ากับ 

31,043,704.90 บาท  มีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 73.30% ซ่ึงมากกว่าตน้ทุนทางการเฉล่ียของ
เงินทุน (WACC = 18.085%)   แสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการน้ีมีผลตอบแทนสูงกว่าท่ีคาดหวงัไว ้กิจการ
สามารถคืนทุนไดภ้ายใน 2 ปี 2 เดือน ของการด าเนินการ โดยสามารถช าระหน้ีคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 
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  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการวเิคราะห์ 2559 2560 2561  2562  2563 
1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง      
    -  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน(Current Ratio)  (เท่า) 2.11 2.97 3.65 4.35 5.02 
    - อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) 1.91 2.75 3.43 4.13 4.80 

2. อตัราส่วนบริหารสินทรัพย์      

    - อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) (รอบ) 2.50 2.56 2.60 2.64 2.62 
    - อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) (รอบ) 18 9.59 9.27 9.34 9.35 
    - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ROFA) (รอบ) 2.14 2.63 3.45 4.86 7.21 
   - อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) (รอบ) 1.05 0.95 0.91 0.88 0.84 

3. อตัราส่วนบริหารหนีสิ้น      

   - อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.44 0.35 0.28 0.23 0.18 
   - อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 10.01 11.64 19.24 37.32 86.13 

4. อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร      

    - อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%) 20 18 21 24 26 
    - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) (%) 21 17 19 22 22 
    - ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) % 37 26 26 28 27 

  
1. จากการค านวณอตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  จะเห็นไดว้่ามีค่าเท่ากบั 2.11 

เท่า และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนในทุกๆปี ซ่ึงวดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ น 
บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือมากกว่าหน้ีระยะ
สั้น ท าใหค้ล่องตวัในการช าระหน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งมาก จึงถือวา่บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดี   

2. จากการค านวณอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 1.91 เท่า  
และมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นการวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ไดห้ักค่าสินคา้
คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้นและมีความคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดต้  ่าสุดออก เพื่อให้
ทราบถึงสภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของบริษทัได ้จึงถือวา่ บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดี   

3. จากการค านวณอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2.50 
รอบ และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปี แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ี ใหแ้ปลงสภาพเป็นเงินสด
ไดเ้ร็ว  

4. จากการค านวณอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 
18 รอบ  ในปีท่ี 2  มีค่าเท่ากบั 9.59 รอบ แสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้  
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5. จากการค านวณอตัราหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2.14 
คร้ัง และมีอตัราหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนทุกปี แสดงว่าบริษทั มีสินทรัพยถ์าวรมากกว่า
ยอดขายสุทธิ   

6. จากการค านวณอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  เป็นอตัราส่วน   ท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมด (TA) เม่ือเทียบกบัยอดขาย(SALES) จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 
มีค่าเท่ากบั 1.05 คร้ัง และอตัราส่วนการค านวณอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีมูลค่า
ลดลงทุกๆปี  แสดงวา่ บริษทัมีสินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการ 

7. จากการค านวณอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารลูกหน้ีให้แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็ว จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.44 เท่า และมี
แนวโน้มลดลง แสดงว่าบริษทัใช้เงินทุนในส่วนของผูถื้อหุ่นในการลงทุนมากกว่าการกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน,จากการค านวณอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจะเห็นไดว้่าในปีท่ี 1 
เท่ากบั 10.01 เท่า และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในปีท่ี 2 – 5 แสดงถึงความสามารถ ของธุรกิจในการจ่าย
ดอกเบ้ียเงินกู ้ผลค านวณออกมามีค่าสูง แสดงวา่ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง 

8. จากการค านวณอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) จะเห็นไดว้่า ในปีท่ี 1  มีค่าเท่า 
20%ปีท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 18 % และในปีท่ี 3 – 5 มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน  แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไรหลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้  

9. จากการค านวณผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (ROA)(%)  เป็นการวดัความสามารถใน
การท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการด าเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด จะเห็นไดว้่าในปีท่ี 1  มีค่าเท่ากบั 21%  ปีท่ี 2  มีค่าเท่ากบั 17 %  และในปีท่ี 3 – 
5 มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน แสดงถึงการใชสิ้นทรัพย ์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

10. จากการค านวณผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)(%)  แสดงใหเ้ห็นว่า เงินลงทุนใน
ส่วนของเจา้ของ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินการของกิจการนั้นในอตัราส่วน
เท่าไร จะเห็นไดว้่าในปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 37 %  และมีแนวโนม้ ท่ีเพิ่มข้ึน แสดงถึงประสิทธิภาพใน
การหาก าไรสูงดว้ย 
             นอกจากน้ีทางบริษทัมีแผนฉุกเฉินทางการเงิน เพื่อใหบ้ริษทัสามารถปรับตวัรับสถานการณ์
ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดไวต้ามแผนหลกัไดท้นัเวลาเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัในการด าเนิน
ธุรกิจ ทั้งในกรณี 

1. ธุรกิจมียอดขายลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจชะลอการสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบและวสัดุส าหรับบรรจุในงวดถดัไป โดยดูตามความเหมาะสม พร้อมทั้งระบุแนว
ทางแกไ้ขสถานการณ์นั้นๆ หรือกรณียอดขายต ่าบริษทัจะรอดูผลโดยจะชะลอการใชจ่้าย
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ตามแผนไว ้และปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีสามารถชะลอไวไ้ดก่้อน มีปรับแผนดา้นการเงินให้
สอดคลอ้งกบัรายการส่งเสริมการขายท่ีไดท้  าการประมาณไว ้และปรับแผนดา้นการเงินให้
สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีอาจคลาดเคล่ือนจากท่ีไดท้  าการประมาณไว ้

2. กรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต ่าและตน้ทุนวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุน
การผลิตสินคา้  มีแนวทางแกไ้ขลดก าลงัการผลิตลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อไม่ให้
เกิดสินคา้คงเหลือ  อาจและมีการปรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตหรือหาแหล่งท่ีขายวตัถุดิบ
แห่งใหม่ ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้ยงัสามารถซ้ือสินคา้ในราคาเดิมไดไ้ม่เป็น การผลกัภาระให้
ลูกคา้  
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แผนธุรกจิ บริษทั ทริปเป้ิล เจ จ ำกดั ( Triple J Company Limited ) 
จิณณพตั พฒันสิงห์ 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการทาธุรกิจเก่ียวกบัการจดังาน

แสดงสินคา้ทุกรูปแบบอยา่งมืออาชีพ 2) เพื่อศึกษาแผนธุรกิจน้ีในเร่ืองของการผลิตและการจดัการ 
การจดัการการเงิน และการจดัการทางการตลาด 3) เพื่อให้ผูศึ้กษาสามารถนาแผนธุรกิจน้ีมาใชเ้ป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจและการจดัการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ
พบว่า ธุรกิจน้ีมีกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ลูกคา้ทัว่ไป โดยเฉพาะท่ีเป็นหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมี การเจริญเติบโตสูง เน่ืองจากธุรกิจน้ีมี Market Share และ
การสนบัสนุนของภาครัฐอีกทั้งประเทศไทยกาลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายรองลงมาของธุรกิจน้ี คือ ยงัไม่มีในธุรกิจประเภทน้ี ธุรกิจ organizer นั้นเป็นท่ีรู้จกั และ
ไดรั้บความนิยมมาเป็นเวลาชา้นานจากผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไป นาแสนองานครอบคลุม การ
เป็นท่ีปรึกษา, การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งภายในงาน และการเลือกส่ือนาเสนอให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ีมีนอ้ยใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ โดยการควบคุมการผลิตอยา่ง
มืออาชีพถือเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการในยคุของโลกแห่งการแข่งขนัจะตอ้งใหค้วามส าคญั ซ่ึงนา
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการเลือกสรรผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาเสนอ
ขายต่อลูกคา้ และตอ้งมีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เพื่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ตลอดจน 
ให้ความส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลูกคา้ ส่งผลต่อความมัน่คง และการ
เติบโตทางธุรกิจใหส้ามารถอยูร่อดและเจริญกา้วหนา้ต่อไป  
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Abstract 
The purpose of independent study 1) To study business of Exhibition Professional model. 

2) To study business plan about Production and Management, Financial management, and 
Marketing management 3) To study business plan for the way of mange your enterprise and correct 
operation. As the result of the research, the target groups of this business are ordinary customers, 
especially as organizations in public and private sectors. The growths of this business are high 
because of their market share, and the government’s encouragement. Thailand has become to 
ASEAN and AEC in 2015, that’s make Thailand is a center of exhibition of ASEAN. The second 
targets are not like this business. Organizer businesses are famous and popular for a long time from 
enterprises and individuals. That’s present works in consultant, Interior, and 2 chosen in 
presentation suit for activity, Include in budget control to quality’s work. For professional 
production’s control is a strategic that the enterprises give the important businesses in the world’s 
competition. Which is added value, standard product, for quality goods to sell for customers and 
goods. Then it has to convenience layout for target group reach to easy business including focus the 
important of customer’s relationship and supplier in the long term.  
KEYWORD: Business plan, Business of Exhibition 

บทน ำ 
บริษัท ทริปเป้ิล เจ จ ำกัด ( Triple J Company Limited ) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 

2556 เกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มคนทางานท่ีต่างมีประสบการณ์ในการทางานเก่ียวกบัการจดั
งานแสดงสินคา้ ทุกรูปแบบอยา่งมืออาชีพ มีการให้บริการท่ีแตกต่าง และโดดเด่น เพื่อตอบโจทยท่ี์
ลูกคา้ตั้งไว ้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมบนัเทิง,นาแสนอครอบคลุมตั้งแต่การ
เป็นท่ีปรึกษา,การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งภายในงาน,การเลือกส่ือในการนาเสนอให้เหมาะสมกบั
กิจกรรม รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ีมีนอ้ยใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพโดยปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์
ให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกัผลิตภณัฑ์สินคา้ ยี่ห้อ บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นกล
ยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการในยคุของโลกแห่งการแข่งขนั จะตอ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากการเขา้ถึงลูกคา้ 
หรือการดึงดูดลูกคา้นั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้ หรือบริการเป็นท่ีรู้จกัแผห่ลายมากข้ึน ซ่ึงนา
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน และส่งผลต่อความมัน่คงและการเติบโตทางธุรกิจ
มากข้ึน ดงันั้นธุรกิจ Event organizer จึงเป็นยุทธศาสตร์เด่นในการเรียกร้องความสนใจให้บุคคล
ทัว่ไปไดรั้บรู้และรู้จกักบัสินคา้และบริการ หรืองานกิจกรรมมากข้ึน  
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ธุร กิจ  Event organizer นั้ น เ ป็นท่ี รู้จักและได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านานจาก
ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไป โดยการจดัจา้งบริษทั organizer หรือ บริษทัเอเยนต์ซ่ี ท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ การออกแบบ นิทรรศการ การจดังานแสดงสินคา้ งานเปิดตวัทางร้านคา้
หรือบริษทั งานเป็นตวัหน่วยงาน งานเปิดตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้งานเปิดตวัโครงการ Project ใหม่ งาน
แถลงข่าว งานการกุศล งานคอนเสิร์ต แฟชัน่โชว ์งานสัมมนา งานการประชุม รวมถึง การจดัการ
กิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานฌาปนกิจศพ การจดังานประมูล งาน
สร้างสรรค์ ต่างๆเป็นต้น  จึงท าให้ธุรกิจ  Event organizer เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีผู ้สนใจ  ท่ีจะ
ประกอบการเป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้จะเติบโตต่อไปในอนาคต และศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
แข่งขนัในการขอส่วนแบ่งทางการตลาดกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้หากไดรั้บการสนบัสนุน จาก
ภาครัฐในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
เขม้แข็งและความมัน่คงให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ด้าน organizer รวมทั้ งเพิ่มขีดความสามารถ
ตลอดจนศกัยภาพของผูป้ระกอบการรายเดิมให้สามารถอยู่รอดและเจริญกา้วหน้าต่อไป โดยการ
ควบคุมการผลิตอยา่งมืออาชีพโดยใหบ้ริการครอบคลุมทั้งหมดไดแ้ก่ 
Event & Exhibition , Design & Decoration , Road show & Rally , Seminar or Conference , 
Grand Opening , Stage Light & Sound  
ลกัษณะงำนของบริษัท ทริปเป้ิล เจ จ ำกดั  
1. งำน Event Organizer  

เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง เช่น การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ ์การจดังานเล้ียงร่ืนเริง การสัมมนาวิชาการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งการการ
จดัการท่ีถูกตอ้ง จากผูมี้ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รนั้น ๆ และเพื่อความส าเร็จ
ของงานตามวตัถุประสงค ์ 

บริษทั ทริปเป้ิล เจ จ ากดั จึงยดึหลกัการความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ทุกคร้ังในการทางาน 
คืองาน Event ท่ีดีจะเกิดข้ึนได้ต้องมีการวางแผนการออกแบบท่ีสามารถดึงดูดในลูกคา้ได้นั้ น 
หมายถึงการ มีภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสม และสวยงาม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องลูกคา้ มีความ
เป็นไปไดจ้ริงรวมถึง การเตรียมการอยา่งมืออาชีพ ในงบประมาณและเวลาท่ีกาหนด  
2. งำน Exhibition  

ในโลกแห่งการเรียนรู้ มีหลากหลายส่ือให้เราเลือก การจดัแสดงนิทรรศการเป็นส่ือหน่ึงท่ี
ท าให้ เราสามารถสัมผสัความรู้ต่าง ๆ ท่ีนามาจดัแสดงไดจ้ริงรวมถึงการใหข้อ้มูลในเชิงลึกไดอ้ยา่ง
ครบถว้น นอกจากนั้นการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ยงัให้ประสบการณ์ท่ีต่ืนตากว่าส่ือสัมผสั มลัติมิ
เดีย ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมกลไกต่าง ๆ รวมถึงการฉายภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ  
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3. งำนออกแบบและจัดแสดงสินค้ำ  
เน่ืองจากการจดังานแสดงสินคา้ในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงทั้งในดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การขาย และภาพลกัษณ์ขององคก์ร ท าให้งานออกแบบพื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ ทั้งในรูปแบงาน Fair 
ต่าง ๆ หรือ แมแ้ต่การเช่าพื้นท่ี ในห้างสรรพสินคา้ เพื่อจดัแสดงและสาธิตมีความส าคญัเป็นอย่าง
มากต่อความส าเร็จของการออกบูธแต่ละคร้ัง  
แนวคดิและรูปแบบในกำรทำธุรกจิ  

ปัจจุบนัน้ี โลกธุรกิจตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงันั้นธุรกิจการให้บริการ Organizer ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการ 
MICE (Meeting , Incentive Travel , Conventions , Exhibition หรือบางคร้ัง C หมายถึง Conferencing 
และ E หมายถึง Event ) จึงมีความส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวของลูกคา้  

ดงันั้นแนวความคิดหลกัของบริษทัฯ ก็คือ การลดขั้นตอนท่ีไม่จาเป็นต่าง ๆ ในการทางาน
ใหส้ั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะทาไดเ้พื่อใหลู้กคา้ไดรั้บคาตอบท่ีตอ้งการโดยเร็วท่ีสุด ไดง้านเป็นท่ีพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ในงบประมาณท่ีเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

บทบาทของ Organizer คือการด าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการ ของลูกคา้ 
โดยตอ้งท าให้ลูกคา้รู้สึกว่ามีประสบการณ์ร่วมกนั ท่ีส าคญัคือ มีความเขา้ใจตรงกนั และส่ิงท่ีนา
เสนอ ตอ้งลงมือทาอยา่งเป็นรูปธรรม ตามคาสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 
Vision (วสัิยทศัน์)  

1. บริษทั มุ่งเนน้เป็นอนัดบั 1 ในธุรกิจ Organizer ท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ MICE  
Mission (พนัธกจิ)  

1. มุ่งมัน่สร้างงานและพฒันากลุยทุธ์ดา้นการตลาดท่ีหลากหลายและมีคุณภาพวดัผลได ้ 
2. มุ่งมัน่สร้างกลยทุธ์การตลาดใหผ้ลตอบแทนสูงสุดต่อการลงทุนของลูกคา้และสนบัสนุน  
กลยทุธ์หลกัธุรกิจของลูกคา้  
3. พฒันาและเรียนรู้กลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ทัว่โลกอยา่งไม่หยดุย ั้งและนามาปรับ
ใชใ้ห ้ 
เหมาะสมกบัธุรกิจและความตอ้งการของลูกคา้  
4. พฒันาคุณภาพและพฒันาศกัยภาพของบุคคลากร  

Goal (เป้ำหมำย)  
1. เป้าหมายระยะสั้นใน 1-3 ปี ขา้งหนา้ กาหนดใหมี้ยอดขายของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนปีละ 10 %  
2. เป้าหมายระยะยาว ใน 4-5 ปี ขา้งหนา้ ตอ้งการครองส่วนแบ่งการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
และ เป็นอนัดบั 1 ของธุรกิจประเภทเดียวกนั  
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สัญลกัษณ์และค ำขวญั  
THINK ORGANIZER THINK TRIPLE J  
คดิถึงออแกนไนเซอร์ คดิถึง ทริปเป้ิล เจ  
ท ำเลทีต่ั้ง  
บริษทั ทริปเป้ิล เจ จ ากดั มีส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ 80/162 หมู่บา้นรามทาวเฮา้ส์ ซอยรามคาแหง 24 
แยก 8 แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10240 โทรศพัท ์02-7188399-
10 โทรสาร 02-7188311 E-mail : triple_jorganizer @gmail.com www.triplejorganizer.com 
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย  

ลูกคา้ทัว่ไป โดยเฉพาะท่ีเป็นหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ธุรกิจ 
Organizer ของบริษทั ทริปเป้ิล เจ จ ากดั เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตการเจริญเติบโตสูงเน่ืองจากธุรกิจน้ีมี 
Market Share ท่ีสูงและมีปัจจยัท่ีสนับสนุนของภาครัฐอีกทั้งประเทศไทยกาลงัจะเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน(AEC ) ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางจดังานแสดงสินคา้ในกลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  
เงินลงทุน  
เงินลงทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้ส่วน 4 คน คนละ 25 % ( 2.5 ลา้นบาท )  
วเิครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป  

ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับว่าเป็นประเทศท่ีน่าเท่ียวในระดบัตน้ ๆ ของโลก ของการ
ท่องเท่ียวแบบพักผ่อนบันเทิงรวมถึงการสัมมนาวิชาการพร้อมทั้ งท่องเท่ียวแต่ในปัจจุบัน 
สถานการณ์กระแสการแข่งขนัท่ีรุนแรงเน่ืองจากภาวะ การท่องเท่ียวท่ีมีอุปสรรคมากมายทั้งจากภยั
ธรรมชาติและการก่อการร้ายรวมทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศในขณะท่ีหลาย ๆ ประเทศท่ีเป็น
คู่แข่งขนัมีนโยบายระดบัชาติ เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรม MICE ของประเทศของตนให้สามารถ
แข่งขนัได้ในระดับโลก ผูป้ระกอบการธุรกิจให้อุตสาหกรรม MICE จึงเป็นกลุ่มท่ีรัฐบาลไทย
ตอ้งการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) เป็นอยา่งมาก  
วเิครำะห์สภำพตลำด  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับมหาภาค  (Macro Envrionment) เช่น สภาพสังคม
วฒันธรรม เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ ภูมิศาสตร์ (STEPG)  
ภาครัฐบาล มีการกระตุน้การท่องเท่ียวของประเทศใหมี้รายไดเ้ขา้มามากข้ึน โดยจะสังเกตไดจ้าการ
ทุ่มงบประมาณหลายพนัลา้นบาท ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งให้
มากข้ึนและมีการผลกัดนัให้เกิดสถานท่ีท่องเท่ียวรวมถึงศูนยป์ระชุมขนาดใหญ่เกิดข้ึนตามภูมิภาค
ต่าง ๆ  
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ดา้นเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในธุรกิจดา้นน้ีไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้
และ Suppliers ท าให้การบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนในทาง
เศรษฐกิจนั้น  

ดา้นเศรษฐกิจเน่ืองจาก GDP ของประเทศเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีลดลงจากปีท่ีแลว้ ยอ่มส่งผล
กระทบต่อการบริโภคของคนในประเทศเช่นกนันอกจากน้ีงบประมาณในการใชจ่้ายในงานดา้น
ความบนัเทิงอาจถูกจ ากดัลง  

ดา้นภูมิศาสตร์ ประเทศไทยถือไดว้่ามีความไดเ้ปรียบมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในโลก คือ มี
ทั้งธรรมชาติท่ีสวยงามและโบราณสถานท่ีสาคญัต่าง ๆ มากมายจึงท าให้มีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกมา
เยอืนประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กิดการจา้งงานอยูต่ลอดเวลา 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมท่ีอ่อนน้อม
ผูค้นท่ีมาเยีย่มเยอืนต่างกมี็ความประทบัใจท่ีเป็นคนไทย เม่ือไดมี้โอกาสมาเมืองไทยแลว้กย็งัอยากท่ี
จะกลบัมาอีกซ่ึงเป็นจุดขายอย่างหน่ึงของประเทศไทยท่ีใช้เป็นศูนยก์ลางการเปิดตวัสินคา้ของ
ภูมิภาคเอเชีย  

ดา้นความพร้อมของประเทศไทยเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลางมีจ านวน
ผูค้นเขา้และออกตลอดเวลาดงันั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การ
คมนาคมท่ีสะดวก ระบบการติดต่อส่ือสารและรวมถึงท่ีพกัและอาหาร จึงเหมาะท่ีจะประกอบธุรกิจ 
MICE เป็นอยา่งยิง่  
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในแรงกดดัน 5 ประกำร (Five Force Model)  
1. กำรแข่งขันกนัระหว่ำงคู่แข่งขันภำยในอุตสำหกรรมเดียวกนั  

ในธุรกิจ Organizer มีคู่แข่งขนัสูงเป็นจ านวนมากและมีรายใหม่เขา้มาด าเนินกิจการประเภท
น้ีมากข้ึน โดยเป็นการสร้างโอกาสจากการขยายชนิดผลิตภัณฑ ์(Diversification) จากในกลุ่มอ่ืน ๆ 
เช่น ผูรั้บเหมาการผลิตส่ือโฆษณาหรือการจดันิทรรศการ  
2. อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลติ  

เน่ืองจากความตอ้งการในการใช้ปัจจยัการผลิตเพิ่มมากข้ึน จ านวนผูป้ระกอบการท่ีเป็น
เจา้ของปัจจยัการผลิตก็เพิ่มข้ึนดว้ยแต่เพิ่มในสัดส่วนท่ีมากกว่าจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาโดยผูข้ายปัจจยั
การผลิตให้แก่ธุรกิจ MICE ไดแ้ก่ธุรกิจ ท่ีพกัอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจการคมนาคม
ขนส่ง รวมทั้งผูรั้บงานในการสร้างสถานท่ีหรือรวมถึงผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์ต่างๆ จึงท าให้ปัจจยัการผลิต
บางประเภทเกิดส่วนเกินเกิดข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง เพราะเหตุน้ีอานาจการต่อรอง
ของผูข้ายปัจจยัการผลิตจึงมีนอ้ย  
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3. อำนำจกำรต่อรองของผู้ซ้ือ  
อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ในระดบัสูงหมายความว่าผูซ้ื้อจะเรียกให้บริษทัรับจดังาน 

(Organizer) เขา้มานาเสนอผลงาน หากลูกคา้พอใจกบัรูปแบบงานท่ีนาเสนอ แลว้ก็จะใชบ้ริการกบั
บริษทันั้นๆ และถา้หากลูกคา้เกิดความประทบัใจกบังานและบริษทันั้นๆดว้ย ซ่ึงอาจเกิดจากการทา
งานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัแลว้นั้น ก็จะใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและจะ
เกิดการบอกต่อให้ลูกคา้รายอ่ืนๆดว้ย ดงันั้นหากกิจการสร้างความเช่ือถือและความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้
ได ้กจ็ะเกิดลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ( Brand loyalty )  
4. สินค้ำทดแทน  

สินคา้ทดแทนของธุรกิจ MICE ยงัไม่สามารถมองเห็นมาเป็นรูปธรรมชดัเจน แต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการท่ีแปลกใหม่ออกไป หรือมีการจัดการประชุมทางไกลผ่าน
อินเตอร์เน็ต ( Tele conference ) เขา้มามีบทบาทมากข้ึน  
5. คู่แข่งขันรำยใหม่  

การเขา้มาของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่นั้น สามารถเขา้มาไดง่้ายเน่ืองจากไม่มีกฏหมาย
ควบคุมธุรกิจประเภทน้ีโดยเฉพาะจะมีเพียงกฏหมายท่ีเก่ียวโยงกนัเท่านั้น แต่เท่าท่ีมีธุรกิจเกิดใหม่
ในจากผูท่ี้จบการศึกษา หรือผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีประสบการณ์จากการทางานทางดา้นโฆษณา
ประชาสัมพนัธ ์ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก บางรายกไ็ม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัแลว้รับมาทา โดยคิด
ค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่เพราะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหลายๆอยา่ง เช่นการเสียภาษี ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  
นอกจากจะมีรายย่อยท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจใหม่แลว้ ก็ยงัมีรายใหญ่ท่ีประกอบกิจการอย่างอ่ืน แต่ก็
เพิ่มสายการผลิตของบริษทัของตวัเอง เขา้มาประกอบธุรกิจรับจดังานมากข้ึนดว้ย  
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT)  
จุดแข็ง (Strength)  

1. บุคคลกรท่ีมีศกัยภาพ และท างานไดร้วดเร็ว  
2. ประสบการณ์ของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีหวัใจของการใหบ้ริการ  
3. มีความสามารถท างานไดค้รบวงจร  
4. ใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในตลาดการด าเนินงาน  
5. มีโรงงานผลิตโครงสร้างของตนเอง (เพื่อลดตน้ทุน)  
6. เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ครอบคลุมเวลาการทางานท่ีเรากาหนดมีกลุ่มตลาดท่ี
แน่นอน (มีความสัมพนัธ์ กบั Business Partner) เป็นธุรกิจขนาดเลก็มีความคล่องตวัมากกวา่
ธุรกิจขนาดใหญ่โดยเนน้เฉพาะกลุ่ม Need Market 
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จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การด าเนินงานตอ้งอาศยั outsource เป็นส่วนใหญ่  
2. มีเงินลงทุนจ านวนนอ้ย  
3. การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท าใหเ้กิดตน้ทุนในการด าเนินงานสูง  
4. ธุรกิจประเภทน้ีมีคู่แข่งขนัค่อนขา้งมาก ท าใหอ้งคก์รตอ้งปรับตวัตลอดเวลา  

โอกำส (Opportunity)  
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ  
2. มีเทคโนโลยใีนการบริการท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐานโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม  
3. ค่านิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะค านึงถึงคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว จึง
เป็นทางเลือกท่ีจะสามารถตอบสนองค่านิยมของผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด  
4. ธุรกิจของคู่แข่งขนัไม่ไดบ้ริหารงานดว้ยตวัเจา้ของเอง ส่งผลให้ธุรกิจคู่แข่งขาดความ
น่าเช่ือถือเราจึงสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งแน่นอน  

อุปสรรค(Threats)  
1. ภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตวั ค่าแรงงาน ค่านา้มนั ค่าอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ จึงท าให้
ตน้ทุนในการด าเนินงาน ของบริษทัฯมาข้ึนตามไปดว้ย  
2. ภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการผนัแปรตลอดเวลา เช่น ภาวะเงินเฟ้อ  
3. การพฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  
4. ความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศ  
5. ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก  
6. มีการแข่งขนัของคู่แข่งขนัมากในตลาดปัจจุบนั  
ปัจจุบนัธุรกิจประเภท Organizer เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากท าให้ลูกคา้มีทางเลือกในการ

เลือกใชบ้ริการไดม้ากข้ึน ดงันั้นธุรกิจประเภทน้ีจึงมีการแข่งขนัดา้นการบริการค่อนขา้งสูง  
กำรวเิครำะห์คู่แข่งขัน  
คู่แข่งขันทำงตรง ( Direct Competitor)  

มีคู่แข่งขนัรายใหญ่ ซ่ึงครองส่วนแบ่งการตลาดค่อนขา้งสูง และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
เดียวกนัมีสินคา้หรือบริการท่ีใกลเ้คียงกนั จนท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกินทางเลือกไปใชบ้ริการ
จากคู่แข่งขนั  
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คู่แข่งทำงอ้อม (Indirect Competiter)  
เช่นบริษทัฯลูกคา้ท่ีมีแผนก Event โดยเฉพาะซ่ึงท าให้ลูกคา้เป้าหมายเกิดทางเลือกท่ีจะใช้

แผนกน้ีแทนบริษทัออกแกนไนเซอร์ เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนและลดค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้ 
แผนกำรผลติ  
ซ่ึงแบ่งสัดส่วนเป็น 2 พืน้ทีห่ลกั คือ  

1.พื้นท่ีสดัส่วนจดัเกบ็อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน  
2.พื้นท่ีส่วนสาหรับส านกังาน และเหตุท่ีเลือกท่ีน้ีเป็นท่ีตั้งส านกังาน และจดัเก็บอุปกรณ์ ก็
เน่ืองจากเป็นบา้นเจา้ของธุรกิจเอง จึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเช่าส านกังานลด
ไปได ้โดยท าการดดัแปลงและปรับปรุงใหเ้ป็นส านกัและสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ โทรศพัท ์
02-7188399-10 โทรสาร 02-7188311  

E-mail : triple_jorganizer @gmail.com  
กำรแบ่งสัดส่วนพื้นที่  พื้นท่ีใช้
สอยส าหรับ  

ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร)  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเช่า  

1. ส่วนส านกังาน/ธุรการ  20 ตารางเมตร  เช่าทั้งหลงั 15,000 บาท / เดือน  
2. ฝ่ายขาย  30 ตารางเมตร  
3. ฝ่ายออกแบบ  30 ตารางเมตร  
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ร้านน า้ผลไม้สด Siam Smile 
แผนธุรกจิการผลติและการจดัการ 

จิรารัตน์ คงบุรี 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 แผนธุรกิจ “Siam  Smile” จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปไดใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้ าผลไมภ้ายใตต้ราสินคา้ “Siam Smile” ในดา้นแนวโนม้ตลาดน ้ าผลไม้
เร่ิมขยายตวัมากข้ึน กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพหนัมาบริ โภคน ้ าผลไมม้ากข้ึน และธุรกิจน้ีมีอีก
ตราการเติมโตอย่างต่อเน่ือง จากสภาพ แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัท า
แผนธุรกิจน้ีข้ึนมา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจร้านน ้าผลไมใ้หป้ระสบความส าเร็จ 
 ธุรกิจร้านน ้ าผลไม ้Siam Smile มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกบัร้านน ้ าผลไมท้ัว่ไป คือ เป็นน ้ าผลไม้
ท่ีใชส่้วนผสมของผลไมแ้ท้ๆ  100% ตามความชอบของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี สร้างจุดเด่นในรสชาติ 
และความแปลกใหม่ของรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และประโยชน์ต่อสุขภาพ ภายใตส้โลแกน “ผลิตจาก
วตัถุดิบ สดใหม่และสะอาด เพื่อสุข ภาพของตวัคุณและคนท่ีคุณรัก” จ  าหน่ายในราคาแกว้ละ 39 49 
และ59 บาท เปิดร้านบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัเกษตร ศาสตร์ เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจ านวน
มาก  
ความเป็นมาและความส าคญัของแผนธุรกจิ 
 ร้าน Siam Smile เป็นร้านท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมค้ั้นสดและน ้ าผลไมป่ั้น
หน้าขนมหวาน เร่ิมตน้ธุรกิจในเดือน พฤศจิกายน ปี 2557 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผลไมส้ดแท้ๆ  
100% ทางร้านจะเนน้ใชว้ตัถุดิบภายในประเทศเพื่อเป็นการสนบัสนุนการเกษตรกรไทย โดยผ่าน
กรรมวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน ซ่ึงทางร้านเลือกใชผ้ลไมส้ดจากตลาดไทในการผลิตและ
จดัจ าหน่ายโดยไม่ไดมี้การใชห้ัวเช่ือน ้ าผลไมใ้นการผลิต จึงมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าผูผ้ลิตน ้ าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมท่ีมียีห่อ้ในแบรนต่างๆตามทอ้งตลาด ซ่ึงมีก าลงัการผลิตท่ีสูงกว่าทางร้าน Siam  Smile ใชเ้วลา 6 
เดือนในการคิดคน้สูตรต่างๆ และพฒันาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของทอ้งตลาดใน
ปัจจุบนั อีกทั้งทางร้านไดมี้การพฒันาสูตรและผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาตลาดน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม ยงัคงเป็นแนวโน้มท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัไดห้นัมามองหาผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 ในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน 
และดว้ยสภาวะแวดลอ้มท่ีเร่งรีบของผูบ้ริโภค จึงตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ
รับประทาน ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีพฤติกรรมท่ีพร้อมทดลองในผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีเขา้มาตลาดอยู่
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เสมอ แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดในผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคไดน้ั้น คือ เร่ืองของ
รสชาติ และรองลงมา คือในเร่ืองของโภชนาการ คุณค่า ประโยชน์ ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ซ่ึงตอ้งคุ่มค่า
กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เพราะฉะนั้นสินคา้ร้าน Siam  Smile เป็นอีกตวัเลือกท่ีดีมากส าหรับ
ผูบ้ริโภคให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของเรา และเหตุผลอีกประการในการกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค น ้าผลไมจึ้งเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่เคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนท่ีมีกาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา หรือ เคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลม ซ่ึงจะท าลายสุขภาพของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 
สถานการณ์ดา้นตลาด 
 เป็นท่ีทราบกนัว่าตลาดเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมเ้พื่อสุขภาพ ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 
บริษทัยกัษ์ใหญ่ต่างๆ จึงหันมาจบัตามองกันมากข้ึน แต่ละค่ายเร่ิมส่งผลิตภณัฑ์ของตนลงมาดู
ทิศทางตลาด ท่ีเห็นโอกาสและขยบัตวัเขา้มาสู่ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพดว้ย อยา่งไรกต็าม
เน่ืองจากจ านวนคู่แข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมย้งัมีอยูน่อ้ยราย เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของ
ตลาดโดยรวม จึงส่งผลใหส้ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัไม่รุนแรงมากนกั  
สถานการณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
 การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสินคา้ โดยใชบ้รรจุภณัฑส์ร้างความเป็นจุดเด่น และน ้ าสินคา้
มาใกลผู้บ้ริโภคมากข้ึนนั้นข้ึนอยู่กบัการกระจายสินคา้ท่ีไหนอย่างไร จะตอ้งค านวณคา้จ่ายต่างๆ 
เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนและความสามารถในการกระจายสินคา้ให้ไดย้อดขาย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงก าไร
ขั้นตน้และก าไรสุทธิ แต่เดิมน ้ าผลไมจ้ะเป็นแค่แกว้พลาสติก ไม่ดึงดูดความน่าสนใจ ไม่สามารถ
เพิ่มมูลค่าใหสู้งข้ึนได ้และเป็นปัญหาต่อการขาย การท่ีเราสามารถน าแกว้เซลามิค เพื่อใหก้ลาย เป็น
แพคเกจใหม่ท่ีสวยงามเป็นท่ีจดจ าไดม้ากข้ึนดว้ยดีไซน์ท่ีแปลกตาดว้ย 
สถานการณ์ดา้นการแข่งขนั 
 เน่ืองจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาลและมี Barrier to Entry 
ค่อนขา้งต ่า ประกอบกบักระแสความนิยมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั นบัเป็น
แรงจูงใจอยา่งยิ่ง ส าหรับคู่แข่งรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้มาด า เนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม ้
อาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมใ้นอนาคตอนัใกล ้
สถานการณ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้าน  Siam  Smile คือ กลุ่มนกัศึกษาวยัรุ่นและวยัท างานท่ีช่ืนชอบ
การรับประทานน ้ าผลไมส้ดเพื่อสุขภาพ  และมกัใชเ้วลาว่างหลงัเลิกเรียนหรือหลงัเลิกงานมานั่ง
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พบปะสังสรรค์กัน  ซ่ึงปัจจุบนัร้านน ้ าผลไมส้ดหน้ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ยงัมีไม่มากนัก 
ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีดีของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  
สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มมหภาค 

ประชากรศาสตร์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไป และน ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษยเ์รา น ้ าผลไมเ้ป็นอาหารท่ีสามารถดึงดูดนกัชิมหรือผูท่ี้อยากล้ิมลองรสชาติอยู่
แลว้ แมใ้นเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เรากใ็ชว้ิธีการแบ่งขนาดบรรจุภณัฑใ์หมี้หลากหลายขนาด  
 สังคมและวฒันธรรม ดา้นสังคมเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีควรพิจารณาในการท าการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพราะผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมมี้สินคา้ทดแทนท่ีสามรถให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออยู่ตาม
ทอ้งตลาด เช่น น ้ าเปล่า น ้ าอดัลม น ้าสมุนไพร และนม เป็นตน้  
วสัิยทศัน์  
 เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้สด ใช้วตัถุดิบภายในประเทศเพื่อช่วยเกษตรกรไทยและ
ผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมส้ดของบริษทัสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีใส่ใจในสุขภาพ 
พนัธกจิ  
 ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมส้ด ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มลูกคา้ โดยมี
การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 1.สนบัสนุนวตัถุดิบของแหล่งชุมชนภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย 

2.ผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด 

 3.มุ่งมัน่เปล่ียนทศันคติคนไทยใหรั้กษาสุขภาพกนัมากข้ึน 
เป้าหมาย 
 ระยะสั้น ปี 2557 - 2560 
  1.สร้าง  BRAND  AWARENESS  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากผูบ้ริโภค 
  2.สร้างก าไรขั้นตน้ 10% เป็น 25% 
 ระยะกลาง ปี 2560 - 2563 
  1.ขยายพื้นท่ีของร้าน  Siam  Smile  เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
  2.สร้างก าไรขั้นตน้ 10% เป็น 30% 
 ระยะยาว ปี 2564 - 2569 
  1.เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
  2.เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางน าสินคา้สู่ต่างประเทศ 
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  3.พฒันาผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์พื่อตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
ท าเลที่ตั้ง 
 ตั้งอยูท่ี่  2172/195-8 ซอยกรมยทุธโยธาทหารบก พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ  
ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ 
ร้าน Siam  Smile  เป็นร้านนัง่สบายๆ บรรยากาศดี (Good atmosphere) ทั้งภายในและภายนอกสถาน
บริการค่อนขา้งมีความสงบ  มีการจดัสวนเลก็ๆหนา้ร้าน เพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรู้สึกผอ่นคลาย  
โดยเน้นการตกแต่งร้านให้เป็นมิตรกับธรรมชาติเหมาะสมกับประเภทของสถานบริการ ความ
หลากหลายของรายการน ้ าผลไม ้โดยทางร้านมีรายการน ้ าผลไมใ้หเ้ลือกรับประทานมากมาย  อีกทั้ง
ยงัมี  topping  เป็นขนมหวานและผลไมเ้ช่ือมเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานของน ้ าผลไมใ้นแต่ละ
ชนิด ประกอบกบัการใส่บรรจุภณัฑเ์ป็นแกว้ท่ีท าจากเคร่ืองป่ันดินเผา  ท าใหน้ ้ าผลไมน่้ารับประทาน
เพิ่มมากข้ึนอีก 
เงินทุน 
 การด าเนินธุรกิจของร้าน Siam Smile ใชเ้งินทุนในการเร่ิมด าเนินธุรกิจอยูท่ี่  362,025 บาท 
ซ่ึงทางร้าน Siam Smile  ไดแ้บ่งแยกมูลค่าของการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงของเงินลงทุน
มาจากเจา้ของจ านวน 162,025 บาท ส่วนท่ีสองมาจากการกูย้ืมเงินจากธนาคารกสิกรไทยจ านวน  
200,000 บาท มีอตัราดอกเบ้ีย 8.1% ต่อปี  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
 มูลค่าตลาดน ้าผลไมใ้นประเทศไทย 
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 น ้าผลไมเ้ขม้ขน้ต ่ากวา่ 25% หรือตลาดระดบัล่าง (economy market) มีมูลค่า 5,169 ลา้นบาท 
คิดเป็น 47 % ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการขยายตวัในปี 2554 สูงสุด คือ 12 %  
อนัเน่ืองมาจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโลกท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้ท่ีมีราคาถูกลง 
 น ้าผลไม ้ 25-75 % (medium market) มีมูลค่าตลาด 3,208 ลา้นบาท คิดเป็น 29 % ของมูลค่า
ตลาดทั้งหมด มีอตัราการขยายตวัเพียงร้อยละ 4  ผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบัตน้ๆ 
คือ ทิปโก ้และยนิูฟ  ส่วนผูป้ระกอบการรายอ่ืน ไดแ้ก่ ชบา ไอวี่ และ UFC อตัราการขยายตวัไม่มาก
นกั เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัไปบริโภคน ้าผลไมเ้ขม้ขน้ต ่ากวา่ 25%  
 น ้ าผลไม ้100 % (premium market) มีมูลค่า 2,551 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23  ของมูลค่า
ตลาดทั้งหมด  มีอตัราการขยายตวัร้อยละ  6  เป็นอตัราการขยายตวัท่ีต ่ากว่าน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ 25 % 
หรือต ่ากวา่  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองกลุ่มลูกคา้ระดบับน   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 
 1.Rivalry Among Current Competitors ตลาดน ้าผลไมเ้ป็นธุรกิจการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง  
เน่ืองจากมีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งผูข้ายรายใหญ่และรายยอ่ย ในตวัสินคา้เองมีความแตกต่างกนันอ้ย ท่ี
แตกต่างมากท่ีสุดคือรสชาติ  และตวับรรจุภณัฑเ์พื่อให้มีความสนใจต่อผูบ้ริโภคแต่ในเร่ืองอ่ืนๆมี
ความคลา้ยคลึงกนั อยา่งไรกต็ามตลาดของน ้าผลไมก้ย็งัคงมีการแข่งขนัสูงอยา่งต่อเน่ือง  
 2.Bargaining Power of Suppliers ตลาดน ้ าผลไม้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอย่างต่อเน่ือง  
เพราะมีผูข้ายรายยอ่ยเขา้มาเป็นจ านวนมาก เพราะมีการผลิตไม่ซบัซอ้น จึงมีการเขา้ออกในธุรกิจน้ี
อยา่งมากมาย และยิง่มีการกีดกนัทางการคา้ค่อนขา้งต ่า จึงยิง่มีความสนใจและจะเขา้ร่วมธุรกิจน้ีมาก
ข้ึน ยิ่งท าให้การแข่งขนัค่อนขา้งสูงตามไปอีก เพราะฉะนั้นสินคา้ของ Siam  Smile จึงตอ้งสร้าง
ความตกต่างเพื่อสามารถแข่งขนักบัผูค้า้รายอ่ืนได ้
 3.Bargaining Power of Customers เน่ืองจากอุตสาหกรรมร้านน ้ าผลไม้นั้ นมีคู่ค้าคู่แข่ง
จ านวนมากราย แตกต่างกนัไม่มากนกั ท าใหต้ลาดน ้าผลไมน้ั้นมีจ านวนมากและการแข่งขนัในตลาด
ค่อนขา้งสูง ทั้งในดา้นของราคา รสชาติ  ท าให้ผูบ้ริโภคมีอ านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือยีห่อ้ต่างๆ
ตามความพึงพอใจ 
 4.Threat of Substitute Products or Services น ้ าผลไม้นั้ นมีสินคา้หลายชนิดท่ีสามารถมา
ทดแทนได ้เช่น น ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั น ้ าเปล่าบรรจุขวด นมพาสงมีเจอไรซ์ สินคา้เหล่าน้ี
นั้นเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกกระหายก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอยู่จ  านวนมากมาย ท าให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของน ้าผลไม่มากข้ึนตามไปดว้ย 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

47 
Journal of Finance 

Banking and Investment 

 5.Threat of New Entrance ประเทศไทยนั้นเป็นเป็นเมืองท่ีผลิตผลไมห้นา้ร้อนเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงมีผลไมห้ลายชนิด วตัถุดิบในการผลิตจึงมีจ านวนมากราย ท าให้ผูป้ระกอบการมีอ านาจ
ต่อรองในการซ้ือสินคา้ค่อนขา้งสูง ดงันั้นในอุตสาหกรรมน ้าผลไมจึ้งมีอ านาจต่อรองค่อนขา้งสูง 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 จุดแขง็ (Strengths) 
 1.ผลิตภณัฑน์ ้ าผลไม ้ Siam  Smile นั้นมีความแตกต่างจากร้านน ้ าผลไมค้ัน่สดทัว่ไป คือมี
ขนมหวานของไทยเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างความแตกต่าง 
 2.ใชว้ตัถุดิบ สด ใหม่ แท1้00% ทุกวนั และใชว้ตัถุดิบจากภายในประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกร
ไทย ท่ีมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐาน 
 3.บรรจุภณัฑ์นั้นมีการออกแบบให้กลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ังโดยใช ้ดินเหนียว ใชเ้ป็นวตัถุดิบ
หลกั ในการออกแบบท าเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา ใหท้นัสมยั น่าสนใจ เพื่อช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาของไทย 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 1.ปัจจุบนันั้นตลาดของน ้ าผลไมมี้การเขา้มาของผูค้า้รายใหม่อยู่เร่ืองๆ จึงมีสินคา้และ
ผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกเองตามความพึงพอใจ 
 2.มีสินคา้ทดแทนหลาหลายชนิด 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
 1.มีแนวโนม้ในการขยายตลาดไดเ้พิ่มมากข้ึน เม่ือธุรกิจเติบโตในระดบัหน่ึงและเป็นท่ีรู้จกั
ต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน อาจขยายธุรกิจเป็นแฟรนไชน์ 
 2.ประเทศไทยมีผลไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูกาล 
 อุปสรรค (Threats) 
 1.วตัถุดิบผลไมบ้างชนิด เป็นผลไมต้ามฤดูกาล ซ่ึงบางฤดูกาลไม่มีท าให้การผลิตจึงไม่
สม ่าเสมอ 
 2.มีผูค้า้เกิดข้ึนใหม่หลายราย ท าใหมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนขา้งสูงมาก 
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คู่แข่งทางตรง 
 1.น ้าผลไมย้ีห่อ้  “ทิปโก”้  จดัจ าหน่ายโดยบริษทั ทิปโก ้ฟูดส์(ประเทศไทย)จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ไดป้รับโครงสร้างโดยเนน้ธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ซ่ึงบริษทัมีความเช่ียวชาญมากท่ีสุด คือ กลุ่มเคร่ืองด่ืม
ผลไมแ้ละอาหาร ทิปโกห้ันมาให้ความสนใจกบัตลาดน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิด 25 -40% และเร่ิม
ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มวยัรุ่นเดียวกบัมาลี  
 2.น ้ าผกัผลไมร้วม ยีห้อ  “ยูนิฟ”  ปัจจุบนัตลาดน ้ าผกั ผลไมร้วมนั้น ทางยูนิฟ เป็นผูค้รอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาดน ้ าผกัผลไม ้25% - 40 % นั้นมีส่วนแบ่งเป็นอนัดบัสองรองจากทิป
โก ้โดยบริษทัมุง้เนน้นโยบายคิดคน้ พฒันาสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อ 
 3.น ้าผลไมย้ีห่อ้  “มาลี”  ครองส่วนแบ่งทางการตลาดน ้ าผลไมใ้นประเทศทั้งหมด 10% มาลี
มีกลุ่มเป้าหมายหลักในระดับปานกลางซ่ึงด่ืมน ้ าผลไม้ชนิด  25% - 40% ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
จ าหน่ายในรูปแบบน ้ าผลไมช้นิด  25% นอกจากน้ียงัเน้นความหลากหลายของชนิดผลไมโ้ดยมี
รสชาติใหเ้ลือกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนในตลาด  
คู่แข่งทางอ้อม  
 เหตุผลท่ีคนส่วนใหญ่นิยมด่ืมน ้ าผลไม ้ เป็นเพราะรสชาติท่ีอร่อยและช่วยบ ารุงสุขภาพ  
อย่างไรก็ตามยงัมีสินคา้หลายอย่างท่ีสามารถทดแทนการด่ืมน ้ าผลไมไ้ด ้ถึงแมว้่าจะทดแทนไม่ได ้ 
สมบูรณ์ก็ตาม อาทิน ้ าด่ืมบรรจุขวด น ้ าอดัลม และน ้ าสมุนไพร สินคา้เหล่าน้ีอาจพิจารณาไดว้่าเป็น
ทั้งอุปสรรคและโอกาสในการท าการตลาด 
 น ้าด่ืมบรรจุขวด ผูบ้ริโภคนิยมด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสามารถหาซ้ือได้
ทุกท่ี น ้ าด่ืมบรรจุขวดมีจ าหน่ายหลายยีห่่อทั้งท่ีไดม้าตรฐาน และไม่ไดม้าตรฐาน โดยไม่มีคู่แข่งราย
ใหญ่ในตลาด ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต ่ามาก  
 น ้ าอดัลม สภาพการแข่งขนัอุตสาหกรรมน ้ าอดัลม พบว่าผูผ้ลิตรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดย้าก  
เพราะมีค่าใชจ่้ายสูงในการผลิต  การจดัจ าหน่ายและการตลาด อีกทั้งผูบ้ริโภคนิยมด่ืมมากเป็นอนัดบั
สองในตลาด  
 น ้ าสมุนไพร ตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ปี 2543 และมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 10-15% ต่อปี 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีนิยม คือ น ้ าเก๊กฮวย ขิง ใบบวับก ชา น ้ ากระเจ๊ียบ เป็นตน้ ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูสู้งอาย ุหรือผูมี้รายไดป้านกลางข้ึนไป  
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การแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 
พืน้ทีใ่ช้สอยส าหรับ ขนาดพืน้ที ่

(ต.ร.ม.) 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ / เช่า 

(บาท/เดือน) 
1.  พื้นท่ีส่วนจดัเกบ็ผลไมส้ดกบัพื้นท่ี
ส าหรับท าน ้ าผลไม ้

6  
 

13,000 2. พื้นท่ีส าหรับรับลองลูกคา้ 6 
3. หอ้งสุขา 2 

การด าเนินงานภายใน 
 กิจกรรมหลกั (Primary activity) 
 1. การจดัหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบถือเป็นหัวใจส าคญัของการท าธุรกิจร้านอาหารทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ  
ดงันั้น บริษทัจึงจะใชก้ารจดัการร่วมกบัผูค้า้วตัถุดิบ (Co – supplier management) ในการบริหารดา้น
การจดัหาวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริการแก่ลูกคา้ ทั้งน้ีจะมีการคดัเลือกผูค้า้วตัถุดิบไวห้ลายแห่ง  
เพื่อมีอ านาจในการต่อรองและเป็นการควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบท่ีใช ้
 ในการจดัการเก่ียวกบัดา้นโลจิสตติ์กของวตัถุดิบนั้นจะมีการตกลงกบัผูค้า้ วตัถุดิบแต่ละ
รายให้มีการจดัส่งวตัถุดิบไปยงัร้าน เช่น ผลไม ้ จะก าหนดให้มีการจดัส่งจากผูข้ายในตลาดไทใน
ลกัษณะ 3 วนัส่ง 1 คร้ัง  และขนมหวานจะก าหนดใหมี้การจดัส่งในลกัษณะวนัต่อวนั  
 2. การด าเนินงานผา่นกระบวนการผลิต 
 2.1 การควบคุมวตัถุดิบ การสร้างคุณภาพการผลิตตอ้งเร่ิมจากการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
ควบคุมคุณภาพของผลไมแ้ละขนมหวาน โดยจะสั่งซ้ือผลไม ้3 วนัต่อ 1 คร้ัง ส่วนขนมหวานจะ
สั่งซ้ือวนัต่อวนั เพื่อคงความสดใหม่ของวตัถุดิบ และมีการควบคุมในการจดัส่งของผูค้า้วตัถุดิบให้
มาทนัเวลา 
 2.2 การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ภาชนะต่าง ๆ อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น แกว้  เคร่ืองป่ัน 
ตูแ้ช่ ตูเ้ยน็  ตอ้งดูแลควบคุมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอด หากพบว่ามีการช ารุดใหด้ าเนินการส่ง
ซ่อมแกไ้ข หรือพบว่า เคร่ืองป่ันมีการช ารุดแตกหักไม่สามารถซ่อมแซมได ้หรือสูญหาย ให้มีการ
น ามาบนัทึกเกบ็ขอ้มูล  
 3. การจดัจ าหน่ายสินคา้  และบริการไปยงัผูบ้ริโภค 
 ลูกคา้จะตอ้งเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้เอง เพราะลูกคา้แต่ละท่านมีความตอ้งการท่ีจะด่ืมน ้าผลไม้
ท่ีแตกต่างกนั ทางร้านมีเมนูท่ีหลากหลายใหท้างลูกคา้เลือก  แลว้แต่ความช่ืนชอบของลูกคา้ โดยทาง
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ร้านจะเปิดใหบ้ริการเวลา  10.00 น. - 22.00 น. หยดุท าการวนัอาทิตย ์ และถา้มีการปิดร้าน ทางร้าน
จะบอกลูกคา้เพื่อเป็นการไม่ใหลู้กคา้เสียเวลา 
 4. การบริการก่อนและหลงัการขาย 
 เน่ืองจากทางร้านเป็นร้านขายน ้ าผลไม ้ การบริหารจะมีแค่การบริการระหว่างการท าน ้ า
ผลไมแ้ละเสริฟน ้าผลไมใ้หลู้กคา้ในร้าน  ท าใหก้ารบริการก่อนขายและการบริหารหลงัการขายไม่มี  
ซ่ึงการบริการระหว่างการขายพนกังานจะตอ้งเตม็ใจในการให้บริการ  และน ้ าผลไมจ้ะตอ้งมีความ
สดใหม่  รสชาติถูกปากลูกคา้  เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเป็นผลดีต่อร้านอีกดว้ย 
ก าลงัการผลติ 

ประเภทสินค้า จ านวนการ
ผลติ 
ต่อวัน 

จ านวนการ
ผลติ 

ต่อเดือน 

จ านวนการ
ผลติ 
ต่อปี 

1.น ้าผลไมส้ดธรรมดา 25 750 9,000 

2.น ้าผลไมป่ั้นไม่ใส่ topping 50 1,500 18,000 

3.น ้าผลไมป่ั้น ใส่ topping 2 อยา่ง 122 3,666 44,000 

4.น ้าผลไมป่ั้น ใส่ topping 3 อยา่ง 153 4,583 55,000 

รวม 350 10,499 126,000 

การแสดงสรุปต้นทุนสินค้าทั้งหมด ต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย  =  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย  +  ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย +   
     ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานต่อหน่วย 
 น ้าผลไมค้ัน่สด  =   9.30  +  4.42  +  1.50  
    =   15.22  บาท ต่อหน่วย 
 ป่ันไม่ใส่ topping =    9.58  +  4.42  + 1.50  
    =   15.50  บาท  ต่อหน่วย 
 ใส่ topping 2 อยา่ง  =    (15.50 + 16.85)  ÷ 2 
    =   16.17 บาท ต่อหน่วย 
 ใส่ topping 3 อยา่ง =   10.93  +  4.42 + 1.50  
    =   16.85  บาท ต่อหน่วย 
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รูปแบบธุรกจิ 
 เน่ืองจากธุรกิจของ Siam Smile จดัเป็นธุรกิจใหม่ท่ีเปิดด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตและจดั
จ าหน่ายน ้าผลไมส้ดหนา้ขนมหวาน มีรายการน ้าผลไมอ้ยู ่4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 น ้าผลไมค้ัน่
สดธรรมดา รูปแบบท่ี 2 น ้ าผลไมส้ดป่ันไม่ใส่ topping รูปแบบท่ี 3 น ้ าผลไมส้ดป่ันใส่ topping 1-2 
อยา่ง รูปแบบท่ี 4 น ้าผลไมส้ดป่ันใส่ topping 3 อยา่ง ซ่ึงก่อตั้งข้ึนจากการร่วมลงทุนของนกัธุรกิจรุ่น
ใหม่ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ท่านท่ี 1 นายภวพรรณ ศรนคร ท่านท่ี 2 นางสาวกญัญารัตน์ ไข่เส้ง และท่านท่ี 3 
นางสาวกันตพร เสริมสกุล โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น “ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้สด ใช้วตัถุดิบ
ภายในประเทศเพื่อช่วยเกษตรกรไทย และผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมส้ดของบริษทัสามารถตอบสนองต่อ
ลูกคา้ท่ีใส่ใจในสุขภาพ” ซ่ึงร้าน Siam  Smile เร่ิมกิจการสาขาแรกตั้งอยูท่ี่ 2172/195-8 ซอยกรมยทุธ
โยธาทหารบก พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยรูปแบบร้านมีลกัษณะเป็น
ร้านนัง่สบายๆ มีพนกังานคอยดูแลใหค้วามสะดวกสบายแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
 ลกัษณะเด่นของร้าน Siam Smile มีความแตกต่างจากร้านน ้ าผลไมค้ัน่สดทัว่ไป คือ ใช้ 
topping เป็นขนมหวานและผลไม้เช่ือม   อีกทั้ งว ัตถุดิบในการผลิตเป็นของสดใหม่ 100% ซ่ึง
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบอยู่ใกลก้บัร้าน เพื่อลดค่าใชจ่้ายในส่วนของตน้ทุนการขนส่ง ส าหรับบรรจุ
ภณัฑข์องทางร้านใชดิ้นเหนียวเป็นวตัถุดิบหลกัในการออกแบบท าเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา  ใหท้นัสมยั  
น่าสนใจ  เพื่อช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาของประเทศไทย 
 ในส่วนของการจดัการการประสานงานกบั  Supplier  มีการติดต่อและท าขอ้ตกลงไดมี้การ
ท าขอ้ตกลงในระยะยาวกบั  Supplier  โดยใชร้ะบบเขา้ก่อนออกก่อน FIFO (First - In First - Out) 
เก่ียวกบัวตัถุดิบขาเขา้ท่ีคอยจดัส่งผลไมส้ด  3  ราย  ซ่ึงในการจดัส่งผลไม ้Supplier จะตอ้งน าผลไม้
สดมาส่ง 3 วนัต่อคร้ัง เน่ืองจากทางร้านจะไม่ใชผ้ลไมส้ดท่ีคา้งนานเกิน 3 วนั และการประสานงาน
กบั  Supplier  ท่ีคอยจดัส่งขนมหวานอีก 1 ราย ใชข้อ้ตกลงและระบบเขา้ก่อนออกก่อน  FIFO (First 
- In First - Out) เช่นเดียวกบัผลไม ้ ก าหนดให้มีการจดัส่งขนมหวานทุกวนั  และในส่วนของการ
ประสานงานกบัลูกคา้  พนักงานของร้านทุกคนจะตอ้งตอ้นรับลูกคา้ดว้ยจิตใจของการบริการ  มี
ความสุภาพ มีการแต่งตวัท่ีเป็นระเบียบของทางร้าน  มีการอบรมอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการบริการท่ี
ประทบัใจ  และมีการให้ลูกคา้ประเมินคุณภาพการให้พนกังาน  เพื่อสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหว่าง
พนกังานกบัลูกคา้  
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โครงสร้างองค์กร (ผงัองค์กร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้าน  Siam  Smile   
มีผูบ้ริหารจดัการร้านแบ่งเป็น  2  ฝ่าย 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการและการเงิน 
ผูดู้แลไดแ้ก่ 
1. นางสาวกญัญารัตน์  ไข่เส้ง 
2. นางสาวกนัตพร เสริมสกลุ   

ผูจ้ดัการฝ่ายการจดัซ้ือและการตลาด   
ผูดู้แลไดแ้ก่ 
1.นายภวพรรณ  ศรนคร 

พนกังาน  มี   4  คน  ไดแ้ก่ 
-  บาร์เทนเดอร์  (1  คน) 
-  พนกังานเสริฟ  (2  คน) 
-  แคชเชียร์  (1  คน) 
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การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 ร้านจึงพิจารณาแบ่งการบริหารงานทรัพยากรบุคคลออกเป็น  4 ส่วน  ดงัน้ี 
 1.การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานในแต่ละต าแหน่ง  ดงัน้ี 
  - พนกังานต าแหน่งบาร์เทนเดอร์ มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจคุณสมบติัของบาร์เทนเดอร์  
พิจารณาประสบการณ์ในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรคสู์ตรน ้ าผลไมใ้หม่ๆ มีการใหท้ดลองงาน 
1 สัปดาห์ ก่อนท างานจริง 
 - พนกังานต าแหน่งเสริฟ มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจคุณสมบติัความรักในการใหบ้ริการ  
บุคลิกภาพของพนกังาน และความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
 2.การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 - การปฐมนิเทศให้กบัพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานเขา้ใจถึงแนวนโยบายในการด าเนิน
ธุรกิจ 
 - การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติังานภายในร้าน รวมทั้ งมีการ
ฝึกอบรมประจ าปีทั้งหลกัสูตรปกติและโครงการพิเศษส าหรับพนกังานทัว่ไปและผูบ้ริหาร 
 3.การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน 
 - การใหผ้ลตอบแทนเพื่อการด ารงชีวิตอยูข่ ั้นพื้นฐาน  เช่น  เงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ จะมี
การก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งงาน โดยไม่เน้นการให้ผลตอบแทน
พื้นฐานในระดบัสูง  แต่จะมีการจูงใจพนักงาน  โดยการให้ผลตอบแทนเพื่อการจูงใจตามผลการ
ปฏิบติังาน 
 - การก าหนดผลตอบแทนเพื่อการจูงใจตามผลการปฏิบติังาน โดยจะใหผ้ลตอบแทนเพื่อจูง
ใจให้พนกังาน  แต่ละคนปฏิบติังานเช่นเดียวกบัการเป็นเจา้ของบริษทัเอง เช่น การให้ผลตอบแทน
ของพนกังานจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของพนกังานแต่ละคน 
 4.การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
 ผูมี้อ  านาจลงโทษมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาพนกังาน  พนกังานท่ีกระท าผดิ ดงัน้ี 
      - ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่ร้าน Siam Smile  
       - จงใจท าใหร้้าน  Siam  Smile ไดรั้บความเสียหาย 
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การจ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าทีร้่าน 

ต าแหน่ง จ านวน
(คน) 

อตัราเงินเดือน/
คน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/
คน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/ต่อปี
(บาท) 

ผู ้จัดการฝ่ายบริการ
และการเงิน 

2 30,000 60,000 720,000 

ผูจ้ดัการฝ่ายการจดัซ้ือ
และการตลาด 

1 30,000 30,000 360,000 

รวม 1,080,000 
จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนของพนักงานรายวนั 

ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

อตัราค่าจ้าง/
คน (บาท) 

อตัราค่าจ้าง/
วนั (บาท) 

อตัราค่าจ้าง/
เดือน (บาท) 

อตัราค่าจ้าง/
ปี (บาท) 

บาร์เทนเดอร์ 1 500 500 15,000 180,000 
พนกังานเสริฟ 2 350 700 21,000 252,000 
แคชเชียร์ 1 350 350 10,500 126,000 

รวม 558,000 
แผนฉุกเฉิน 
 แผนฉุกเฉินที่ทางร้าน Siam Smile เตรียมไวใ้นกรณีท่ีจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการต ่ากวา่
ท่ีคาดการณ์ไว ้ยอดขายมีจ านวนนอ้ยกว่าท่ีคาดไวม้าก  คือ ต ่ากว่าร้อยละ 15 ในระยะเวลา  6  เดือน 
 1. พิจารณาดูว่าสินค้าท่ีผลิตออกมาสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคหรือไม่ 
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ หากสินคา้ท่ีผลิตไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็ตอ้งท าการปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 2. พิจารณาช่องทางในการจัดจ าหน่ายว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพื่อใช้
ปรับเปล่ียนช่องทางการจ าหน่ายใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งหาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ 
 แผนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ปกติและในอนาคต หากรายไดแ้ละก าไรสุทธิเป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ภายหลงัจากปีท่ี 5 ทางร้านมีแผนจะขยายกิจการ ดงัน้ี 
 - ขยายสาขา และขยายธุรกิจโดยเลือกท าเลท่ีตั้งสาขาใหม่ท่ีมีบริเวณท่ีเป็นยา่นธุรกิจ มีความ
หนาแน่นของประชากร ซ่ึงจะสามารถท าก าไรใหก้บัทางร้านอีกดว้ย 
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 -  เพิ่มบริการส่งถึงท่ี  (Delivery Service)  เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่าง และเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่ม
ลูกค้าท่ีท างานและพกัอาศัยห่างไกลจากร้าน โดยรูปแบบการบริการท่ีน าเสนอน้ีทางร้านมี 2 
ทางเลือก คือ ใหบ้ริการจดัส่งเอง และใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการจดัส่งอาหาร เช่น บริษทั รูม เซอร์วิส 
จ ากดั (Room Service Co, Ltd 
บทสรุป 
 ร้านน ้าผลไม ้Siam Smile มีสูตรน ้าผลไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองตั้งแต่แรก เม่ือวิเคราะห์
ดูจากร้านต่างๆ พบว่า การท่ีร้านน ้ าผลไมจ้ะไดค้วามนิยมสูงข้ึนอยูก่บัส่วนผสมของน ้าผลไม ้ซ่ึงทาง
ร้านไดค้ดัเลือกผลไมท่ี้สดใหม่ ทั้งตวัผลไมส้ดและตวัขนมหวาน ท าให้ทางร้านสามารถดึงความ
สนใจของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย และดว้ยความท่ีท าเลท่ีตั้งของร้านอยู่ในย่านธุรกิจขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ท าใหส้ามารถท ายอดขายไดต้ามเป้าแน่นอน 
 เม่ือส ารวจราคาน ้าผลไมใ้นทอ้งตลาดทัว่ๆไป พบวา่ มีราคาขายเฉล่ียอยูท่ี่ 59 บาท ในขณะท่ี
น ้ าผลไมข้องร้าน Siam Smile มีราคาอยู่ท่ี น ้ าผลไมส้ดคั้นราคา 39 บาท น ้ าผลไมป้ั้น 39 บาท น ้ า
ผลไมป่ั้นใส่ topping 2 อย่างราคา 49 บาท และน ้ าผลไมป่ั้นใส่ topping 3 อย่างราคา 59 บาท ซ่ึงจะ
พบไดว้่าราคาการจดัจ าหน่ายของร้าน Siam Smile มีราคาถูกกว่าร้านขายน ้ าผลไมท้ัว่ไป และยงัคง
คุณภาพของวัตถุดิบท่ีถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีอีกด้วย น ้ าผลไม้ร้าน Siam Smile มีแผนการ
ด าเนินการในการน าจุดเด่นดา้นผลไมส้ดท่ีเพิ่มมากข้ึน และผลไมมี้ผลโดยตรงต่อความอร่อยของน ้า
ผลไม ้ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพ ผนวกกบัการชูประเดน็ดา้นสุขภาพจากผลไมส้ดท่ีเพิ่มมากข้ึน และ
การปรุงรสชาติท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองใหต้อ้งใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่อยู่
เสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นการบริหารจดัการ ทางร้านยงัขาดผูบ้ริหารท่ีเช่ียวชาญทางดา้นโภชนาการท่ีจะมา
ควบคุมดูแลดา้นวิจยัและการพฒันา 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ เพราะปัจจยัธุรกิจบริการ
น ้าผลไมมี้การแข่งขนักนัสูง และผูบ้ริโภคกมี็การเปล่ียนแปลงความชอบในส่ิงต่างๆ อยา่งรวดเร็ว 
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ธุรกจิร้านกาแฟสดCoffee Heart by Doi Chang 
นฤมล  นรรฆเลิศ 

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

บทคดัย่อ 
การประกอบธุรกิจกาแฟสด มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสด Coffee Heart by Doi Changและเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกับความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของลูกคา้ผูโ้ดยสารจากการใชบ้ริการบริการร้านกาแฟสด Coffee Heart by Doi Chang โดย
ทางร้านมีพื้นท่ีตั้งของร้านอยูท่ี่บริเวณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั โดยเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัศึกษา
บริเวณ และ รองลงมา คือ บุคลากรทัว่ไป ท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพอยูบ่ริเวณนั้น  ทางร้านพบว่า
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีทั้งเพศหญิงและชาย มีอายรุะหวา่ง 20 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
อาชีพนกัศึกษา รายได ้5,000 บาทข้ึนไป และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ราชการ /รัฐวิสาหกิจ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000 บาทข้ึนไป ท่ีช่ืนชอบในการด่ืมกาแฟสดท่ีมีคุณภาพและมีราคา
ถูกกว่าร้านในห้างสรรพสินคา้ต่างๆเป็นตน้ และยงัมีการตกแต่งร้านสวยงามทนัสมยัสามารถเป็นท่ี
พกัผอ่นเพื่อผอ่นคลายในยามวา่งได ้ภายในร้านมีเคร่ืองด่ืมมากมายเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และมีระบบการใหบ้ริการของพนกังานภายในร้านท่ีจะท าใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจและเกิด
การซ้ือซ ้าต่อไปเร่ือยๆ 
ธุรกจิกาแฟสด 

การก่อตั้งธุรกิจกาแฟสดของร้านกาแฟ Coffee Heart by Doi Chang มาจากนกัธุรกิจสาวรุ่น
ใหม่ท่ีช่ืนชอบในรสชาติของกาแฟและชอบด่ืมกาแฟ และไดเ้ลง็เห็นว่าหลายปีท่ีผา่นมาการขยายตวั
ของธุรกิจกาแฟสดเติบโตอย่างต่อเน่ืองมีผูส้นใจท าธุรกิจกาแฟสดเป็นจ านวนมากนกัธุรกิจสาวจึง
สนใจท่ีจะท าธุรกิจกาแฟสดเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นคุณภาพของเมล็ด
กาแฟท่ีมีแหล่งวตัถุดิบมาจาก จงัหวดัเชียงราย กาแฟดอยชา้งซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปท่ีเป็นคอด่ืม
กาแฟและเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลเพราะกาแฟดอยชา้งไม่ไดข้ายเพียงในประเทศไทยอย่างเดียวมี
การส่งออกต่างประเทศเช่นกัน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันเราจะพบเห็นเกือบทุกหนทุกแห่งของ
ประเทศไทยมีการเปิดธุรกิจกาแฟสดจ านวนมาก ในการท าธุรกิจตามกระแส ผูป้ระกอบการอาจไม่
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ผูท่ี้สนใจจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ีจึงควรศึกษาขอ้มูลบางส่วน
ไว ้เช่น 
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ลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
- ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ ควรมีความพร้อมในเร่ืองของเงินลงทุน 
- ผูป้ระกอบการตอ้งมีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะการเลือกท าเลท่ีตั้ง

ส าคญัอยา่งมากในการประกอบธุรกิจกาแฟสด 
- ผูป้ระกอบการควรมีความรู้ในเร่ืองของกาแฟอยูบ่า้งความเขา้ใจในส่วนน้ีจะช่วยในเร่ืองการ

ขาย การบริการและการพฒันาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จไดดี้ยิ่งข้ึนธุรกิจร้านกาแฟมี
ลกัษณะการลงทุนใน 3 รูปแบบหลกัๆ 

1. ร้าน (Stand - Alone) เป็นอาคารอิสระหรือหอ้งเช่า 
2. คอร์เนอร์ (Corner/Kiosk) ร้านกาแฟขนาดกลาง 
3. รถเขน็ (Cart) ร้านกาแฟขนาดเลก็ 
ร้านกาแฟสด Coffee Heart by Doi Chaang จะอยู่ในรูปแบบของ Stand Alone จะมีการใช้เงิน

ลงทุนระยะแรกประมาณ 800,000 ถึง 2,000,000 บาท 
แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 
สถานการณ์ด้านการตลาด 

อตัราการเติบโตของธุรกิจกาแฟสดมีแนวโนม้สูงข้ึนเพราะต่างประเทศเขา้มาลงทุนธุรกิจ
กาแฟในประเทศไทยจ านวนมากและคนไทยก็มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป จากการท่ีชอบด่ืมกาแฟ
ส าเร็จรูปก็หันมานิยมด่ืมกาแฟสดมากข้ึนและชอบการด่ืมกาแฟในร้านกาแฟท่ีมีบรรยากาศท่ี
สวยงามการตกแต่งร้านจึงเป็นส่วนส าคญัในการประกอบธุรกิจกาแฟสด  
สถานการณ์ด้านผลติภัณฑ์ 

กาแฟเป็นธุรกิจ ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มมีการปรับปรุงธุรกิจของ
ตนเองความนิยมและพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย  จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากชาว
ต่างประเทศในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ตลาดผลิตภณัฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษทั 
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั คาดการณ์ว่ามูลค่าผลิตภณัฑก์าแฟในปี 2548 เท่ากบั 21,000 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นปริมาณท่ีเติบโตมากกวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์นบัจากปี 2545 และมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 10 
สถานการณ์ด้านการแข่งขัน 

จากการเขา้มาลงทุนของชาวต่างชาติท าใหเ้กิดแรงกดดนัใหร้้านกาแฟของนกัลงทุนไทยจึง
ตอ้งปรับตวั ทั้งรสชาติและบริการ เพื่อเผชิญกบัการบุกตลาดของร้านกาแฟช่ือดงัจากต่างประเทศ 
นอกจากการปรับตวัเพื่อรับการแข่งขนัของบรรดาร้านกาแฟพรีเม่ียมท่ีเป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ
แลว้ ร้านกาแฟพรีเม่ียมของไทยยงัตอ้งหนัไปขยายสาขาในต่างประเทศเพื่อขยายตลาด โดยปัจจุบนั
มีร้านกาแฟพรีเม่ียมไทยใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
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สถานการณ์ด้านจัดจ าหน่าย 
การแข่งขนัธุรกิจกาแฟสดรุนแรงมากข้ึนในการจดัแต่งร้านกาแฟท่ีทนัสมยัจึงท าใหเ้กิดการ

แยง่พื้นท่ีท าเลท่ีดีท าใหต้น้ทุนในการขยายสาขาแต่ละแห่งเพิ่มสูงข้ึน ทางผูป้ระกอบการปรับกลยทุธ์
โดยการเนน้ความหลากหลายและสร้างความแตกต่างโดยขยายสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีท าเลนอกร้านคา้สมยัใหม่ท่ีน่าสนใจ เช่น สถานศึกษา ป๊ัมนา้ มนั โรงภาพยนตร์ 
รถไฟฟ้า ศูนยแ์สดงสินคา้ ร้านหนงัสือ โรงพยาบาล สถานออกก าลงักาย สถานีรถไฟฟ้าต่างๆ เป็น
ตน้ 
สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม มหภาค 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นั้นมีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจกาแฟมาก ถา้เศรษฐกิจดีจะท าให้การ
ประกอบธุรกิจประสบความส าเร็จแต่ในทางตรงกนัขา้ม หากสภาพเศรษฐกิจมีการถดถอยหรือต ่า
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและยากท่ีจะพยากรณ์มีผลท าให้การประกอบ
ธุรกิจกาแฟอาจหยดุชะงกัหรืออาจจะตอ้งเลิกกิจการ 
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม นั้นไดแ้ก่ ทศันะคติทางสงัคม ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเช่ือ 
พฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร เช่น การศึกษา และอตัราการเกิด นบัไดว้า่ การ 
เปล่ียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการขายสินคา้และประเภทเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ดงันั้น
ผูบ้ริหารจึงตอ้งตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะท าให้ได้
โอกาสใหม่ เช่นตรวจสอบเร่ืองรสชาติ หรือสินคา้บางรายการท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งการ   
ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจกาแฟ ไดแ้ก่ การเมือง กฎ
ขอ้บงัคบั นโยบายของรัฐบาล แนวโนม้การออกกฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินงาน เช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากร อาจท าให้ตน้ทุนสินคา้ของการ
ประกอบ 

ธุรกิจกาแฟสูงข้ึนหรือ การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการ
ลงทุนและการส่งออก เป็นตน้  
ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต มีความส าคญัต่อการธุรกิจกาแฟมาก 
โดยมีการนาเอาปัจจยัทางเทคโนโลยีมาพิจารณาเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการขาย
เคร่ืองด่ืมกาแฟสด เพื่อช่วยให้ธุรกิจกาแฟมีเทคนิคและระบบการผลิตท่ีทนัสมยัข้ึน สามารถลด
ตน้ทุนการผลิตลงและเพิ่มก าลงัการผลิต ช่วยใหส้ามารถจดัการ และมีการ 
ติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึนช่วยใหธุ้รกิจกาแฟสามารถผลิตเคร่ืองด่ืมใหม่ๆ 
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พนัธกจิ 
พันธกิจของ  Coffee Heart by Doichang คือการสร้างตรายี่ห้อให้เป็นท่ี รู้จัก  เน้นเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและเป็นผูน้า ดา้นธุรกิจกาแฟ สร้างธุรกิจใหเ้ป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
Coffee Heart by Doichang จะมุ่งสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ใหเ้ป็นเหมือน

คุณคือครอบครัวของเรา 
 เป้าหมาย 

เป้าหมายระยะสั้น คือ จะขยายสาขาใหไ้ด ้2 สาขา และจะท ายอดขายใหเ้พิ่มข้ึน 15% 
เป้าหมายระยะกลาง คือ จะขยายสาขาใหไ้ด ้3 สาขา และจะท ายอดขายใหเ้พิ่มข้ึน 20% 
เป้าหมายระยะยาว คือ จะขยายสาขาใหไ้ด ้4 สาขา และจะท ายอดขายใหเ้พิ่มข้ึน 30% 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
1. ตอ้งการครองส่วนแบบตลาดในปีแรก 20% จากยอดขายในแต่ละปี 
2. เป้าหมายหลกัของการจา หน่าย เป็นกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคท่ีนิยมกาแฟคัว่ใหม่ สด ซ่ึงเป็น
นกัศึกษารวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

ท าเลที่ตั้ง 
ร้านตั้งอยูท่ี่ 275 ถนนพญาไทย แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 10330 เบอร์โทร. 02-215-0032 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ร้านกาแฟ Coffee Heart by Doichang ไดเ้ห็นโอกาสทางธุรกิจและความส าเร็จผูท่ี้มีรสนิยม
ในการด่ืมกาแฟสดตามสถานยงัมีไม่มากนกั หรือถา้มีอาจจะไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ใน
บางเร่ือง เช่น เร่ืองรสชาติ เร่ืองคุณภาพ เร่ืองบรรยากาศภายในร้าน หรือในเร่ืองการใหบ้ริการ จึงท า
ให้ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด Coffee Heart by Doichang มองเห็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเจาะกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย 
เงินทุน 

ร้านกาแฟ Coffee Heart By Doi chaangใช้ขนาดพื้นท่ีประมาณ 60 ตารางเมตร สัญญา
เช่า 10 ปี ผูป้ระกอบการใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 970,364 บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้ ประมาณ 358,200 บาท และหากผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่ายกาแฟไดป้ระมาณ 
300 แกว้ต่อวนั ในราคาเฉล่ีย 55 บาท 
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การก าหนดราคาขาย 
ราคาขายของกาแฟแต่ละถว้ยจะถูกก าหนดข้ึนจากตน้ทุนบวกดว้ยก าไรท่ีร้านกาแฟ Coffee 

Heart by Doi Chaangนั้นตอ้งการแต่โดยส่วนใหญ่แลว้ การตั้งราคาร้านกาแฟ Coffee Heart by Doi 
Chaang จะตอ้งค านึงถึงราคาขายของผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดียวกนัราคาใน
การจ าหน่ายกาแฟในตลาดระดบัน้ีอยูท่ี่ ประมาณ 45-65 บาท คิดเป็นราคาขายแกว้ละ 55.00 บาท 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

หลายปีท่ีผา่นมาอตัราการเติบโตของธุรกิจกาแฟสดมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอาจเป็น
เพราะมีธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนและกระตุน้ตลาดกาแฟใหต่ื้นตวัเป็น
อยา่งมากอีกทั้งกระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยเร่ิมเปล่ียนไปจากท่ีนิยมกาแฟส าเร็จรูป
ก็เลือกท่ีจะหันเขา้ร้านกาแฟสดแทนโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่พบว่าลูกคา้นั้นจะชอบร้านท่ีมีการ
ตกแต่งสวยงามเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ่ึงจากผลส ารวจพบว่าคนในกรุงเทพนั้นด่ืมกาแฟ
เฉล่ียคนละ 1.5 แกว้/วนั ดว้ยตวัเลขท่ีค่อนขา้งสูงน้ีท าใหต้ลาดมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรงและมี
ผูค้นสนใจกนัเป็นอย่างมากซ่ึงในส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นอาจมีร้านกาแฟท่ีเป็นแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศมาคอยจบัลูกคา้ระดบับนเน่ืองจากราคาโดยเฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูงถึง 75 บาทข้ึน แต่ทาง
ร้านกาแฟ Coffee Heart by Doi Chaang มีการจ าหน่ายราคากาแฟท่ีถูกกว่าคุณภาพกาแฟซ่ึงก็มี
คุณภาพไม่แตกต่างจากแบรนดด์งัมากนกัอีกอยา่งทางร้านเนน้กลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายราคา
จึงต ่าเพื่อใหเ้หมาะกบัก าลงัความสามารถในการซ้ือ 
กาแฟไทย 

กาแฟท่ีผลิตไดเ้ราบริโภค ภายในประเทศ 30,000 – 50,000 ตนั ท่ีเหลือประมาณ50,000 – 
55,000 ตนั จะส่งออกขายไปยงัประเทศ อเมริกา เกาหลี เนเธอแลนด ์ญ่ีปุ่น และโปแลนด ์เป็นตน้ ซ่ึง
การส่งออกมีทั้งประเภทท่ีแปรรูป  
การจ าหน่ายกาแฟ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกนัคือ 
1. กาแฟคัว่บด คือกาแฟส าหรับตลาดระดบับน เป็นกาแฟเมลด็ท่ีคัว่แลว้ และน ามาบดชงใหลู้กคา้ด่ืม
ในการท าธุรกิจตลาดน้ีมกัใช ้สายพนัธ์อาราบิกา้ไดน้ ามาคัว่บด 
2. กาแฟผงส าเร็จรูป เป็นกาแฟผงท่ีใชช้งกนัตามบา้น ซ่ึงมีการบริโภคกนัมากท่ีสุด 
3. กาแฟพร้อมด่ืม คือกาแฟกระป๋อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อรสชาติของกาแฟถา้หากร้านของคุณจะชงกาแฟ
ไดอ้ร่อยกว่าร้านของคนอ่ืน คุณจะตอ้งทราบว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อรสชาติของกาแฟ ซ่ึงก็มี 5 
ส่วนกคื็อ 

 ชนิดของกาแฟ 
 การคัว่บด 
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 วิธีการชง 
 ส่วนผสมพิเศษต่าง ๆ หรือ สูตรกาแฟ 
 การเกบ็รักษา 
การสรุปความคิดรวบยอดในการออกแบบร้าน ซ่ึงเป็นความตอ้งการหลกัของเจา้ของร้านโดย

จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลกั ๆ ดงัน้ี 
1.แบ่งตามกลุ่มคน 

กลุ่มคนวยัท างาน เป็นกลุ่มท่ีบริโภคกาแฟกลุ่มใหญ่ และเป็นกลุ่มส าคญั โดยส่วนใหญ่เป็น 
คนทางาน คนท่ีชอบด่ืมกาแฟรองลงไปจะเป็นนักเรียนและแม่บา้น เป็นตน้กลุ่มคนท างานเป็น
ผูบ้ริโภคกาแฟจ านวนมากท่ีสุด โดยคิดเป็นสัดส่วนไดป้ระมาณ 80% ของผูบ้ริโภคทั้งหมด สาเหตุ
ส าคญัคือคนท างานนิยมการชิมรสชาติ และเหน่ือยจากท างานหนกัจึงตอ้งการพกัผอ่นคลายและหา
ความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าแต่ทางร้านกาแฟ Coffee Heart by Doi Chaang เนน้นกัศึกษาเป็นหลกั
เน่ืองจากท าเลท่ีใกลจุ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2.แบ่งตามอาย ุ

ผูบ้ริโภคหลกัจะอยูใ่นช่วงอาย ุ25-45 ปี หากจะดูช่วงอายขุองผูบ้ริโภคกาแฟภายในประเทศ 
แลว้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปี คนท่ีอายุ 40-60 ปีนั้น เน่ืองจากตอ้งระมดัระวงัเร่ือง
สุขภาพ เช่นวา่ถา้ด่ืมกาแฟตอนกลางคืนแลว้จะนอนไม่หลบั ดงันั้นสดัส่วนการด่ืมกาแฟจึงนอ้ยลง 
3.แบ่งตามเพศ 

คนท่ีนิยมด่ืมกาแฟเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะปัจจุบนัผูห้ญิงมีรายไดเ้ป็นของ
ตวัเองและมีความสามารถ โดดเด่น ส่วนใหญ่จึงตอบรับกระแสนิยมมากกวา่ผูช้าย ดงันั้นเม่ือมองใน
ภาพรวมอตัราส่วนของผูห้ญิงท่ีบริโภคกาแฟจึงมีมากกวา่ผูช้ายอยา่งชดัเจน 
4.แบ่งตามอาชีพ 

ก าลงัซ้ือหลกัมาจากอาชีพดา้นศิลปะ ธุรกิจและวฒันธรรม แต่เดิมนั้นนักดนตรีและคนท่ี
ชอบดนตรีก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีชอบด่ืมกาแฟ ผูค้นในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น คนท่ีท างานด้าน
วฒันธรรมทั้งดนตรี ศิลปะ นักออกแบบ งานบนัเทิงและงานสาธารณะดงันั้นพวกเขาจึงกลายเป็น
แขกประจ าของร้านกาเเฟทัว่ไปในส่วนใหญ่ 
5.แบ่งตามระดบัการศึกษา 

คนท่ีมีการศึกษายิง่สูงยิง่ชอบด่ืมกาแฟ ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูง กจ็ะยิง่มีระดบัการยอมรับ 
วฒันธรรมตะวนัตกไดม้ากการใชชี้วิตของชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จะชอบด่ืมกาแฟหรือไม่ก ็
ด่ืมกาแฟเป็นประจ านอกจากน้ีคนท่ีมีการศึกษาสูงกมีโอกาสท างานท่ีดีและมีรายไดสู้ง 
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วเิคราะห์สภาพตลาด 
การวิเคราะห์สภาพตลาด (Market situation) 
มี2ดา้นหลกัๆคือ 
1.การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค ( Macro environment) มีดงัต่อไปน้ี 
1.1 ดา้นประชากรศาสตร์ 
ประชากร การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในประเทศไทย ท าใหเ้พิ่มความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของธุรกิจกาแฟนัน่หมายถึงการเพิ่มตลาดธุรกิจกาแฟ ถา้ประชากรมีรายไดม้ากจะท าใหมี้อ านาจซ้ือ
แต่ถา้ประชากรไม่มีรายไดก้ห็รือรายไดน้อ้ยจะท าใหข้าดอ านาจซ้ือ 
1.2 ดา้นเศรษฐกิจ 
สภาวะเศรษฐกิจจะก าหนดอ านาจซ้ือกาแฟสดของบุคคล ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ท่ีตอ้ง 
ค านึงถึง คือ 

1. การเปล่ียนแปลงของรายไดท่ี้แทจ้ริง 
2. การออมนอ้ยลงและภาวะหน้ีสินมากข้ึน 
3. การเปล่ียนแปลงรูปแบบค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 

1.3 ดา้นสภาพภูมิศาสตร์ 
ช่ือ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดของธุรกิจกาแฟท่ีใชเ้รียกหรือใชแ้ทนแหล่งภูมิศาสตร์และท่ีสามารถบ่ง
บอกว่าธุรกิจกาแฟท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นธุรกิจกาแฟหรือจะกล่าวโดยง่ายว่า คือ ช่ือ
ภูมิศาสตร์หรือสัญลกัษณ์ร้านกาแฟ Coffee heart by Doi chaang ท่ีใชป้ระกอบกบัธุรกิจกาแฟเพื่อ
แสดงให้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภครู้ถึงท่ีมาของสินคา้นั้นซ่ึงท่ีมานั้นมีความเช่ือมโยงกบัคุณภาพ ช่ือเสียง 
หรือคุณลกัษณะเด่นของธุรกิจกาแฟ 
1.4 ดา้นการเมือง 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางการเมือง และกฎหมาย จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจทาง
การตลาด เช่น การเพิ่มข้ึนของกฎหมายธุรกิจและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของรัฐบาล 
1.5 ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
วฒันธรรมจะก าหนดความเช่ือถือ ค่านิยม และบรรทดัฐาน ค่านิยมในการด่ืมกาแฟ และความเช่ือจะ
เปล่ียนไดย้ากมาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการตลาดของผูบ้ริโภค  
2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค ใช้ Five Forces Model 
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อองค์การมากท่ีสุด สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั
ประกอบดว้ย 
(1) อุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ 
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(2) อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 
(3) อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
(4) อุปสรรคจากผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใชท้ดแทนได ้
(5) ระดบัการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจเดิม 
อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัทั้ง 5 ประการ 

1. อุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ 
2. อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 
3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
4. อุปสรรคจากผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีทดแทนผลิตภณัฑห์รือบริการของคู่แข่งขนั 
5. ระดบัการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจเดิม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 
1. Rivalry Among Current Competitors การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัจะแบ่งไดเ้ป็นร้านกาแฟขนาด
ใหญ่อย่าง Star Buck, Black Canyon, Coffee World, True Coffee เป็นต้นจะเป็นร้านกาแฟขนาด
ใหญ่เน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง  และร้านกาแฟขนาดเล็ก  ท่ีจะมีให้เห็นตามใกล้
สถานศึกษา เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัศึกษา และกลุ่มคนท างานโดยรอบสถานศึกษา 
2. อ านาจต่อรองของผู้ผลติผู้จ าหน่ายอ านาจต่อรองของลูกค้า 

ร้านกาแฟ Coffee Heart By Doi Chaang ได้มีการน าเขา้วตัถุดิบหลกั คือ เมล็ดกาแฟจาก
ผูผ้ลิตเพียงรายเดียวท าใหท้างร้านมีอ านาจการต่อรองท่ีต ่า ส่งผลใหอ้าจเกิดผลกระทบ 
3 การอ านาจต่อรองของลูกค้าอ านาจต่อรองของลูกค้า 

ลูกคา้จะมีอ านาจการต่อรองกับร้าน Coffee Heart by Doi Chaang ค่อนขา้งมากเพราะมี
ตวัเลือกอยู่มากมาย แต่ร้าน coffee Heart by Doi chaang ก็ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคา เน่ืองจาก
ร้าน Coffee Heart by Doi Chaang นั้นมีราคาถูกกว่ากาแฟสดในแบรนดอ่ื์นท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้
และมีการตกแต่งร้านท่ีทนัสมยัและสวยงามเป็นท่ีดึงดูดเหล่านกัศึกษาใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
4.การคุกคามของผลติภัณฑ์ทดแทนหรือบริการภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 

สินคา้ทดแทนของกาแฟสดนั้นจะเป็นกาแฟถุงกระดาษ กาแฟชงรถเข็น coffee Heart by 
Doi chaangทางร้านจึงตอ้งมีการเพิ่มการบริการในส่วนของการบริการทางดา้นความสะดวกสบาย
เพื่อเรียกความสนใจของลูกคา้ และมีเมนูของหวานและของคาวมากมายเพื่อจะตอ้งสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้
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5. Threat of New Entrance ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ 
ร้านกาแฟสามารถเขา้มาไดอ้ยา่งเสรี ท าให้มีผูส้นใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจชนิดน้ีมาก ส่งผล

ใหจ้ านวนคู่แข่งเพิ่มมากข้ึน มีผลกระทบท าใหส่้วนแบ่งการตลาดท่ีอาจลดลงเป็นผลเสียต่อทางร้าน 
Coffee Heart By Doi Chaang 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

S-Strength จุดแขง็ของ Coffee Heart by Doichang อยูท่ี่การใหค้วามส าคญักบัการจดัร้านให้
มีความสวยงามและน่านั่ง ความสะอาด และความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นอันดับแรก  W-
Weakness: ในตอนเร่ิมตน้ยงัไม่มีลูกคา้ประจ าจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์มากข้ึนในการโปรโมทใหลู้กคา้รู้จกั 
หรือท าโปรโมชัน่ต่างๆ สัก 3-4 เดือน โดยตอ้งยอมลงทุนในส่วนน้ีมากหน่อย 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

O-Opportunity ร้านกาแฟท่ีเป็นคู่แข่งส่วนมากไม่ไดบ้ริหารดว้ยตวัเจา้ของร้านเอง อาจท า
ให้พนกังานในร้านส่วนมากขาดระเบียบวินยัในการบริการโดยเราสามารถพฒันาพนกังานภายใน
ร้านได ้T-Threat โอกาสสร้างแบรนด์ข้ึนมาใหม่เป็นเป็นไปไดค่้อนขา้งยาก เน่ืองจากการแข่งขนั
ค่อนขา้งรุนแรงและมีการแยง่ชิงพื้นท่ีในการท าธุรกิจสูง 
วเิคราะห์คู่แข่ง 
คู่แข่งทางธุรกิจแบบออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.คู่แข่งทางตรง (คู่แข่งโดยตรง)คือ คู่แข่งในธุรกิจกาแฟประเภทเดียวกนั ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเดียวกนัดว้ยสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั 
2.คู่แข่งทางออ้ม (คู่แข่งทางออ้ม)คือ คู่แข่งในธุรกิจท่ีอาจขายสินคา้แตกต่างชนิดกบัธุรกิจ
ของเรา แต่มุ่งในกลุ่มลูกคา้เดียวกบัเรา ซ่ึงอาจท าใหลู้กคา้กลุ่มน้ี น ารายไดไ้ปใชจ่้ายเพื่อซ้ือ
สินคา้ท่ีเสนอขาย แทนท่ีจะซ้ือสินคา้ของเรา 

เหตุผลทีท่ าให้กาแฟดอยช้าง เด่นและดัง 

 เป็นกาแฟท่ีใชก้ารทากาแฟเมลด็ดว้ยวิธีเปียก (Wet Process) ท าใหไ้ดก้าแฟเมลด็ท่ีมีคุณภาพ 
 เป็นกาแฟท่ีจ าหน่ายและมีช่ือเสียงโด่งดงัในหลายประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย อิตาลี 

ญ่ีปุ่นอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ฯลฯ 
 เป็นกาแฟท่ีพิถีพิถนัทุกขั้นตอนการผลิต เกบ็เมลด็สุกดว้ยมือทีละเมลด็ 
 เป็นกาแฟท่ีคัว่ดว้ยเคร่ืองจกัรทนัสมยัจากอิตาลี ควบคุมดว้ยระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด จึง

ควบคุมคุณภาพ การคัว่ท่ีไดม้าตรฐานทุกถุง 
 เป็นกาแฟอราบิกา้ 100% สายพนัธ์ุพิเศษ (Specialty Coffee) 
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สรุปความส าเร็จส าหรับร้านธุรกิจกาแฟสด 
1. ความส าคญัอนัดบัแรกท่ีสุด ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจหลกัๆคือ รสชาติของกาแฟ รสชาติตอ้งอร่อย 
2. ท าเลดีซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัรองลงมาท าเลทอง ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัมาก 
3. ดูแลร้านกาแฟสดของท่านใหโ้ดดเด่นอยูเ่สมอ 
4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองด่ืมอยูเ่สมอ ( Test ) โดยการชงชิมเคร่ืองด่ืมต่างๆเป็นประจ า 
5. ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยูเ่สมอ 
6. ท าโปรโมชัน่กระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง อาจทาคูปองแถมเคร่ืองด่ืม 5 แกว้แถม 1 แกว้ 
7. มองช่องทางการขายอยูเ่สมอ 
8. เอาใจใส่ ดูแลความสะอาดของร้านอยูเ่สมอ 
กระบวนการผลติและการจัดการโครงสร้างองค์กร 
สถานที่ตั้ง 

ท่ีตั้งร้าน 275 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 พื้นท่ี 40 ตารางเมตร 
ซ่ึงแบ่งสัดส่วนเป็น 3 พื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ีส่วนจดัเก็บสินคา้ พื้นท่ีส่วนผลิตสินคา้ พื้นท่ีหน้าร้าน 
และเหตุท่ีเลือกท่ีตั้งร้านและผลิตสินคา้เน่ืองจากเป็นแหล่งสถานศึกษาท่ีมีนกัศึกษาเป็นจ านวนมาก
จึงท าใหมี้โอกาสทางธุรกิจ 
การแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 
พื้นท่ีใชส้อยส าหรับ ขนาดพื้นท่ี (ต.ร.ม.) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ / เช่า 
1. พื้นท่ีใชส้ าหรับหนา้ร้าน 20 ตารางเมตร 

 

2. พื้นท่ีใชส้ าหรับการผลิตสินคา้ 15 ตารางเมตร 
3. พื้นท่ีใชส้ าหรับเกบ็วตัถุดิบ 5 ตารางเมตร 

 
พื้นท่ีส าหรับหนา้ร้านท่ีใชบ้ริการลูกคา้ มีพื้นท่ีประมาณ 20 ตารางเมตร ประกอบดว้ย โต๊ะ 

เกา้อ้ี ส าหรับให้ลูกคา้นัง่ด่ืมกาแฟ และมุมหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆไวใ้ชบ้ริการลูกคา้พื้นท่ี
ส าหรับใชใ้นการผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้ คือ กาแฟ และเคร่ืองด่ืมต่างๆ มีพื้นท่ีประมาณ 15 ตาราง
เมตร พื้นท่ีส าหรับใชใ้นการจดัเกบ็วตัถุดิบ มีพื้นท่ีประมาณ 5 ตารางเมตร 
  

52,000 บาทตอ่
เดือน 
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การด าเนินงานภายใน 
การสร้างคุณค่าให้กบัธุรกิจกาแฟสดและลูกคา้ โดยแต่ละหน้าท่ีของการปฏิบติังานของ

กิจกรรมต่าง ๆในธุรกิจกาแฟซ่ึงจะมีการด าเนินงานท่ีแยกกนัเพียงหนา้ท่ี แต่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์
และส่งมอบคุณค่า (Value) ซ่ึงกนัและกนั สุดทา้ยเกิดเป็นมูลค่ารวมของธุรกิจกาแฟสดให้กบัลูกคา้
ในรูปของสินคา้เคร่ืองด่ืมหรือบริการท่ีผูซ้ื้อยอมจ่ายให้กับร้านสาขา ทางร้านจึงใช้แนวคิดของ 
Value chain มาบริหารจดัการ โดย Value chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า ภายในห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
Value chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ามีองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1.กิจกรรมหลกั (Primary activity) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 การจัดหาวัตถุดิบแหล่งการจัดหาวัตถุดิบของ ร้านกาแฟสด Coffee Heart By Doi 
Chaang มาจากกาแฟดอยชา้ง จงัหวดัเชียงราย 

1.2 การด าเนินงานผา่นกระบวนการผลิต การควบคุมวตัถุดิบขั้นตอนแรก คดัเลือกสายพนัธ์ุ
เมลด็กาแฟท่ีมีคุณภาพ ขั้นท่ีสอง การควบคุมการผลิตกาแฟสด และ การให้บริการโดย
ใช ้5ส.ขั้นท่ีสาม  การควบคุมคุณภาพของสินคา้กาแฟสด และเคร่ืองด่ืมต่างๆภายในร้าน 

1.3 การจดัจ าหน่ายสินคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีร้าน
กาแฟสด Coffee Heart By Doi Chaang เท่านั้น 

1.4 การบริการก่อนและหลงัการขาย การบริการก่อนการขายของร้าน  Coffee Heart By Doi 
Chaang คือ การให้บริการทางเมนูเพื่อการเลือกสังสรรคข์องลูกคา้เพื่อให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

2.กิจกรรมสนบัสนุน (Support activity) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 

การสรรหาบุคลากร มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
ร้านกาแฟสด Coffee Heart By Doi  Chaang มีพนกังานทั้งหมด 4 คน มีหนา้ท่ี แคชเชียร์ รับ

ออเดอร์ บดเมลด็กาแฟ ชงกาแฟ ท าความสะอาดมีคุณสมบติัของคนท่ีตอ้งการหา (Qualification) เขา้
มาในต าแหน่งต่างๆ ชดัเจน 
การดูแลรักษาบุคลากร (Retention) 

ส่ิงท่ีส าคญัต่อการท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ก็คือ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (Performance Appraisal)การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) 
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2.2 การพฒันาเทคโนโลย ี
การพฒันาเทคโนโลยีของร้านกาแฟ Coffee Heart By Doi  Chaang  มีเคร่ืองชงกาแฟ และ

บดเมลด็กาแฟอยา่งอตัโนมติั ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาเทคโนโลยใีนการท ากาแฟสดช่วยท าใหก้ารชง
กาแฟมีการสะดวกสบายและทนัต่อการผลิต 
ขั้นตอนการผลติ 

1.การคดัเลือกวตัถุดิบ ทางร้านกาแฟสด Coffee Heart By Doi Chaang มีการคดัเลือกสาย
พนัธ์ุเมลด็กาแฟอาราบิกา้จากดอยชา้งเพราะเป็น สายพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ 
2.ขั้นตอนผลิตสินคา้กาแฟสดและเคร่ืองด่ืมต่างๆ ยกตวัอยา่งเมนูเคร่ืองด่ืม เช่น 

กาแฟเอสเปรสโซ่ Espresso Recipes 
1.กาแฟคัว่กลาง Medium Roasted 10 กรัม/g, หรือ ประมาณ 1 ½ ชอ้นตวงกาแฟบด 

หรือกาแฟคัว่เขม้ Espresso Roasted   8 กรัม/g.  
       2.น ้ า ตาลทราย 3 ชอ้นชา  
วิธีชง น ากาแฟมาบดแลว้ชงดว้ยเคร่ืองชงกาแฟ กลัน่ใหไ้ดน้ ้ ากาแฟประมาณ25 - 30 ซีซี  
กาแฟลาเต้ 

1.ลาเต ้คือ เอสเพรสโซ 9 กรัม 
2.นมสด 70 มล.  
3. นมขน้ 50 มล.  
4. นมคาเนชัน่ 70 มล.  
5. โฟมนม 8 ชอ้นโต๊ะ 

วิธีท า น ้ าส่วนผสมมารวมกนั ไม่ว่าร้อนหรือเยน็คือสัดส่วนเดียวกนั เพียงแต่ใส่น ้ าแข็งหรือไม่ใส่
น ้ าแขง็ 
โกโก้ 

1. ผงโกโก ้3 ชอ้นโต๊ะ  
2. นมขน้ 50 มล.  
3. นมสด 60 มล.  
4. นมคาเนชัน่ 60 มล.  
5. นา้ ตาลทราย 2 ชอ้นชา  
6. โฟมนม 2 ชอ้นโต๊ะ 

วิธีท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ในแกว้น ้ าแขง็โกโ้กเยน็ และร้อน ใชสู้ตรเหมือนกนัเพียงไม่ใช่น ้ าแขง็
เท่านั้น 
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ชาเขียวนมสด 
1. ผงชาเขียว 2½ ชอ้นโต๊ะ  
2. นมขน้ 50 มล.  
3. นมสด 50 มล.  
4. นมคาเนชัน่ 70 มล.  
5. น ้าตาล 2 ชอ้นชา 

วิธีท า ผสมผงชาเขียว นมสด น ้ าเช่ือม และนมขน้หวาน คนผสมให้เขา้กนั (หรือใส่ในเชคเกอร์) เท
ใส่ลงในแกว้ท่ีใส่น ้ าแขง็เตรียมไว ้โรยดา้นบนดว้ยนมสด พร้อมด่ืมอยากจะรับประทานแบบป่ันแค่
เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในเคร่ืองป่ัน ป่ันใหล้ะเอียดเนียน 
 ชาด าเยน็ 

1. ชาไทย 2 ชอ้นโต๊ะ 6 
2. นา้ ตาล 1 ½ ชอ้นโต๊ะ 

วิธีท า น าส่วนผสมทั้งหมดมารวมกนั จากนั้นเตรียมน ้าแขง็พร้อมด่ืม 
ก าลงัการผลติ 

ประเภทของสินคา้/บริการ 
จ านวนการผลิต
ต่อคร้ัง(วนั) 

จ านวนการผลิตต่อ
เคร่ือง(เดือน) 

จ านวนการผลิตต่อปี 

เอสเพรสโซ่  25 750 9000 
มอคค่า 35 1,050 12600 
คาปูชิโน่ 35 1,050 12600 
ลาตเต ้ 35 1,050 12,600 

โกโก ้ 18 540 6480 

ชาเขียวนมสด 15 450 5400 
ชาเยน็ 15 450 5400 

ชาด าเยน็ 10 300 3600 

นมสดเยน็ 12 360 4320 

รวม 200 6,000 72,000 
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รวมตน้ทุนวตัถุดิบ  67,471.5บาท 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =        ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด (บาท)        = 11.24 บาท  
                                              ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย) 
พนกังาน4 คนคนละ 9,000 บาท รวมค่าแรงงานทั้งส้ิน =  36,000 บาท 
ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย  = ตน้ทุนค่าแรงงานทั้งหมด (บาท)        =  6 บาท 
                                           ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย) 
ค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งส้ิน 65,000 บาท 
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในร้านต่อหน่วย  =  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในร้านทั้งหมด (บาท)   = 10.83 บาท 
                                                     ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย) 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย  = ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน
ร้านกาแฟ =  28.07 บาท ต่อหน่วย 
Business Model 
ช่ือธุรกจิ COFFEE HEART BY DOI CHAANG 
ประเภทธุรกจิ  คือ ธุรกิจร้านกาแฟสด 

วิสัยทศัน์  ให้ความส าคญัต่อการคิดคน้และวิจยั เพื่อพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆท่ีลูกคา้
ตอ้งการ โดยใชค้วามรู้ความช านาญในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจกาแฟสด  
ในการบริหารกลยุทธ์ผูบ้ริหาร ทางร้านกาแฟสดสามารถเลือกใชก้ลยุทธ์ไดห้ลายวิธีและพิจารณา
ความเหมาะสม และสภาพธุรกิจขององคก์าร กลยุทธ์ของ SCM สามารถแบ่งประเด็นส าคญั ๆได้
ดงัน้ี 

1. ความยดืหยุน่ในระบบ  
2.  องคก์ารควรมีการออกแบบระบบใหเ้หมาะสม 
3.  มีการจดัแบ่งลูกคา้และสินคา้  
4. การบริหารการพฒันาสินคา้ 
5.  การผลิตสินคา้/บริการเฉพาะลูกคา้  
6. การใชข้อ้มูลอยา่งเหมาะสม 
7. การลดความสูญเสีย  
8. การสร้างพนัธมิตร 
9. การใชป้ระโยชน์จากพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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โครงสร้างธุรกิจร้านกาแฟ  Coffee heart by Doi Chaang  
ฝ่ายบริหาร ได้แก่ 1.ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  2. ผูอ้  านวยการฝ่ายการจัดการร้าน  3. 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต 
พนกังาน ไดแ้ก่   1. พนกังานหนา้ท่ีแคชเชียร์  2. พนกังานหนา้ท่ีบดเมลด็กาแฟ 3.พนกังานหนา้ท่ีชง
กาแฟ  4. พนกังานหนา้ท่ีชงกาแฟ 
ยกตัวอย่างคุณสมบัติและบทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งงานต่างๆ 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชี 1 อตัรา ความรับผิดชอบ คือ 1.จดัท าบญัชี 2.จดัการ
ทางดา้นการเงิน 3.จดัซ้ือ 
คุณสมบัติ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ข้ึนไป อาย ุ23 ปีข้ึนไป เพศ หญิง 
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในดา้นการเป็นผูบ้ริหารจดัการอยา่งนอ้ย 1 ปีข้ึนไป สามารถท าบญัชี
ไดร้วมไปถึงอ่านงบบญัชีต่างๆได ้และมีความรู้ทางดา้นการเงิน ลกัษณะทางกายภาพ มีความขยนั 
ซ่ือสัตยแ์ละมีความอดทน ระยะเวลาในการท างาน จนัทร์- เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 อตัราเงินเดือน 
20,000 บาท 
แผนการควบคุมการด าเนินงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานท่ีส าคญั คือ การก าหนดผลตอบแทนตามผลของ
การปฏิบติังาน (Compensation by Performance) โดยการใชต้วัวดัผลการท างาน (Key Performance 
Indicators: KPIs) ท่ีมีการก าหนดและตกลงกนัไวล่้วงหนา้ระหวา่งองคก์รและผูป้ฏิบติังาน 
ยกตัวอย่างขั้นตอนการท าดัชนีช้ีวดั  
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัการ  
ความรับผดิชอบ 
1.จดัการในดา้นบุคลากร 
เกณฑ์ประเมิน KPI ในการท างาน คือ การคดัเลือกพนักงานให้มีความสามารถตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบพนักงานท าผิด 1 คร้ัง ตดัคะแนนผูอ้  านวยฝ่าย 5 คะแนน เม่ือประเมินทุกส้ินปี 80-100 
คะแนน – ดีมาก 70-80 คะแนน – ดี 60-70 คะแนน- ปานกลาง ตั้งแต่ 60 คะแนน – ปรับปรุง ดีมาก-
ข้ึนเงินเดือน 5% ดี- ข้ึนเงินเดือนข้ึน 3% ปานกลาง- ข้ึนเงินเดือนข้ึน 2% ปรับปรุง- ข้ึนเงินเดือนข้ึน 
0% 
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การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1.การคดัเลือกหรือสรรหาพนกังานท่ีเหมาะสมกบังานและธุรกิจ 
2.การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
3. การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจใหก้บับุคลาก 
4. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพื่อให้พนักงานของร้านกาแฟ  Coffee heart by Doi 

Chaang มีทศันคติท่ีดีต่อร้านกาแฟ ทางร้านกาแฟไดใ้ชน้โยบายการมีส่วนร่วมของพนกังานในร้าน
กาแฟ Coffee heart by Doi Chaang เพื่อมุ่งให้พนกังานเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจกาแฟ Coffee heart 
by Doi Chaang 
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แผนธุรกจิ MARINE SEAFOOD 
ภิรดา  เนาวบุตร 

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

บทความแผนการผลติและการจดัการ 
Marine Seafood 

ปัจจุบนั  การด าเนินชีวิตของผูค้นสมยัน้ี  มีการใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ แข่งกบัเวลา ยิ่งชีวิตใน
กรุงเทพจะมีปัญหาในการเดินทาง  ปัญหาการจราจรติดขดั ประกอบกบัปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพฯ
บางพื้นท่ี มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย  ยิ่งท าให้ตอ้งเผื่อเวลาในการเดินทางมากข้ึน เพื่อหนี
ปัญหารถติด จึงท าให้ผูค้นสมยัใหม่ไม่มีเวลาท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้น  ซ่ึงขั้นตอนในการ
ท าอาหาร อาจใชเ้วลานาน  ไม่ตอบสนองการชีวิตท่ีเร่งรีบ จึงอาศยัการซ้ือกบัขา้วถุงทาน ซ่ึงนานๆ
ไปท าใหเ้กิดเกิดการเบ่ือ หรือถา้ซ้ืออาหารแช่แขง็มาตอ้งเขา้ไมโครเวฟ อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพหากท า
เป็นประจ า   ดงันั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงเป็น นวตักรรมใหม่ เป็นเทคโนโลยกีารท าแหง้หรือท่ี
เรียกศัพท์ทางภาษาอังกฤษว่า “ฟรีซดราย” ผลิตภัณฑ์ฟรีสดราย เป็นกรรมวิธีการท าแห้งท่ีใช้
อุณหภูมิต ่ามาก  โดยการดึงน ้าออกจากอาหาร ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัอาหารเหมือนกบัการ
ท าแห้งรูปแบบอ่ืนท่ีใชค้วามร้อนสูง  ผลิตภณัฑฟ์รีซดราย ใชเ้ทคโนโลยแีละเทคนิคข้ึนสูง  จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยงัรักษาสารอาหาร รสชาติและเน้ือสัมผสั  รวมถึงสามารถคืนตวัในน ้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  และมีลกัษณะเหมือนผลิตภณัฑ์สดก่อนท าแห้งมากท่ีสุด  เช่น  ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล
ส าเร็จรูปแบบฟรีซดราย   

ดงันั้น  ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลฟรีสดราย  จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารท าอาหารเป็น
เร่ืองท่ีง่ายไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาไปซ้ือของจ่ายตลาด  และไม่ยุง่ยากอีกต่อไป  ซ่ึงสามารถตอบโจทย์
การใชชี้วิตของผูค้นสมยัใหม่ท่ีใชชี้วิตอย่างเร่งรีบได ้ และสามารถปรุงอาหาร ไดต้ามใจชอบ ไม่
จ าเจ และไม่ใชเ้วลานานอีกต่อไป  
แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 

ธุรกิจ มารีน ซีฟู้ด ก าเนิดข้ึนในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากจุดเร่ิมตน้ของความชอบ
รับประทานอาหารทะเล โดยทัว่ไปอาหารทะเลไดรั้บความนิยมบริโภคมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น กุง้ ปลา 
และหมึก  มีทั้งรูปแบบอาหารทะเลแปรรูปและไดรั้บสารอาหารธรรมชาติ ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮ
เดรท และไขมนัต ่า ยงัประกอบด้วยแร่ธาตุท่ีส าคญัอย่าง ไอโอดีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
รวมถึง วิตามิน บี1,บี2,บี6   บางคร้ังอาหารตามทอ้งตลาดทัว่ไปไม่สะอาด มีเช้ือแบคทีเรีย และมีการ
แช่สารเคมีเพื่อรักษาความสดของอาหาร คือ สารละลายฟอร์มาลีน   สารพิษชนิดน้ีท าใหผู้บ้ริโภคท่ี
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ไดรั้บเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคประกอบกบัการด ารงชีวิตปัจจุบนัเร่งรีบ  
และตอ้งการความสะดวกสบายในการบริโภค 
วสัิยทศัน์ 
 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลส าเร็จรูปของภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี  
พนัธกจิ 

1.ผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลส าเร็จรูปประเภทฟรีสดราย  ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม  
ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน สะอาด  ปลอดภยั และใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  เพื่อตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคและ
สนบัสนุน 
3.เพื่อเป็นผูน้ าดา้นอุตสาหกรรมผลิตอาหารส าเร็จรูปฟรีสดรายของประเทศไทย 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายระยะสั้นการสร้าง Brand ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัยอมรับจากผูบ้ริโภค กระจายสินคา้ใหข้า้ถึง
กลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ สร้างก าไรขั้นตน้ 20%มีส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารทะเลส าเร็จรูป15% 
 เป้าหมายระยะยาว การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองในประเทศ เพิ่มช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและขยายฐานผูบ้ริโภคไปทัว่ภูมภาคอาเซียน พฒันาประสิทธิภาพการผลิต  และพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาด  
 วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
 ปัจจุบนัรัฐบาลกฎหมายเก่ียวขอ้งกับบริษทัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค  
ตลาดอาหารทะเลในปัจจุบนันับว่าเป็นตลาดท่ีน่าสนใจมากข้ึน สถานการณ์การแข่งขนั ในตลาด
ระดับบน มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงทั้ งจากสินคา้ในประเทศ และตราสินคา้จากต่างประเทศ 
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมรับประทานอาหารญ่ีปุ่น  เกาหลี เช่นปลาแซลมอน  ปลาดอลล่ี 
กนัมากข้ึน ท าให้อตัราการขยายตวัของตลาดระดบับนอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงกว่า รวมทั้งการน า กลยุทธ์
รูปแบบต่างๆมาใช ้โดยเฉพาะการเปิดตวัสินคา้ท่ีวางขายบนหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่เขต กทม.และ
ปริมณฑล    การบริการจดัส่งถึงท่ี และการรับสมคัรสมาชิกเพื่อสร้างกลุ่มลูกคา้ประจ า   
วเิคราะห์สภาพตลาด(Market Situation) 

ปริมาณการและมูลค่าการส่งออกสินคา้ประมงทั้งหมดของไทยไปต่างประเทศต่างๆ ปี 
2550-2557 จากสถิติปริมาณการและมูลค่าการส่งออกสินคา้ประมงทั้งหมดของไทยไปต่างประเทศ
ต่างๆ จะเป็นว่าแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากปัญหากีดกนัทางการคา้ของสหภาพยโุรป (EU) ยื่นค าขาด
ให้ประเทศไทยปฏิรูปนโยบายเร่ืองการประมงท่ีผิดกฎหมาย  ท่ีไม่มีการรายงาน และไม่มีกฎ
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ขอ้บงัคบั หรือท่ีเรียกย่อๆว่า IUU มิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารไป EU ภายในส้ินปีน้ี เพราะ
ความวิตกกงัวลส าคญัของ EU คือการท่ีประเทศไทยไม่สามารถให้การรับรองไดอ้ย่างถูกตอ้งถึง
แหล่งท่ีมาและความถูกตอ้งตามกฎหมายของอาหารทะเลส่งออก แต่ถึงอยา่งไรการจ าหน่ายอาหาร
ทะเลภายในประเทศไม่ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคมากหนัก (กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมง
ระหวา่งประเทศ  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง  ประมวลขอ้มูลจากกรมศุลกากร) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

1. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  (Rivalry among competing sellers) 
อาหารทะเลแปรรูปท่ีจ าหน่ายมีทั้ งแบบขายสดและแบบแช่เยือกแข็ง แต่อาหารทะเล

ส าเร็จรูปแบบฟรีสดราย เป็นการผลิตอาหารแบบนวตักรรมใหม่ ซ่ึงท าให้มีคู่แข่งขนัอาหารใน
ประเภทน้ีมีน้อยหากคู่แข่งจะเขา้มาท าธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึน เช่น งบประมาณ  
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และมีผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิต จึงจะสามารถเขา้มาท าตลาดได ้

2. ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) 
การท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแบบฟรีซดรายน้ี ตอ้งมีความรู้และ

เช่ียวชาญในกระบวนการผลิต และมีเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงจึงท าให้มีตน้ทุนการผลิตสูง 
เน่ืองจากตอ้งน าเคร่ืองจกัรเขา้มาจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาสูง คู่แข่งขนัท่ีท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรม
น้ีตอ้งมีเงินทุนท่ีสูงดว้ย 

3. ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Substitute product) 
อาหารอ่ืนๆท่ีใช้ทดแทนอาหารทะเลแปรรูปแบบฟรีซดราย เช่น เน้ือหมู เน้ือไก่ อาหาร

ประมงจากแหล่งน ้ าจืด เป็นตน้ เน่ืองมีคุณค่าทางสารอาหาร (โปรตีน ไขมนั) ท่ีใกลเ้คียงกบัอาหาร
ทะเล และมีราคาท่ีถูกกว่าราคาอาหารทะเล แต่ตอ้งเก็บรักษาในอุณหภูมิแช่เยอืกแขง็ ซ่ึงผูบ้ริโภคหา
ซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไปผูบ้ริโภคมีทางเลือกหลายช่องทาง 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อส าหรับอาหารทะเลแปรรูปแบบฟรีซดรายนั้น มีการต่อรองของผูซ้ื้อ

ต ่าเน่ืองอาหารทะเลแปรรูปแบบฟรีซดรายมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายน้อยราย และคุณประโยชน์ของ
อาหารลกัษณะเน้ือ รสชาติ การเก็บรักษาไดน้านโดยไม่ตอ้งแช่เยน็ มีน ้ าหนักเบาสะดวกในการ
พกพา มีวิธีการรับประทานท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว  ดังนั้นเม่ือเทียบคุณภาพกบัราคาท าให้เป็นท่ี
ตอ้งการของผูซ้ื้อ 

5. อ านาจต่อรองของผู้ ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Power of supplier) 
อ านาจการต่อรองกบัผูข้ายวตัถุดิบสูง เน่ืองจากว่าอาหารทะเลมีความตอ้งการจากผูบ้ริโภค

ทั้งภายในและภายนอกสูง ถึงแมว้่าจะมีเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตวท์ะเลจ านวนมาก แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ
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ความตอ้งการบริโภค  อย่างไรก็ตามเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานการคดัเลือก
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก และจะตอ้งท าการพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในการเลือกสรรดว้ย 
การวเิคราะห์แข็งจุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค  (SWOT ANALYSIS) 
วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีน ้ าหนกัเบา เกบ็ท่ีอุณหภูมิปกติ เกบ็ไดน้าน และวิธีรับประทานง่าย 
2. ขั้นตอนการผลิตท่ีสะอาด ปลอดภยัไดม้าตรฐาน 
3. อาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีสดรายไดม้าตรฐานตั้งแต่รับวตัถุดิบจนกระทั้งส่งออก

สินคา้ 
4. ลอกเลียนแบบยาก เน่ืองจากเป็นนวตักรรมใหม่ 
5. มีความปลอดภยัและยงัคงคุณประโยชน์ เน้ือสมัผสั และรสชาติ 
วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นสินคา้ใหม่ท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั 
2. ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง และมีการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตอ้งมีวิศวกรท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญ จึงท าใหมี้ตน้ทุนสูง 
3. การหมุนเวียนของพนกังานบ่อยคร้ัง ท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากตอ้งสร้าง

ความรู้ความช านาญ ใหแ้ก่พนกังานใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ 
4. ขาดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจดา้นอาหารทะเล 
5. ขาดประสบการณ์ดา้นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ ์
วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
1. มีผูบ้ริโภคนิยมรับทานอาหารทะเลจ านวนมากเน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารสูง 
2. คู่แข่งขนัมีนอ้ยราย 
3. เน่ืองจากมีสถานการณ์ไขห้วดันกระบาดในสัตว์ปีก ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาบริโภค

อาหารทะเลเพิ่มข้ึน 
4. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
5. การส่งเสริมการส่งออกของภาครัฐบาลสนบัสนุนนโยบายการเปิดครัวโลก 
วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 
1. ผูบ้ริโภคบางส่วนรู้สึกวา่อาหารทะเลส าเร็จรูปมีราคาแพง 
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2. ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ จากการปล่อยน ้ าเสีย หรือโลหะหนักออกสู่ภายนอกโดยไม่ผ่าน
ระบบบ าบดัตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้อาหารทะเลลดลงเน่ืองจากท าลายท่ีอยูอ่าศยั
ของสตัวท์ะเล 

3. ความเขม้งวดในการตรวจสอบและมาตรฐานการกีดกนัการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ปัญหา
สารตกคา้งและกฎระเบียบการจบัสตัวท์ะเลของประเทศคู่คา้ 

4. การน าเสนอข่าวโจมตีเร่ืองการใชแ้รงงานของไทยโดยส่ือต่างประเทศส่งผลต่อ ความ
เช่ือมัน่ในสินคา้ประมงจากประเทศไทย (IUU) 

5. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ท าใหผู้บ้ริโภคลดก าลงัซ้ือลง เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 
วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)  

ปัจจุบนัอาหารทะเลแปรรูปประเภท (ฟรีซดราย) ท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดนั้นส่วนใหญ่ยงัมี
ใหเ้ลือกไม่มากนกั ซ่ึงยงัมีช่องวา่งทางการตลาดส่วนน้ีอยูม่าก 
คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม (Direct and IndirectCompetitor) 

สินค้าอาหารทะเลแปรรูป(ฟรีซดราย) ซ่ึงพบว่าคู่แข่งทางตรง มี 1 ราย ได้แก่ บริษัท  
พรีเซิร์พ ฟู้ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด  แต่ส าหรับคู่แข่งทางออม้นั้นคือผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารทะเล
ส าเร็จรูปแบบแช่เยอืกแขง็และและปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานประเภทอาหารทะเลสด – แหง้  สัตว์
จากเหล่งน ้าจืด และอาหารประเภทอ่ืนๆ เช่น เน้ือสตัว ์ 
1.1 คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

เน่ืองจากอาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดรายเป็นนวตักรรมใหม่ จึงมีคู่แข่งขนัในตลาด
อาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดรายมีนอ้ยและมีเพียง 1 รายท่ีเป็นคู่แข่งทางตรงคือ บริษทั พรีเซิร์พ 
ฟู้ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
1.2 คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) 
 คู่แข่งทางออ้มนั้นคือผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารทะเลแช่แขง็  ประเภทอาหาร
ทะเลสด หรือแหง้ สตัวจ์ากเหล่งน ้าจืด และอาหารประเภทอ่ืนๆ เช่น เน้ือสตัว ์ เป็นตน้ 
แผนการผลติ 
 มารีน ซีฟู้ด  มีการคดัเลือกตั้งแต่การเลือกสถานท่ีตั้งบริษทัและการจดัแบ่งพื้นท่ีออกเป็น
สัดส่วนการวางแผนคลงัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ ตั้ งอยู่ท่ี 125/1  ม.7  ต.หลกัสาม  อ.บา้นแพว้  จ.
สมุทรสาคร  74120 เบอร์โทร/โทรสาร 034-820896 เหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเป็นท่ีตั้งบริษทั เน่ืองจาก
ซ้ือโรงงานท่ีถูกยึดจากกรมบงัคบัคดี ซ่ึงเป็นท่ีดินพร้องส่ิงปลูกสร้างตามท่ีตอ้งการจึงเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการสร้างอาคารลงไปไดโ้ดยไดท้ าการปรับปรุงตวัโรงงานผลิตและอาคาร 
โรงงานตั้งในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม  ซ่ึงใกลแ้หล่งวตัถุดิบและสถานท่ีจ าหน่ายกระจายสินคา้ได ้ 
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 กระบวนการผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ มารีน ซีฟู้ด ไดมี้การคดัเลือกเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
รวมไปถึกวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดราย จะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพและทนัสมยัไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไอน ้า เคร่ืองแช่เยอืกแขง็ เคร่ืองฟรีซดราย เคร่ืองปิด
ผนึกแบบต่อเน่ือง และเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ท่ีมีการรับประกนัคุณภาพในการผลิตและทนัสมยัท่ี
ส าคญัจะตอ้งมีความถูกหลกัอนามยั และวตัถุดิบท่ีคุณภาพและสะอาดและมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ ปลากะพงขาว กุง้ขาว หมึกกลว้ย ก าลงัคาดคะเนการผลิตอาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดราย 
ไดต้ั้งก าลงัการผลิตไวใ้นอตัราท่ีสูงสุดของเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตไดน้ั้น  (Full Capacity) ก าลงั
การผลิตตามมาตรฐาน 1,497,600 ถุงต่อปี และ ก าลงัการผลิตตามแผนไดป้ระมาณ  1,317,690 ถุง ซ่ึง
ในปีแรกไดต้ั้งยอดขายไวเ้พียงแค่เป็นก าลงัการผลิตท่ีมีประสิทธิผล (ระดบัท่ีคาดหวงั) 900,000 ถุง 
ซ่ึงท าให้ถา้มีกรณีท่ีมีค  าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึนก็จะสามารถผลิตออกมาจ าหน่ายได้ทนั และทั้งน้ีเป็นการ
ประมาณเพื่อรองรับยอดขายท่ี มารีน ซีฟู้ด ไดท่ี้ประมาณการไวส้ าหรับ 5 ปี ท่ีตั้งยอดขายเพิ่มข้ึนไว ้
10 %ของทุกปี และเคร่ืองจกัรท่ีไดจ้ดัซ้ือมานั้นเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีความแขง็แรงและมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับการผลิตในอตัราจ านวนดงักล่าวได ้และในขั้นตอนการผลิตทุก
ขั้นตอนนั้นจะเนน้การควบคุมกระบวนการผลิตอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ISO 9000 และการ
ไดรั้บ อย. (ส านกังานองคก์ารอาหารและยา) จากกระทรวงสาธารณสุข กองตรวจสอบคุณภาพสินคา้
ประมง จากกรมประมง โดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้นองตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและ
เน้นการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้าซ่ึงถือเป็นคุณค่าท่ี
กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีหลักเกณฑ์การควบคุมทุกขั้นตอนและยึด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP),การ
วิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิต (Hazard Analysis Critical Control Point : 
HACCP) 
การด าเนินการภายใน 

การด าเนินการภายในการด าเนินงานของ  มารีน ซีฟู้ด นั้นไดน้ าเอาแนวคิดของ Value Chain 
หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ามาใชป้ระกอบเพื่อสร้างคุณภาพใหสิ้นคา้ท่ีจะส่งไปยงัผูบ้ริโภค และเพื่อการ
ผลิตสินคา้ท่ีดีลูกคา้โดยมีกระบวนกนัดงัน้ี  

 กจิกรรมหลกั (Primary activity) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
การจัดหาวตัถุดิบ 
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวและปลากะพงขาว  ส่วนหมึกกลว้ยสั่งซ้ือจากเรือประมงท่ีจบัหมึกโดยตรง 
ภายในพื้นท่ี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดัเพชรบุรีเป็น
ตน้ และผูจ้  าหน่ายคนกลางจากตลาดในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ระยะเวลาการสัง่ซ้ือ 
การสั่งซ้ือวตัถุดิบในแต่ละเดือนข้ึนอยู่กบัค  าสั่งซ้ือของสินคา้ผูค้วบคุมดูแลเป็นพนักงาน

ซั้งสือวตัถุดิบของฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยจะสั่งเม่ือวตัถุคงเหลือจ านวนวตัถุดิบ 40% ของ
วตัถุดิบทั้งหมด  เร่ิมแรกจะมีระยะเวลาสั่งซ้ือ ดงัน้ีวตัถุดิบสั่งซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง  คร้ังละ  37,500 
กิโลกรัม (สั่งซ้ือประเภทละ 12,500 กิโลกรัม) ถุงท่ีใชบ้รรจุสินคา้เป็นแบบถุงลามิเนท โดยสั่งซ้ือ
บริษทั เวิลด์ แพคเกจจ้ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั เดือนละ 2 คร้ัง  คร้ังละ 62,400 ถุง (สินคา้มี 3 ประเภท 
ประเภทละ 20,800 ถุง)กล่องกระดาษหนา  มีขนาด กวา้ง 32 ซม.1 ยาว 48 ซม. สูง 30 ซม. พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียดสินคา้และบริษทั โดย สั่งซ้ือบริษทั เอส ซี เปเปอร์-แพค็ จ ากดั ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 
12,000 กล่อง (สินคา้มี 3 ประเภท ประเภทละ 4,000 กล่อง) ถุงและกล่องเกบ็ในพื้นท่ีอุณหภูมิ 25 º C 
การด าเนินงานผ่านกระบวนการผลติ 
สินค้าคงคลงั 

นโยบายการเก็บสินคา้คงคลงั แบบ FIFO (First In First Out) เก็บสินคา้แยกเป็นประเภท
และจดัวางเรียงล าดบัวนัท่ีผลิตก่อน-หลงั เพื่อสะดวกในการจดัจ าหน่าย สินคา้ถูกบรรจุลงในถุง ถุง
ละ 25 กรัม แลว้จึงบรรจุลงในกล่องกระดาษ กล่องละ 60 ถุง ซ่ึงสินคา้ในกล่องกระดาษจะถูกจดัเก็บ
ภายในพื้นท่ีอุณหภูมิ 25 ºC โดยก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัขั้นต ่าไวท่ี้ประมาณ 30% โดยเฉล่ียของ
ปริมาณยอดขายในแต่ละเดือน ในระยะแรกจะเก็บสินคา้คงเหลือ 375 กล่อง (แยกสินคา้คงเหลือ
ออกเป็นประเภทละ 125 กล่อง)  ระยะเวลาการเกบ็เพื่อรอจ าหน่าย 7 วนั 
ปัจจยัส าคญัท่ีจะใหห้ลกัประกนัไดว้า่สินคา้นั้นปลอดภยัต่อการบริโภค หลกัส าคญัคือ 

1. วิธีการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบและขั้นตอนการผลิต 
- จดัซ้ือจากแหล่งท่ีไม่มีสารเคมีตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค โดยมีการสุ่มตรวจหา

สารเคมีก่อนการซ้ือวตัถุดิบคือ กุง้ตรวจหาสารไนโตรฟูแรนส์และสารคลอแรมฟินิคอล 
หมึกกลว้ยตรวจสารฟอร์มาลีน ส่วนปลากะพงขาวตรวจหาสารแคดเมียม 

- มีรถควบคุมอุณหภูมิจากสถานท่ีซ้ือวตัถุดิบมายงัโรงงาน หรือห้องแช่แข็งโดยควบคุม
อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 

- ภายในพื้นท่ีผลิตมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียสระหว่างกระบวนการผลิต
ควบคุมอุณหภูมิของวตัถุดิบไม่เกิน 10  องศาเซลเซียส 

- ขั้นตอนการน่ึงมีการควบคุมอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียสและระยะเวลา3-5 นาที 
- หลงัวตัถุดิบการแช่เยือกแขง็มีการตรวจวดัอุณหภูมิเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน –50 องศา

เซลเซียส 
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- ควบคุมเคร่ืองฟรีชดรายมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน – 50 องศาเซลเซียส และเวลา 2 
ชัว่โมง 

- หลงัจากบรรจุลงถุงแลว้มีการสุ่มตรวจน ้าหนกัของสินคา้ 
- สินคา้ทุกถุงตอ้งผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะก่อนบรรจุลงกล่อง 
- มีการสุ่มตรวจคุณภาพสินคา้ทั้งทางกายภาพ คือ ลกัษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ และเน้ือ

สมัผสั นอกจากนั้น ไดว้ิเคราะห์หาค่าปริมาณน ้าอิสระ (Aw) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.3 
2. วิธีการควบคุมความสะอาดพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 
- ก าชับให้พนักงานทุกคนลา้งมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งสนิทก่อนท างานและหลงั

ท างานทุกคร้ัง 
- สวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะอาด ไม่ควรสวมนาฬิกาขอ้มือหรือเคร่ืองประดบัใดๆมีหมวกตาข่าย

คลุมผม ผา้ปิดปาก เส้ือกราว ถุงมือ และสวมรองเทา้บูท หรือบางคร้ังตอ้งสวมผา้กนัเป้ือน 
- ใช้น ้ ายาท าความสะอาดให้ตรงกับงานโดยปฏิบติัตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิตอย่าง

เคร่งครัด 
- อยา่ปล่อยใหว้ตัถุดิบหกหล่นโดยการจดัเกบ็แยกส่วนตามประเภทขยะ 

การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยงัผู้บริโภค 
นโยบายบริษทัมีทั้งรถจดัส่งสินคา้เองไปตามหา้งสรรพสินคา้ ไดแ้ก่  บ๊ิกซี  ,โลตสั , แมกซ์

แวลู ,ทอ็ปส์  ,แมคโคร ภายในกรุงเทพ ฯและปริมณฑล หรือลูกคา้มารับสินคา้เองกส็ามารถเขา้เยีย่ม
ชมกระบวนการผลิต เพื่อความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
การบริหารก่อนและหลงัการขาย 

การบริหารหลงัการขาย โดยในช่วงปีใหม่ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีของท่ีระลึก เช่น 
ปฏิทิน สมุดจดบนัทึก หรือตะกร้าของขวญั เป็นตน้ ใหก้บับริษทัลูกคา้ หรือหากสินคา้ช ารุด เสียหาย 
สามารถเปล่ียนตวัสินคา้ไดใ้หม่ทนัที 

 กจิกรรมสนับสนุน (Support activity) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
โครงสร้างพืน้ฐานองค์กร ดงัน้ี 
 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือเขา้ –ออก การท างาน ตูล้อ๊กเกอร์เกบ็ของใหก้บัพนกังาน โรงอาหาร 

ท่ีจอดรถของพนกังาน มีรถรับและส่งพนกังานในแต่ละจุดภายในจงัหวดัสมุทรสาคร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1.  รับสมคัรพนกังานตามเวบ็ไซดส์มคัรงาน ตามส่ือออนไลน์ของบริษทั และติดป้ายหนา้

โรงงาน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดวฒิุการศึกษาของต าแหน่งท่ีเปิดรับสมคัร 
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2. พนักงานทุกคนผ่านการคดัเลือกและตรวจสอบวุฒิการศึกษาและมีการอบรมเก่ียว
สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต (GMP) จากฝ่ายบุคคล 

3. ส่งหัวหน้าฝ่ายหรือSupervisor ไปอบรมเก่ียวการผลิต ควบคุมคุณภาพ หรือกฎหมาย
ทางดา้นอาหาร เม่ืออบรมเสร็จแลว้ตอ้งกลบัมาท ารายงาน และบรรยายถ่ายทอดเร่ืองท่ีอบรมมา
ใหก้บัประธานบริษทัและพนกังานในระดบัต าแหน่งเดียวกนั 

4. บริษทัมีจ านวนพนกังาน ทั้งหมด 79 คน ระยะเวลาในการท างาน โดยท างาน วนัจนัทร์ – 
วนัเสาร์ เป็นเวลา 6 วนัต่อสปัดาห์  

- พนกังานฝ่ายบุคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชีและการเงิน เวลาท างานเวลา 8.30-17.30 น. โดย
จะให้พนกังานแบ่งกนัพกัรับประทานอาหารเป็นเวลา 1 ชัว่โมง พกัเวลา 12.00-13.00 น. ส่วนพนกั
นกังานขบัรถรับวตัถุดิบ เวลาการท างานข้ึนอยูก่บัเวลาและสถานท่ีรับวตัถุดิบ และพนกันกังานขบั
รถส่งสิน เวลาการท างานข้ึนอยูก่บัสถานส่งสินคา้ 

- พนักงานรักษาความปลอดภยั มีการเขา้งานกะกลางวนัตั้งแต่ 6.01 - 0.00 น. เวลาพกั 1 
ชัว่โมงสลบักนัไปพกั คือช่วงเวลา 11.30 น. – 12.30 น. และเวลา 12.30-13.30 น. การเขา้งานกะ
กลางคืนตั้งแต่ 0.01 - 6.00 น. เวลาพกั 1 ชัว่โมงสลบักนัไปพกั คือช่วงเวลา 23.00 น. – 0.00 น. และ
เวลา 0.00-1.00 น. และเวลาท างานจะเร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัอาทิตย ์

- พนักงานฝ่ายคลงัสินคา้ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายการผลิตและควบคุมคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 
กะต่อวนั ดงัน้ี เวลา 8.30-17.30 น. โดยจะให้พนักงานแบ่งกนัพกัรับประทานอาหารเป็นเวลา 1 
ชัว่โมง พกัเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 19.30 – 4.30 น. พกัรับประทานอาหารเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
พกัเวลา 23.30-00.30 น. 
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ขั้นตอนการผลติ 
 

 
  

• สุ่มตรวจวตัถุดิบ ขนาด และสารพิษตกคา้งการจดัซ้ือวตัถุดิบ

• ควบคุมอุณหภูมิวตัถุดิบไม่ใหเ้กิน 10 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 500 กิโลกรัม

รับวตัถุดิบ

• ควบคุมอุณหภูมิวตัถุดิบไม่ใหเ้กิน 10 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 500 กิโลกรัม

ลา้ง

• ควบคุมอุณหภูมิวตัถุดิบไม่ใหเ้กิน 10 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 100 กิโลกรัม

ตบแต่งวตัถุดิบ

• ควบคุมอุณหภูมิวตัถุดิบไม่ใหเ้กิน 10 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 500 กิโลกรัม

ลา้ง

• น่ึงดว้ยอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 100 กิโลกรัม

น่ึง

• ควบคุมอุณหภูมิวตัถุดิบไม่เกิน  -50 องศาเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 100 กิโลกรัม

แช่เยอืกแขง็

• ควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองจกัรไม่เกิน  -50 องศเซลเซียส
• ใชร้ะเวลา 2 ชัว่โมงต่อวตัถุดิบ 200 กิโลกรัม

ฟรีซดราย

• ควบคุมน ้าหนกัสินคา้ 25± 2 กรัม
• ใชร้ะเวลา 1 ชัว่โมงต่อ 100 ถุงต่อชัว่โมง

บรรจุใส่ถุง

• ตรวจสอบเหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลสในสินคา้
• ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ต่อ 300 ถุง

เคร่ืองจบัโลหะ

• บรรจุกล่อง กล่องละ 60 ถุง
• ใชเ้วลา  30 นาที ต่อ 3 กล่อง

บรรจุลงกล่อง

• ควบคุมอุณหภูมิโกดงัสินคา้ท่ี 25 องศาเซลเซียส
• โกดงัสินคา้สามารถเกบ็ กล่องสินคา้ 3,000 กล่อง

โกดงัสินคา้

รอส่งจ าหน่าย
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ขั้นตอนในการผลติ 
1. การจดัซ้ือวตัถุดิบ จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นผู ้

จดัซ้ือ และควบคุมคุณภาพ ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มา 
2. รับวตัถุดิบโดยทางบริษทัมีรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิไปรับ มีพนักงานผลิตเป็นผูรั้บ

วตัถุดิบ และมีพนักงานควบคุมคุณภาพค่อยเช็คอุณหภูมิและน ้ าหนักของวตัถุดิบ พร้อมระบุ
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ  

3. พนักงานผลิต ลา้งวตัถุดิบคร้ังท่ี 1 เพื่อท าความสะอาดเศษใบไม ้หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 
ออกจากวตัถุดิบ  

4. ตบแต่งวตัถุดิบดว้ยพนักงานผลิต มีพนักงานควบคุมคุณภาพคอยตรวจสอบน ้ าหนักท่ี
หายไปและลกัษณะ ขนาด ตามท่ีก าหนด ดงัน้ี กุง้คือหักหัว แกะเปลือกออกให้หมด หมึกกลว้ยคือ
กรีดตา ลอกหนกั ควกัเอาไส ้หมึก และกระดอก ออกใหห้มด และหัน่เป็นช้ิน ส่วนปลากะพงขาวคือ
คอดเกลด็ ตดัหวั คลกัไส ้แล่เน้ืออกหัน่เป็นช้ิน 

5. พนกังานผลิตลา้งวตัถุดิบคร้ังท่ี 2 ท าความสะอาดส่ิงสกปรก เช่น เลือด เกลด็ หมึก ออก
จากวตัถุดิบใหห้มด 

6. พนักงานผลิตจะเรียงวตัถุดิบบนสายพานของตูไ้ล่อากาศ เพื่อน่ึงโดยใชน้ ้ าร้อนโดยใช้
เคร่ืองก าเนิดไอน ้า  

7. แช่เยอืกแขง็ มีพนกังานฝ่ายวิศวกรรมเป็นผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร พนกังานผลิตเป็นผูล้  าเรียง
วตัถุดิบเขา้เคร่ือง และพนกังานควบคุมคุณภาพคอยตรวจสอบอุณหภูมิวตัถุดิบหลงัผา่นแช่เยอืกแขง็  

8. ฟรีซดรายพนักงานผลิตเป็นผูล้  าเรียงวัตถุดิบลงบนถาดของเคร่ืองฟรีซดราย ฝ่าย
วิศวกรรมเป็นผูค้วบคุมเคร่ือง และพนักงานควบคุมคุณภาพคอยสุ่มตรวจสอบน ้ าหนักสินคา้หลงั
ออกจากเคร่ืองใหไ้ดต้ามท่ีก าหนด  

9. บรรจุลงถุง พนกังานผลิตเทสินคา้ลงไปในเคร่ืองปิดผนึกต่อเน่ือง น ้ าหนกัสินคา้ 25 กรัม 
และพนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบน ้ าหนักสินคา้ วนัเดือนปีท่ีผลิต-หมดอายุ และใส่ตาม
ประเภทของสินคา้ 

10. สินคา้ทุกถุงผ่านตอ้งเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ก่อนท าการผลิตจะมีท าการทดสอบทุกคร้ัง
และเช็คทุกชัว่โมง หรือเม่ือมีการเปล่ียนประเภทของตวัสินคา้ หรือเปล่ียนเจา้ท่ีจ  าหน่าย พร้อมทั้ง
เกบ็สินคา้ตรวจสอบทางกายภาพ  

11. บรรจุลงกล่องโดยฝ่ายผลิตจะบรรจุลงกล่อง กล่องละ 60 ถุง พร้อมทั้งปิดปากกล่อง ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพคอยตรวจสอบถุงสินคา้กลบักล่องกระดาษเป็นประเภทเดียวกนั พร้อมตรวจสอบ
รอยปิดปากกล่องกระดาษ 
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12. คลงัสินคา้ โดยฝ่ายสินคา้จะเกบ็กล่องสินคา้แยกออกตามประเภทของสินคา้ จดัเรียงตาม
วนัท่ีผลิตสินคา้ก่อนและหลงั เพื่อรอส่งจ าหน่าย 
ต้นทุนการผลติ บริษทั มารีน ซีฟู้ด มีตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยเม่ือเปรียบกบัราคาสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 
66.01 
แผนการจัดการ 
รูปแบบธุรกจิ 

ธุรกิจของ มารีน ซีฟู้ด เป็นบริษทัใหม่ท่ีเปิดด าเนินกิจการเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก เก่ียวกบัอาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดราย ซ่ึงก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวัของนกัธุรกิจรุ่นใหม่
จ านวน 3 คน จากจุดเร่ิมตน้ของความชอบรับประทานอาหารทะเล โดยทัว่ไปอาหารทะเลท่ีไดรั้บ
ความนิยมบริโภค ไดแ้ก่ กุง้  ปลา และหมึก  ในบางคร้ังอาหารตามทอ้งตลาดทัว่ไปไม่สะอาด มีการ
แช่สารเคมีซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ส่วนอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ตอ้งเกบ็ไวใ้นท่ีเยน็หรือแช่เยอืก
แขง็ พกพาไม่สะดวก ประกอบกบัการด ารงชีวิตปัจจุบนัเร่งรีบของผูค้นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดงันั้นธุรกิจ มารีน ซีฟู้ด อาหารทะเลส าเร็จรูปแบบฟรีซดราย จึงสอบสนองผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบายในการบริโภค ราคาไม่แพง อาหารทะเลท่ีมีคุณภาพไดรั้บสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภยั ง่ายต่อการพกพาและการเก็บรักษาสินคา้ในอุณหภูมิปกติ 
ผลิตภณัฑมี์ดงัน้ี กุง้ขาวฟรีซดราย  ปลากะพงฟรีซดราย  หมึกกลว้ยฟรีซดราย 
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โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร 

 
 
เน่ืองจากบริษทั มารีน ซีฟู้ด จ  ากดั เป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ จากแผนผงัองคก์รขา้งตน้ มี

การจดัโครงสร้างองคก์ร ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Functional structure) ดงัน้ี   
1. กรรมการผูจ้ดัการ คือผูถื้อหุน้คนท่ี 1 และด ารงต าแหน่งบริหาร 
2. กรรมการ หรือผูถื้อหุน้คนท่ี 2 ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการผลิตและควบคุมคุณภาพ 
3. กรรมการ หรือผูถื้อหุน้คนท่ี 3 ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายจะมีพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบควบคุมดูแล ดงัน้ี 
- ผูจ้ดัการบริหารงานควบคุมการด าเนินงานทั้งบริษทั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดดูแลการปฏิบติังานของพนกังานการตลาดและขาย จ านวน 3 คน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีและการเงิน จ านวน 3 
คน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานจดัซ้ือวตัถุดิบ/รับ
วตัถุดิบ/ตบแต่งวตัถุดิบ/น่ึง/แช่เยอืกแขง็/ฟรีซดราย/บรรจุ และพนกังานตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิต จ านวน 40 คน 

คณะกรรมการ

ผูบ้ริหาร

ฝ่ายบุคคล

พนกังานเอกสาร

พนกังานบุคคล

พนกังานขบัรถ

รปภ.

พนกังานท าความ
สะอาด

ฝ่ายตการลาด

พนกังาน
การตลาดและ

ขาย

ฝ่ายบญัชี/การเงิน

พนกังานบญัชี
และการเงิน

ฝ่ายผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ

พนกังานจดัซ้ือ
วตัถุดิบ

พนกังานผลิต

พนกังานควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายวศิวกรรม

พนกังานวศิวกร

พนกังานช่างซ่อม
บ ารุง

ฝ่ายคลงัสินคา้

พนกังาน
คลงัสินคา้
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- ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ดูแลการปฏิบติังานพนกังานบุคคล/ธุรการ/ขบัรถรับส่งวตัถุดิบและส่ง
สินคา้/พนกังานท าความสะอาด/พนกังานรักษาความปลอดภยั จ านวน 15 คน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม ดูแลการปฏิบติังานของนกัวิศวกรและช่างซ่อมบ ารุง จ านวน 4 คน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานคลงัสินคา้ จ านวน 7 คน 

การประเมินผลพนักงาน 
การประเมินผลพนกังานเก่ียวเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังาน โดยอาศยัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ต่างๆ อยา่งปราศจากอคติใด ๆ ทั้งน้ีเพื่อด าเนินการตดัสินใจ วินิจฉยั ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันา
พนักงานให้มีคุณภาพมากข้ึน จนเป็นท่ีพึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทาง
ความกา้วหนา้ของเขา จะส่งผลใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตความส าเร็จของการประเมินผลพนกังาน โดย
การประเมินผลการปฏิบติังานนั้น เป็นการท า Performance Agreement จะเป็นขอ้ตกลงระหว่าง 
หัวหน้าสายงาน กบัพนักงานผูป้ฏิบติังาน โดยส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานประกอบไปดว้ย พฤติกรรมในการท างาน หรือ/และ ผลลพัธ์จากการท างาน และ/หรือ 
Competency โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึน กบัเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้  าเป็นตอ้งสะทอ้น
ภาพใหเ้ห็นรอบดา้นมีรายละเอียดทั้งขอ้ดีท่ีควรรักษาและขอ้บกพร่องท่ีควรแกไ้ข 
การประเมินผลพนักงานทดลองงาน 

การประเมินผลพนักงานทดลองงานเป็นการประเมินเพื่อติดตามและพิจารณาถึงผลการ
ปฏิบติังานความประพฤติในระหว่างทดลองงานและนาผลการประเมินมาใชป้ระกอบการพิจารณา
ว่าสามารถปฏิบติังานไดดี้มีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษทั มารีน ซีฟู้ด 
จ ากดั ไดห้รือไม่ 
หลกัเกณฑก์ารทดลองงาน 

- การจา้งพนกังานทุกต าแหน่งงานจะตอ้งทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
- การจา้งบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทางานมาก่อนแลว้เม่ือไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีความ
เหมาะสมทั้ งทางด้านประสบการณ์ความรู้และต าแหน่งหน้าท่ีให้สามารถพิจารณาลด
ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน 
- กรณีผลการประเมินไม่เป็นท่ีน่าพอใจหรือมีความประพฤติในระหว่างปฏิบติังานท่ีไม่
เหมาะสมให้ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการด าเนินการเลิกจา้งก่อนครบก าหนดทดลองงานตามท่ี
บริษทัฯก าหนดตอ้งใหเ้ร่ิมนบัจากวนัท่ีเร่ิมทดลองงานใหม่ 
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วิธีการด าเนินการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายแต่ละฝ่ายจะพิจารณาผลการประเมินและด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของ

บริษทัฯผลการประเมินในการบรรจุหรือเลิกจา้งและจะแจง้ผลการด าเนินการพร้อมเอกสารให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งรับทราบ 

1. การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปีของพนักงาน 
บริษทั มารีน ซีฟู้ด จ ากดั ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานพนกังานทุกระดบัทุก 6 เดือนโดย

คร้ังท่ี 1เป็นการพิจารณาผลงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน แลว้แจง้ผลการประเมินเดือน
กรกฎาคมและคร้ังท่ี 2 เป็นการพิจารณาผลงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม แลว้แจง้ผล
การประเมินเดือนมกราคมของปีถดัไปเพื่อการพิจารณาความดีความชอบการเล่ือนต าแหน่งการข้ึน
เงินเดือนประจ าปี 
วิธีการด าเนินการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการจะพิจารณาผลการประเมินและด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของ
บริษทัฯโดยจดัส่งการประเมินผลงานของพนกังานแต่ละคนใหห้วัหนา้งานเป็นผูป้ระเมินตามระดบั
ชั้นในประเมินผลงานจะมีขอ้มูลการป่วยขาดลามาสายในงวด 6 เดือนของการประเมินตลอดจน
ขอ้มูลการข้ึนเงินเดือนว่าจะไดรั้บความดีความชอบหรือการพิจารณาโทษตอ้งพิจารณาดว้ยความ
รอบคอบและยติุธรรมหากปรากฏความไม่เป็นธรรมอาจร้องเรียนต่อฝ่ายบริหารซ่ึงจะพิจารณาและ
หากพบวา่เป็นความจริงกจ็ะมีผลกระทบต่อหวัหนา้งานทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินกจ็ะแบ่งการประเมิน
ตามล าดบัหนา้ท่ีและต าแหน่งของแต่ละบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบติังานมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
- ประการแรกเนน้เร่ืองผลลพัธ์ในการปฏิบติังาน 
-ประการท่ีสองยดึเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
-ประการท่ีสามตอ้งมีส่วนร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาในการก าหนดเป้าหมายงานทั้งน้ีเพราะเช่ือ

ว่าเม่ือพนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องงานเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์วดั
ความประสบความส าเร็จในการท างานแลว้ยงัท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานและท าให้มี
ความกระตือรือร้นในงานท่ีท าให้งานบรรลุเป้าหมายช่วยลดความสับสนในการท างานเพราะ
พนกังานจะรู้วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย 

ระดบัขั้นของผลการประเมินแบ่งออกเป็น  5  ระดบัโดยก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 A  หรือระดบัดีมาก  หมายถึง  พนกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว้

ในทุก ๆ ตวัวดัผล  และไม่เคยก่อความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
 B  หรือระดบัดี  หมายถึง  พนกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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 C  หรือระดบัมาตรฐานหมายถึง พนกังานมีผลการปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีตั้ง
ไว ้

 D  หรือระดับต ่ากว่ามาตรฐาน  หมายถึง  พนักงานมีผลการปฏิบัติงานต ่ากว่า
มาตรฐานในบางส่วนควรจะตอ้งมีการแนะน าใหป้รับปรุงในบางจุด 

 F  หรือระดบัควรปรับปรุงแกไ้ข  หมายถึง  พนักงานมีผลการปฏิบติังานต ่ากว่า
มาตรฐานท่ีไดต้ั้งไวม้าก ตอ้งมีการเรียกมาตกัเตือนใหเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วน 

รายละเอียดของการประเมินจะมีหวัขอ้หลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 
ยอดขาย ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นผลิตภณัฑ์ จ  านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 

ความผิดพลาดในการปฏิบติังาน โดยค่าเป้าหมายในการวดัผลนั้น ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการร้านจะท า
การพูดคุยและก าหนดค่าเป้าหมายในการวดัผลร่วมกนั โดยท่ีจะมีการรับฟังความเห็นของพนกังาน
ดว้ย เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในค่าเป้าหมายท่ีจะใชว้ดัผลร่วมกนั 
การบริหารทรัพยากรบุคล 
1. การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานและองคก์ร 

ทางบริษัทจะพิจารณาการคัดสรรหาบุคคลากรเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงองค์กรนั้ นมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก การจดัหาคนเขา้มาท างานในองคก์รมีเป้าหมายเพื่อสามารถหาพนกังานท่ี
มีคุณสมบติัตรงกบัต าแหน่งและหนา้ท่ีต่างๆในองคก์ร พิจารณาเปรียบเทียบความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การท างานตรงตามท่ีระบุถูกตอ้งตามความรับผดิชอบในต าแหน่งนั้นๆพนกังานท่ี
พร้อมท างานและมีความใส่ใจกบังานทุกขั้นตอน เพื่อใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจกบัสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ 
2. การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

1. จดัประชุมให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อบอกเล่าปัญหาในการทางานท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการท างานจะไดน้ าในส่วนตรงนั้นมาแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเดือนละคร้ัง 

2. มีการฝึกอบรมดา้นการผลิตให้แก่พนกังานเพื่อพฒันาฝีมือและวิธีการผลิตท่ีถูกตอ้งเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทกัษะในการท างาน ประสบการณ์ และทศันคติในการท างานให้
สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อท่ีจะท าให้องค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน รวมถึง
บุคลากรขององคก์รจะไดมี้ความรู้และสามารถท่ีจะเติบโตไปพร้อม ๆ กบัองคก์ร และพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

3. จดัมอบความรู้ทัว่ๆไปใหแ้ก่พนกังานเพื่อเป็นขอ้คิดและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกวิธีในระหว่าง
การท างานและอยูใ่นสงัคมการทางานท่ีมีคุณภาพ 

4. การส่งพนกังานไปอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเปิดอบรมเฉพาะดา้น และใหพ้นกังานมีการ
ไปดูงานยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะ
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กลบัมาคิดคน้สูตรผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้กบับริษทั เพื่อจะไดต้อบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปในองคก์าร 

5. เน้นเป็นการอบรมแบบการสอนงาน จากหัวหน้างาน สู่พนักงานผูป้ฏิบติั หรือระบบพี่
สอนนอ้ง เน่ืองจากยงัเป็นองคก์รท่ีมีจ านวนพนกังานไม่มาก แต่ทั้งน้ีในอนาคตหากมีการเพิ่มจ านวน
พนกังานมากข้ึน กจ็ะมีการก าหนดรูปแบบการสอนงาน โดยการจดัท าใหมี้คู่มือการปฏิบติังาน 
3. การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจใหก้บับุคลากร 

3.1 การให้ผลตอบแทนเพื่อการด ารงชีวิตขั้ นพื้นฐานเช่นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆ 
(ประกนัสงัคม) 

3.2 การก าหนดผลตอบแทนเพื่อการจูงใจตามผลการปฏิบติังาน การปรับข้ึนค่าจา้งประจ าปี
จะพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีและจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคมของปีถดัไป โดย
มาตรฐานเกณฑก์ารปรับข้ึนเงินเดือนสูงสุด 3 %  
4. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
 กรณีผลการประเมินไม่เป็นท่ีน่าพอใจหรือมีความประพฤติในระหว่างปฏิบติังานท่ีไม่
เหมาะสมใหผู้จ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการด าเนินการเลิกจา้งก่อนครบก าหนดทดลองงาน 
 - พนกังานทดลองงาน เม่ือท างานครบ 3 เดือนแลว้ จะไดรั้บเงินเดือนงวดสุดทา้ยท่ีท างาน 
 - พนกังานบรรจุจา้งประจ าปี ผลประเมินไม่ผา่นทั้ง 2 คร้ังต่อปี ไดเ้งินค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 3 
เดือน 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

 บริษทั มารี ซีฟู้ด จ  ากดั มีพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารรายเดือนจ านวน 31 คน และ
ค่าใชจ่้าย 431,400  บาทต่อปี  

 จ านวนพนกังานและค่าตอบแทนของพนกังานรายวนั โดยจา้งพนกังานออกบูท หา้งบ๊ิกซี 9 
สาขา และห้างโลตสั 10 สาขา วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.00-18.00 น. จ านวน 1 คนต่อสาขา 
และ 6 คร้ังต่อปี ค่าใชจ่้าย 114,000 บาทต่อปี 
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แผนธุรกจิ หนังสือระบายสีส าหรับผู้ใหญ่ 
อุบล พงษส์ระพงั 

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

บทคดัย่อ 
                 การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด   เพื่อน าสู่ส่วนแบ่งทางดา้นจิตใจของ
ลูกคา้ดว้ยในทางเดียวกนัการตลาดดา้นภาพลกัษณ์และความรู้สึก (Image and Emotional Marketing) 
มุ่งหน้าสู่แนวทางการตลาด ทางภาพลกัษณ์และความรู้สึกเพื่อเอาชนะใจลูกคา้ขณะเดียวกันก็
ผลกัดนัให้บริษทัเป็นตวัเลือกแรกๆ ท่ีลูกคา้นึกถึงแมว้่าเร่ืองน้ีจะเกิดข้ึนมานานแลว้แต่ในปัจจุบนั
แนวทางดงักล่าว ไดพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีสูตรส าเร็จทางการตลาดแบบเดิมๆ จะ
เนน้ย  ้าให้เอาชนะคู่แข่งดว้ยการน าเสนอ คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นดว้ยตวัสินคา้  โดยตรวจสอบความ
จ าเป็น ความตอ้งการตลอดจนความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดยสร้าง
ความพึงพอใจใหก้ลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากกว่าคู่แข่งขนั โดยเนินการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นอยูท่ี่ดีของ
สังคม แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีรักษาความสมดุลระหว่างการท าก าไรของบริษทั ความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  
                ปัจจุบนัหนังสือภาพวาดระบายสีเป็นของเด็กท่ีคุน้เคยกนั ส่วนของผูใ้หญ่ยงัคงมีคู่แข่ง
หรือให้เลือกไม่มากนกั คู่แข่งทางตรงของของเราก็จะเป็น บริษทันานมีบุคส์เป็น ส านกัพิมพช์ั้นน า 
ผูท่ี้อ่านหนงัหนงัสือรู้จกัเป็นอย่างดี มีหนงัสือในสังกดัหลายประเภท รวมทั้งสมุดระบายสีส าหรับ
ผูใ้หญ่ นานมีบุคส์ไดผ้ลิตสมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ มี2เล่ม 1.สวนปริศนา ผลงานโดยโจฮนันา
บาสฟอร์ด 2.วนัสุขใจ Beautiful Day มีสาขาทั้งหมด 8 สาขาทัว่ประเทศ กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
บริษทัคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบั 15,000 ต่อเดือนข้ึนไป อายตุั้งแต่21ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบงานศิลปะ และมองหากิจกรรมท า เพื่อช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างาน เพราะจะช่วยละท้ิงความกงัวลหรือเร่ืองราวท่ีชวนใหคิ้ดอยา่งหนกัมาทั้ง
วนัโดยใจจะมาจดจ่ออยู่ท่ีการระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมยามว่างท่ีช่วยปลดปล่อยอารมณ์ และ
จินตนาการปลดปล่อย เพื่อให้ใจเยน็ลง และสร้างสมาธิ ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของ Paint Me จะแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ แบบท่ี 1  เป็นหนงัสือภาพนวนิยายเยาวชนช่ือดงัของ J.K. Rolling ชุด Harry Potter
แบบท่ี 2 BLUE STARภาพวาดสวยๆ ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์และพลงัแห่งจินตนาการ (เพื่อการบ าบดั)
ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่าย - Harry Potter เล่มละ 250บาท- Blue Star  เล่มละ180 บาท ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่ายไว ้เพื่อท่ีจะสามรถช่วยกระจายสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ดงัน้ีรูปแบบการขายฝาก เป็นการขาย
ฝากในร้านหนงัสือชั้นน า รวมทั้งหมด270สาขาทัว่ประเทศ การจดักิจกรรมร่วมกบักบัร้านคา้เพื่อ
เขา้ถึงกลุ่มคนไดเ้ฉพาะกลุ่มคนท่ีมาร่วมงาน และเชิญชวนลูกคา้ประกวด ระบายสีกบั Paint Me  
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พร้อมรับเงินรางวลัส าหรับผูช้นะ จดัท ากิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิม้ใหก้บับา้นพกัคนชราและ
สถานพินิจส าหรับเด็กโต  แจกสมุดวาดภาพระบายสี +ดินสอไม ้และท ากิจกรรมระบายสีร่วมกนั
วางแผนส่งเสริมการขายกบัร้านคา้ ตวัแทนขาย เพื่อกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการซ้ือ
ซ ้า และกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง 
แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
            แนวคิดทางการตลาดของ ฟิลลิป คอตเลอร  ความส าคญัของฟิลลิป คอตเลอร์ในศาสตร์
การตลาดฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เกิดเม่ือปีค.ศ.1931 จบการศึกษาระดบัปริญญาโทจากมหา
วิทยาแห่งชิคาโก (University of Chicago) และปริญญาเอกจากสถาบนัเทคโนโลยีแห่งรัฐแมทซาจู
เซทท์ (MIT) ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ท่ี
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด และทางดา้นวิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรม (Behavioural Science) ท่ีมหาวิทยาลยั
แห่งรัฐชิคาโกขณะน้ีเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมหาวิทยาลยันอร์ธเวสเทิร์น (Kellogg Graduate School of 
Management) ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้น าเสนอการน าหลักการตลาดทั้ งหลายไป
ประยกุตใ์ชใ้นโลกปัจจุบนั ทั้งทางดา้นธุรกิจทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Business) รูปแบบทางการ
ตลาดขององค์กรและคุณค่าต่อลูกคา้และเป็นท่ีปรึกษาในด้านของการวางแผนและกลยุทธ์ทาง
การตลาด การวางผงัองค์กรทางด้านการตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ ให้กับบริษทัเช้น 
ไอบีเอม็ (IBM) เจนเนอรัลอิเลก็ทริก(General Electric) เอทีแอนดที์ (AT&T) ฮนันีเวลล ์(Honeywell) 
ธนาคารแห่งชาติอเมริกา (Bankof America) สายการบินสวิสแอร์ (SAS Airlines) บริษัทมิชลิน 
(Michelin) โมโตโรลลา (Motorola)และบริษทัรถยนตฟ์อร์ด (Ford) 

ประการแรก ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เขาเป็นผูท่ี้เปล่ียนการอธิบายทางด้าน 
การตลาด จากกิจกรรม(activity)ไปสู่การให้ความส าคญัท่ีการสรางความเขา้ใจว่าการตลาดคืองาน
ทางดา้นการผลิต (work of production) ประการท่ีสอง ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ไดต่้อยอด
ความคิดของ ปีเตอร์เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) ในการเปล่ียนความคิดทางการตลาดจากเดิม 
มุ่งเนน้ท่ีราคา และการกระจายสินคา้ (price and distribution) ไปสู่การเนน้ท่ีพบความตอ้งการของ
ลูกค้า(meeting customers’s need) และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการ (benefits 
receivesfrom a product or service) และ ประการสุดทา้ย ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เป็นผูข้ยาย
ขอบเขตของการตลาดให้กวา้งข้ึน จากการรับรู้เดิมในมิติของการตลาดว่า เก่ียวข้องสัมพนัธ์
ขบวนการส่ือสารและแลกเปล่ียน (process of communication and exchange) หากแต่ ฟิลลิป คอต
เลอร์ (Philip Kotler) ได้ขยายกรอบความคิดเหล่าน้ีให้ไดเ้ห็นว่าการตลาดนั้น สามารถเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดเ้ช่นกนั อาทิเช่น การกศุล พรรคการเมือง เป็นตน้ 
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แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผูบ้ริโภคสินคา้และบริการนั้น เป็นการตลาดท่ีมุ่งขายสินคา้
และบริการ แต่ท่ีจริงแลว้การตลาดไม่จ าเป็นตอ้งมุง้ไปทางท าก าไรเพียงอย่างเดียว อนัท่ีจริงแลว้
องคก์รใดๆ ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสาธารณะก็ลว้นจ าเป็นตอ้งใชก้ารตลาดเขา้ช่วยทั้งนั้น แมแ้ต่องคก์ร
ศาสนาซ่ึงตอ้งการเผยแพร่ธรรมะใหถึ้งชาวบา้น แต่ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เรียกส่ิงว่าเป็น
การตลาดอยา่งหน่ึงเช่นกนั ดงันั้นสามารถกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ การตลาดนั้น สามารถน าไปใชใ้น
การเผยแพร่อะไรก็ได ้นับตั้งแต่สินคา้ไปจนถึงความคิด ซ่ึงเรียกกนัว่าการตลาดเชิงสังคม (social 
marketing) เป็นการตลาดท่ีไม่ไดมุ่้งหวงัก าไรแต่อยากปลูกฝังความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างท่ี
เห็นวา่ดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 6 แนวคิดดงัน้ี 
             1.  แนวคิดการผลติ (The Production Concept) นบัเป็นแนวคิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงใชไ้ดดี้เม่ือมีความตอ้งการซ้ือ มากกว่าความตอ้งการขาย และเนน้การปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิตให้ตน้ทุนต ่าลง เพื่อขายสินคา้ในราคาต ่ากว่าคู่แข่ง แนวคิดน้ีถือว่า ผูบ้ริโภคนิยมสินคา้ท่ีหาซ้ือ
ไดแ้พร่หลายทัว่ไป และราคาถูก แนวคิดเช่นน้ีมกัถูกน าไปใชใ้นประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงผูบ้ริโภค
มกัจะสนใจตวัสินคา้มากกวา่รูปแบบ 
             2.  แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคัญต่อคุณภาพ
มากกว่าราคา และในขณะเดียวกัน ผูผ้ลิตเองก็เน้นไปท่ีการปรับปรุงพฒันา ผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ
แนวคิดน้ีถือว่าผูบ้ริโภคชอบสินค่าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตสินคา้ หรือ บริการท่ีใช้
แนวความคิดน้ีมกัจะหลงใหลไปกับสินคา้ของตน จนอาจมองขา้มความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภค 
             3.  แนวคดิการขาย (The Selling Concept) ตอ้งมีการกระตุน้การขายดว้ยวิธีการในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ซ้ือมากข้ึน ปัจจุบนัแนวคิดเช่นน้ีมกัจะถูกใชใ้นสินคา้ท่ีขายยาก 
หรือไม่ไดอ้ยู่ในความคิดท่ีจะซ้ือเลย (unsought goods) ดงันั้นแนวความคิดน้ีจึงมุ่งไปท่ีการขายเชิง
รุก และความพยายามในการส่งเสริมการตลาด แนวความคิดน้ีตั้งขอ้สันนิฐานว่า ลูกคา้มีความเฉ่ือย
ในการซ้ือ หรือบางคร้ังอาจรู้สึกต่อตา้นการซ้ือ ดงันั้นฝ่ายการตลาดจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเกล้ียงกล่อมให้
ซ้ือ และเช่ือวา่บริษทั มีเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถใชก้ระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ บริษทัท่ีใช้
แนวความคิดน้ียกตวัอยา่งเช่น บริษทั coca-cola โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้ายสินคา้ไดม้ากข้ึน ขาย
ใหผู้ค้นจ านวนมากข้ึน ใหบ่้อยข้ึน และใหไ้ดเ้งินมากข้ึน เพื่อใหไ้ดก้ าไรมากข้ึน 
             4.  แนวคดิมุ่งตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือกลางปี 1950 ซ่ึงแนวคิด
ต่างๆท่ีผ่านมานั้นจะเป็นการผลิตแลว้ขาย แต่แนวคิดมุ่งตลาดน้ียึดหลกั มุ่งเนน้ลูกคา้และแสวงหา
ก าไรจากความพึงพอใจของลูกคา้ มิใช่เป็นการตามลา้หาลูกคา หรือการหาลูกคา้ให้เหมาะกับ
ผลิตภณัฑแ์นวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภณัฑแ์ละ แนวคิดการขาย นั้น มีขอ้จ ากดัส าหรับการใช ้ใน
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ปัจจุบนั กล่าวคือ แนวคิดการตลาดใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร เร่ิมตน้จากการตรวจสอบความ
จ าเป็น และความตองการต่างๆของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดยพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่ง ประสานกิจกรรมต่างๆท่ี
จะกระทบต่อลูกคา้กลุ่มนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
  5. แนวคิดทางด้านลูกค้า(The Customer concept) ส่วนแนวคิดทางด้านลูกคา้จะมุ่งเน้น
ความต้องการส่วนตัวเฉพาะลูกคา้แต่ละราย เพื่อเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท
ตลอดจนสร้างคุณคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บใหต้ลอดชีพถา้เป็นไปได ้
              6.  แนวคดทางการตลาดเพ่ือสังคม (The Societal marketing concept)แนวคิดการตลาด
เพื่อสงัคม มีจุดเร่ิมตน้เช่นเดียวกนักบัแนวคิดการตลาดในรูปแบบอ่ืน 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
(4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออก
ไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการขอ
ลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
สินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อ
สินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้นการผลิต การใหบ้ริการ หรือด าเนินงานของกิจการ
(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ แมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสม
ของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี 
เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ 
(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) 
และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรใน
อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรื
ผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือ
การใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิ
รนพไพบูลย ์2554)หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนด
รามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ 
การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย 
ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการก าก าหนดราคา
สินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุ
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ในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วน
ยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และ
ราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

1. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและ
ทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดีหรือเป็นช่องทางการจดั
จ าหน่ายเป็นเสน้ทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลาง
หรือไม่ผา่นกไ็ด ้ในช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และ
คนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผน
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ
ผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภค
น าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอกอ็าจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ
ผลิตภณัฑ ์(ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วย
เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึง
การตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม มีความ ส าคญัต่อก าไรของหน่วย
ธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น 
การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท ์อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจาย
สินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง
และระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท ์รุ่งเรือง 2555) 

2. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การไดค้รอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ี
มุ่งเน้นทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่
การสร้างความผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดย
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับท่ีสองน้ี คือ
กิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั
(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น
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การใหค้ามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้
และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง 
2555) หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ
ความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ
(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าสู่ส่วนแบ่งทางดา้นจิตใจของลูกคา้
ด้วยในทางเดียวกันการตลาดด้านภาพลักษณ์และความรู้สึก (Image and Emotional Marketing) 
หลายบริษทัก าลงัมุ่งหน้าสู่แนวทางการตลาด ทางภาพลกัษณ์และความรู้สึกเพื่อเอาชนะใจลูกคา้
ขณะเดียวกันก็ผลกัดันให้บริษทัเป็นตวัเลือกแรกๆ ท่ีลูกคา้นึกถึงแมว้่าเร่ืองน้ีจะเกิดข้ึนมานาน
แลว้แต่ในปัจจุบนัแนวทางดงักล่าว ไดพ้ฒันาไปขา้งหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีสูตรส าเร็จทาง
การตลาดแบบเดิมๆ จะเน้นย  ้าให้เอาชนะคู่แข่งด้วยการน าเสนอ คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นด้วยตวั
สินคา้  โดยตรวจสอบความจ าเป็น ความต้องการตลอดจนความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและ
น าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดยสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากกว่าคู่แข่งขนั โดยเนิน
การรักษาไวซ่ึ้งความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีรักษาความสมดุลระหว่างการท า
ก าไรของบริษทัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตลอดจนผลประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ของ
มวลชน  
การท าตลาดของหนังสือระบายสีส าหรับผู้ใหญ่ 

ส าหรับวงการหนงั, การ์ตูน, หรือร้านอาหาร ซ่ึงรวบรวมไปถึงการใชง้านในดา้นการศึกษา 
การบ าบดัทางหนังสือระบายสีนั้นเป็นประเภทของหนังสือท่ีรวบรวมลวดลายและเส้นศิลปะท่ี
สามารถใชสี้ระบายลงไปได ้เช่น สีเทียน สีไม ้สีน ้ า และอ่ืนๆ เร่ิมแรกนั้นหนงัสือระบายสีโดยทัว่ไป
จะมีเพียงกลุ่มเด็กท่ีใชง้านเสียส่วนใหญ่ แต่เน่ืองจากวิวฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นหนังสือ
ระบายสีไม่ไดจ้  ากดัไวแ้ต่เพียงเด็กเท่านั้น แต่หนงัสือระบายสีส าหรับส าหรับผูใ้หญ่ ก็มีจ  าหน่ายใน
ทอ้งตลาดเช่นกนั 

เร่ิมแรกของหนังสือระบายสีนั้นเป็นลายเส้นท่ีถูกพิมพ์ลงไปในกระดาษสีขาวหรือใน
แผ่นกระดาษแขง็ หนังสือระบายสีบางเล่ม สามารถดึงออกมาเป็นแผ่นเดียว เพื่อน ามาระบายสีได ้
หนงัสือระบายสีบางเล่มนั้น มีจุดต่างๆให้ขีดเพื่อต่อเติมเป็นภาพแลว้จึงน ามาระบายสี และอาจจะมี
การสอดแทรกเร่ืองราวต่างๆในหนงัสือระบายสีเช่นกนั หนงัสือระบายสีของเด็กในปัจจุบนันั้น จะ
เป็นภาพของการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในช่วงเวลานั้นๆ หรือเป็นการ์ตูนท่ีมีความนิยมอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น มิกก้ีเมา้ส์ หรือแมก้ระทัง่มีสต๊ิกเกอร์เพิ่มเติมเขา้มาเพื่อเพิ่มสีสันดว้ย แมก้ระทัง่การใช้
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หนังสือระบายสีในการเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือทางการตลาดการแพทย ์หรือแมแ้ต่งานศิลปะ
เฉพาะทาง เป็นตน้ ช่วงเร่ิมปี 2015 นั้น สมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน และ
ภายในเดือนเมษายนในปีเดียวกนันั้น หนงัสือระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ การเป็นหนงัสือท่ีขายดีท่ีสุด
โดยการจดัอนัดบัในเวป็ไซดอ์เมซอน และในเดือนพฤศจิกายนนั้น ไดรั้บการรายงานจากเวป็ไซดอ์
เมซอนว่าหนงัสือระบายสีส าหรับผูใ้หญ่นั้นไดอ้ยูใ่นรายการ ปรารถนาท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด ในล าดบัท่ี 
9 จาก 10 หนงัสือท่ีผูใ้หญ่ปรารถนาท่ีจะซ้ือท่ีสุด ในเดือนเดียวกนับริษทัท่ีผลิตสีไมแ้บบเปล่ียนสีได้
นั้น ไดท้  าการปรับปรุงสีไมเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการและการใชง้านของผูใ้หญ่มากข้ึนหนงัสือ
ระบายสีส าหรับผูใ้หญ่มีออกมาในหลายรูปแบบ เช่นการพิมพอ์อกมาก อีกทั้งเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ในรูปแบบดิจิตอล เช่น อีบุ๊ค หรือแมแ้ต่การระบายสีบนหนา้จอเบาร์เซอร์ หรือสามารถโหลดลงมา
เพื่อระบายสีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัได ้และสามารถบนัทึกและแบ่งปันกบัคนอ่ืนๆได ้

ดงันั้นหนงัสือระบายสีในยคุปัจจุบนันั้น ไม่ไดถู้กจ ากดัแต่เพียงเดก็เท่านั้น แต่มีการก าหนด
วตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัในการใชง้าน เช่น เพื่อความผอ่นคลาย หรือ ในเป็นงานอดิเรกได ้
 
แนวความคดิแบบมุ่งเน้นผลติภัณฑ์ (Product Concept) 

เน่ืองจากผลของการมุ่งเนน้การผลิตท่ีใชต้น้ทุนต ่า เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตจ านวนมาก โดยสินคา้
ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายไม่มีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นคุณภาพและราคาท าให้เกิดภาวะสินคา้ลน้
ตลาด ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามคิดคน้หาวิธีท่ีจะท าใหสิ้นคา้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
โดยปรับปรุงสินคา้ให้มีคุณภาพและรูปลกัษณ์ท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับราคา เพื่อสร้างความ
แตกต่างแนวความคิดทางการตลาดแบบน้ีจะยึดหลกัว่าผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจในสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและรูปลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาจึงตอ้งปรับปรุงคุณภาพและพฒันาให้ดีกว่า
คู่แข่งขนั 
แนวความคดิแบบมุ่งเน้นการขาย (Selling Concept) 

เป็นแนวความคิดท่ีใหค้วามส าคญักบักิจกรรมทางดา้นการขาย เน่ืองจากคู่แข่งท่ีมีอยูม่ากใน
ตลาด ไดมี้การพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกนัประกอบกบัเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงความ
จ าเป็นในการใชสิ้นคา้ กล่าวคือผูบ้ริโภคจะซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็นและตรงกบัความตอ้งการเท่านั้น 
นกัการตลาดจึงตอ้งจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงวิธีการกระตุน้ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคคือการอาศยัพนกังานขายใหเ้ป็นผูน้ าเสนอขายสินคา้ กิจการต่าง ๆ พยายามท่ีปรับปรุง
รูปแบบวิธีการขาย โดยมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการขายให้กบัพนักงานขาย มีการส่งเสริม
การตลาดในดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการขายดว้ยของแจกของแถม การเผยแพร่ข่าวสาร การจดั
กิจกรรมเพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเนน้การขาย จะยึดหลกัว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ต่อเม่ือมี
ความจ าเป็น นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามปรับปรุงหน่วยงานขายใหมี้ประสิทธิภาพ ดว้ยการคดัสรร
พนกังานท่ีมีความสามารถในดา้นของเทคนิคการขาย โดยพยายามคิดคน้หาวิธีการขายรูปแบบใหม่  
แนวความคดิแบบมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Concept) 

เป็นแนวความคิดทีกิจการให้ความส าคญัต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยเร่ิมมีการศึกษาวิเคราะห์
ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอนัดับแรกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค แลว้จึงน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปผลิตเป็นสินคา้ข้ึนมา เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแนวความคิดแบบเดิมท่ีมุ่งเนน้แต่ทางดา้นการผลิต เม่ือมีสินคา้จ านวนมากแลว้ก็น าออกขาย
แก่ผูบ้ริโภค ธุรกิจจึงตอ้งท าการหาขอ้มูลทางการตลาดเก่ียวกบัผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดแลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมาด าเนินการผลิต 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

การเมืองปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองจึงส่งผลให้วตัถุดิบท่ีจะน ามาผลิตข้ึนราคา
สูงข้ึน 

เศรษฐกิจการชะลอสภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาราคาน ้ ามนัสูงข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจ
รวมของประเทศไดรั้บผลกระทบเชิงลบมากข้ึน เม่ือเศรษฐกิจย  ่าแย ่ค่าครองชีพสูงข้ึนท าใหก้ าลงัใน
การซ้ือสินคา้ถูกจ ากดัการซ้ือ ลูกคา้จึงนอ้ยลง 

สังคมในดา้นสังคมและค่านิยมของคนมีกระแสและแนวโน้มสนใจส่ิงพิมพมี์เพิ่มสูงข้ึน
เพราะสงัคมปัจจุบนักระตุน้ทุกคนสนใจความทนัสมยัแปลกใหม่ของส่ิงพิมพอ์ยูต่ลอดเวลา  
วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation) 

ตลาดหนงัสือในสหรัฐอเมริกาก าลงัถึงจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอีกคร้ังหน่ึงแลว้ หากการคาดเดา
จากขอ้มูลท่ีประมวลมาเป็นบทความขา้งล่างของเหล่าคอลมันิสตใ์นอเมริกาเป็นจริง นัน่ก็คือตลาด
อีบุ๊กก าลงัเดินผา่นพน้จุดสูงสุดและก าลงัอ่ิมตวัสู่ภาวะถดถอยเป็นคร้ังแรก นบัตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้
มา ซ่ึงสวนทางกบันกัวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมหนงัสือท่ีเคยพยากรณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558 ตลาดอีบุ๊ก
จะแซงตลาดหนงัสือกระดาษและข้ึนเป็นผูค้รอบครองตลาดอยา่งสมบูรณ์แบบ 
 จากบทความ ‘Are Paper Books Better Than E-Books?’ ซ่ึงเขียนโดย ไมเคิล กอนชาร์ เม่ือ
วนัท่ี 25 กนัยายน 2558  ในหนงัสือพิมพ ์เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ ไดเ้ขียนบอกวา่ คร้ังหน่ึงนกัวิเคราะห์
ในอุตสาหกรรมหนงัสือของสหรัฐอเมริกาไดท้  านายว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กจะไล่ตาม
และแซงยอดขายของหนงัสือท่ีพิมพจ์ากกระดาษภายในปี 2558 น้ี ดว้ยเหตุผลของความสะดวกใน
การพกพาท่ีไม่ตอ้งแบกหนงัสือจ านวนมากๆ ซ่ึงมีน ้ าหนักไปในทุกๆ ท่ี และไม่ตอ้งยุ่งยากกบัชั้น
เกบ็หนงัสือ ซ่ึงสะดวกกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยคุดิจิทลั  
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แต่เม่ือเร็วๆ น้ี ยอดขายของอีบุก๊ไดล้ดลงไปอยา่งมีนยัยะส าคญัต่อมุมมองเร่ืองการตลาด ซ่ึง
เหมือนเป็นสัญญาณบอกวา่ตลาดก าลงัหนักลบัมาบริโภคหนงัสือกระดาษกนัอีกคร้ัง  
โดยมีการอา้งอิงขอ้มูลจากสมาคมส านกัพิมพอ์เมริกนัไดร้วบรวมขอ้มูลจากส านกัพิมพส์มาชิกราว 
1,200 แห่ง พบขอ้มูลน่าสนใจวา่ยอดขายอีบุก๊ ลดลงไป 10% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี อีกทั้งตลาด
อุปกรณ์อ่านอีบุ๊กก็มียอดขายท่ีลดลง ขณะเดียวกนักลบัมีตวัเลขท่ีสวนทางในตลาดหนงัสือแบบเล่ม
ดั้งเดิม นั่นคือร้านหนังสืออิสระในอเมริกามีจ านวนเพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และส านักพิมพ์
ขนาดใหญ่หลายแห่งกเ็ร่ิมลงทุนขยายโรงพิมพใ์หใ้หญ่ข้ึน 

ยอดขายของหนังสือกระดาษไดห้ดตวัลงอย่างชัดเจน ร้านหนังสือตอ้งต่อสู้แข่งขนัเพื่อ
ความอยู่รอด ส านักพิมพแ์ละนักเขียนต่างหวัน่กลวักบัอีบุ๊กท่ีมีราคาถูกกว่าซ่ึงจะมากดักินธุรกิจ
หนงัสือกระดาษใหล่้มสลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในปี 2554 ความหวัน่กลวัของอุตสาหกรรมหนงัสือ
เร่ิมปรากฏเป็นจริง เม่ือร้านหนังสือเครือข่ายท่ีมากและใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา อย่าง บอร์
เดอร์ส ประกาศลม้ละลายและปิดตวัลง  

เม่ือหยิบยกค าพูดของ เลน วลาฮอส ผูอ้  านวยการกลุ่มศึกษาอุตสาหกรรมหนงัสือ ซ่ึงเป็น
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีศึกษาและวิจยัถึงอุตสาหกรรมหนงัสือโดยตรงบอกว่า อีบุ๊กเป็นเหมือน
จรวดท่ีพุ่งบินข้ึนสูงสู่ทอ้งฟ้าอยา่งรวดเร็ว ทุกๆ คนก็บอกว่าวงการหนงัสือจะเดินไปในแนวทางกบั
การขายเพลงแบบดิจิทลัอยา่งแน่นอน แต่การคาดการณ์อยา่งนั้นไม่เคยเป็นความจริงทั้งหมด  

อุตสาหกรรมหนงัสือกลบัมีลกัษณะท่ีพิเศษแตกต่างออกไป ในทางกลบักนัท่ีนกัวิเคราะห์
บอกว่าอีกบุ๊กจะขายแซงหน้าหนังสือกระดาษในปี 2558 น้ี กลบัพลิกผนั เม่ือตวัเลขยอดขายของ
อีบุก๊เร่ิมเติบโตชา้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั สญัญาณของหนงัสือกระดาษก าลงัฟ้ืนชีพ เพราะพฤติกรรมของ
คนอ่านเร่ิมผสมผสานแบบไฮบริดหรือเป็นพนัทางมากข้ึน คือไม่เลือกแบบใดแบบหน่ึงแต่อ่านทั้ง
อีบุก๊และหนงัสือกระดาษแลว้แต่สะดวก นอกจากน้ีปัจจยัของราคาอีบุก๊ท่ีปรับตวัสูงข้ึนมากในช่วงท่ี
ผา่นมา จนแทบไม่ต่างกบัฉบบัพิมพเ์ล่ม กน่็าจะท าใหผู้อ่้านหลายคนเลือกซ้ือแบบเล่มแทน 

โดยสุดทา้ยก็สรุปว่า โดยธรรมชาติของตลาดหนังสือท่ีจะเขา้สู่ความเป็นตลาดดิจิทลัโดย
สมบูรณ์แบบนั้น ไม่เหมือนกบัดนตรีหรือเพลงและรายการโทรทศัน์ ท่ีง่ายกว่ากว่าในการบริโภค
หรือเสพชมแบบดิจิทลั เพราะหนังสือมีบุคลิกอีกแบบหน่ึงในการใชส้มาธิในการเพ่งมองเพื่อการ
อ่านท่ีมากกว่า แต่ทั้งหมดก็เป็นการแปรขอ้มูลจากตวัเลขท่ีเกิดข้ึนใน 5 เดือนแรกของปี 2558 ท่ีผา่น
มา 

ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2558 นั้น สมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ ไดรั้บความนิยมจากผูใ้หญ่ และภายใน
เดือนเมษายนในปีเดียวกนันั้น หนงัสือระบายสีส าหรับผูใ้หญ่เป็นหนงัสือท่ีขายดีท่ีสุดติดอนัดบั 1 
ใน 10 หนงัสือท่ีผูใ้หญ่ตอ้งการมาก โดยการจดัอนัดบัในเวป็ไซตอ์ะเมซอน 
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หนงัสือระบายสีจดัเป็นส่วนหน่ึงของงานอดิเรก เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนันั้นมีอตัราการ
แข่งขนัสูง จึงท าใหค้นในสังคมเกิดความเครียดสะสมเพิ่มมากข้ึน ผูค้นส่วนใหญ่จึงหาทางออกโดย
การผ่อนคลายความเครียด โดยการฟังเพลง การออกก าลงักาย และอ่ืนๆ ดงันั้น หนังสือระบายสี
ส าหรับผูใ้หญ่จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีช่วยลดความเครียดส าหรับการด าเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model)  
ปัจจัยการเข้าสู่ธุรกจิ หรือผู้เข้ามาใหม่ 

การพิมพห์นังสือระบายสีออกมานั้น แต่เดิมมีหนังสือระบายสีส าหรับเด็กอยู่มากมายใน
ทอ้งตลาดซ่ึงกลุ่มลูกคา้นั้นเป็นกลุ่มเดก็เท่านั้นสีท่ีระบายนั้นไม่มีความซบัซอ้นมากและยงัมีรูปแบบ
ตวัการ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นดงันั้นการจะเขา้สู่ธุรกิจของธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น เป็นเร่ืองง่าย หาก
เจา้ของธุรกิจเดิมมีการปรับเปล่ียน จากหนังสือเด็ก ให้เป็นหนังสือระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ และ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่ศิลปินนกัวาดภาพทัว่ไป 
สามารถน าภาพวาดของตวัเอง และจดัพิมพห์รือถ่ายเอกสาร แลว้น ามารวมเป็นรูปเล่ม เพื่อนน าไป
จ าหน่ายไดแ้ต่หนังสือของเรานั้น มีรูปแบบท่ีไดรั้บการยอมรับทางการตลาดจากต่างประเทศดว้ย
การซ้ือลิขสิทธ์ิของและน ามาพิมพ ์ซ่ึงเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในต่างประเทศเป็น
อยา่งมาก 
แรงผลกัดันจากผู้ผลติหรือคู่แข่งทีมี่ในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากหนงัสือภาพท่ีมีในทอ้งตลาดของประเทศไทยนั้นมีเพียงเจา้เดียวคือ คือบริษทันาน
มีบุ๊ค ซ่ึงมีจดัจ าหน่ายในขณะน้ีจ านวน 4 เล่ม (Secret Garden, Enchanted Forest, Lost Ocean) เป็น
การซ้ือลิขสิทธ์มาจาก Johanna Basforจากประเทศ Scottlandและ Yong Mi Park จาก South Korea 
(Beautiful Day)ซ่ึงหนังสือระบายสีนั้นเพิ่งไดรั้บความนิยมเม่ือตน้ปี 2015 ดงันั้นแรงผลกัดนัจาก
ผูผ้ลิตหรือคู่แข่งท่ีมีในอุตสาหกรรมนั้นยงัไม่มีความรุนแรงมาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเปิดตวัใหม่ 
อ านาจต่อรองจากผู้ขายวตัถุดิบ (ซัพพลายเออร์) 

อ านาจต่อรองของผูข้ายซ่ึงเป็นโรงพิมพน์ั้นค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากธุรกิจโรงพิมพ์นั้นมี
มากมายในทอ้งตลาด ตลอดจนความรวดเร็วในการจดัพิมพแ์ละส่งสินคา้ การออกแบบรูปเล่ม และ
เทคโนโลยีในการพิมพ ์จึงท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง ดงันั้นจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของลูกคา้ท่ีจะ
เลือกใชบ้ริการโรงพิมพท่ี์รวดเร็วและมีคุณภาพมากท่ีสุดส าหรับการพิมพห์นงัสือภาพ 
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อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ซ้ือสินค้าหรือลูกค้า 
ปัจจุบนัลูกคา้มีความรู้เก่ียวกับวตัถุดิบหรือสินคา้ต่างๆเป็นอย่างดี เน่ืองจากสามารถหา

ขอ้มูลต่างๆได้ในอินเตอร์เน็ทเพื่อเปรียบเทียบ ทั้งในด้านความนิยมในต่างประเทศ ราคา และ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการพิมพ ์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้ไดเ้ปรียบน้ีมาต่อรองกบัผูบ้ริโภคได ้เน่ืองจากการ
ซ้ือลิขสิทธ์การพิมพห์นังสือระบายสีนั้นไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศ อีกทั้งราคาท่ีถูกกว่าเม่ือ
เทียบกบัท่ีต่างประเทศ 
แรงผลกัดนัซ่ึงเกิดจากสินคา้อ่ืนๆซ่ึงสามารถใชท้ดแทนได ้

สมุดระบายดีนั้นเป็นสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เช่น การดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ทเพื่อพิมพอ์อกมาส าหรับระบายสี หรือจากศิลปินทัว่ไปเป็นกลุ่ม
เล็กๆท่ีวาดภาพออกมาส าหรับการระบายสี และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกว่าซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนในเร่ืองระดบัราคา ตน้ทุน และคุณสมบติั ของสินคา้ 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอย่างไร 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการท าธุรกิจ วิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนาคต 
 วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) เป็นสินคา้แปลกใหม่ ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วจากต่างประเทศ 
2) รูปเล่มสวย สะดุดตา สามารถน าไปเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษต่างๆได ้
3)  ภาพทุกภาพในหนงัสือมีลิขสิทธ์ไม่สามารถเลียนแบบได ้และผูว้าดเป็นบุคคลท่ีมี 
ช่ือเสียง 
4) มีการออกหนงัสือภาพท่ีเป็นเร่ืองราวใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
5)  มีการท ากิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย กิจกรรมการร่วมสนุก เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์หนงัสือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 
6) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายหลายเจา้ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 
7) สามารถต่อยอดสมุดภาพ เพิ่มคุณภาพกระดาษใหส้ามารถลงสีเมจิค ปากกาหมึกซึม และ
สีน ้าประเภทต่างๆได ้
8) เนน้คุณภาพของสินคา้ และการออกแบบ ใหเ้หมาะส าหรับการเกบ็สะสม 
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วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
1) ตน้ทุนวตัถุดิบส าคญั อย่างเช่น กระดาษมีราคาท่ีผนัผวน และคุณภาพกระดาษท่ีตอ้ง
เป็นไปตามก าหนดท าใหต้น้ทุนในการผลิตไม่แน่นอน 
2) มีการแยง่ซ้ือลิขสิทธ์ภาพวาดจากคู่แข่งท่ีรุนแรง 
3) เราเป็นผูผ้ลิตหน้าใหม่ ช่ือเสียง และช่องทางการกระจายสินคา้ยงัดอ้ยกว่าคู่แข่ง ท่ีมี
ช่ือเสียงมานาน 
4) คู่แข่งมีช่ือเสียงมานาน มีลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีอยู่ในมือ ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
แยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด 
5) มีอ  านาจต่อรองเร่ืองการจ่ายเงินนอ้ย เน่ืองจากเป็นเจา้ใหม่ 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
1) สามารถจบัมือกบับริษทัท่ีผลิตดินสอสี ร่วมกนัท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายได ้
2) สามารถร่วมมือกบัผูแ้ต่งหนงัสือนิยายท่ีขายดีติดอนัดบัโลก น ามาท าเป็นหนงัสือภาพ 
ระบายสีได ้เหมาะส าหรับแฟนๆ ท่ีตอ้งการเกบ็สะสมได ้
3) คู่แข่งมีนอ้ยราย สามารถแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดไดง่้าย 
4)  ขยายฐานลูกคา้เพศชาย โดยจบัมือกบักราฟฟิต้ีช่ือดงัใหอ้อกแบบสมุดภาพส าหรับผูช้าย 
5)  รูปเล่มสวย สะดุดตา สามารถน าไปเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษต่างๆได ้

วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 
1) เวลาผา่นนานไปท าใหมี้คู่แข่งเพิ่มมากข้ึน 
2) สามารถถูกละเมิดลิขสิทธ์ิไดง่้าย 
3) เม่ือผา่นไประยะหน่ึง อาจเกิดความจ าเจของภาพวาดได ้
4) การบริหารจดัการคลงัสินคา้อาจจะมีปัญหาเน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาผลการตอบรับ
จาก 
ผูบ้ริโภคได ้
5) มีเงินลงทุนท่ีจ ากดั 

วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
ปัจจุบนัสมุดระบายสีท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดส่วนใหญ่เป็นสมุดระบายสีส าหรับเด็ก ส่วน

ของผูใ้หญ่ยงัมีใหเ้ลือกไม่มากนกั 
คู่แข่งทางตรง 

Paint Meเป็นสมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ จึงมีคู่แข่งในสินคา้ประเภทน่ีไม่มากและมีเพียง 1 
รายท่ีเป็น คือ นานมีบุคส์ นานมีบุคส์เป็น ส านกัพิมพช์ั้นน า ท่ีผูท่ี้อ่านหนงัหนงัสือรู้จกัเป็นอยา่งดี มี
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หนงัสือในสังกดัหลายประเภท รวมทั้งสมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ ราคาท่ีตั้งไวมี้ตั้งแต่ 120 – 200 
บาทนานมีบุคส์ไดผ้ลิตสมุดระบายสีส าหรับผูใ้หญ่ มี2เล่ม 2สไตล ์  

- สวนปริศนา ผลงานโดย โจฮันนา บาสฟอร์ด นักวาดภาพประกอบช่ือดังชาว
สกอตแลนด์ท่ีมีผลงานร่วมกบัแบรนด์ดงัระดบัโลกมากมาย หนังสือของเธอถูก
ตีพิมพแ์ลว้กวา่ 13 ประเทศทัว่โลก 

-  วันสุขใจ Beautiful Day หนงัสือระบายสีจากนกัวาดภาพประกอบสาวชาวเกาหลี 
ปาร์คยองมี สาวนกัออกแบบงานแนวแฟนตาซีและนกัวาดภาพประกอบชาวเกาหลี
สไตลก์ารวาดของเธอมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

คู่แข่งทางอ้อม 
สินคา้หรือบริการท่ีจะมาทดแทนสินคา้ของบริษทัไดคื้อ e-book อย่างไรก็ตาม e-book นั้น 

ไม่น่าจะทดแทนหนังสือเล่มไดท้ั้งหมด เพราะมีลกัษณะบางอย่างท่ีแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกใน
การใชง้าน ความเคยชินของผูใ้ชง้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป กิจกรรมในการคลายเครียด
ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย อยา่งเช่น การดูหนงั ฟังเพลง ท่องเท่ียว และการเล่นกีฬา 

การแบ่งส่วนตลาด (MARKETING SEGMENTION)   โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วน 
ตลาดดงัน้ี 
 Demographic segmentationเป็นการแบ่งส่วนตลาด ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดย
พิจารณาในส่วนของรายได ้ระดบัการศึกษา อาย ุและภูมิศาสตร์ 
Behavioral segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งได ้
ดงัน้ี 

1.เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบงานศิลปะ 
2.ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบกิจกรรมสร้างสรรคใ์นการปลดปล่อยจินตนาการในการแต่งแตม้สีสนั 
3.เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเครียดจากการท างาน และ มองหาศิลปะช่วยผ่อนคลาย และ
ปลดปล่อยอารมณ์เครียด 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์Paint Me มีลกัษณะดงัน้ี 
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบั 15,000ต่อเดือนข้ึนไป อายตุั้งแต่21ปี

ข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบงานศิลปะ และมองหากิจกรรมท า เพื่อ
ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน เพราะจะช่วยละท้ิงความกงัวลหรือเร่ืองราวท่ีชวนให้คิด
อย่างหนกัมาทั้งวนั โดยใจจะมาจดจ่ออยู่ท่ีการระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมยามว่างท่ีช่วยปลดปล่อย
อารมณ์ และจินตนาการปลดปล่อย เพื่อใหใ้จเยน็ลง และสร้างสมาธิ 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

103 
Journal of Finance 

Banking and Investment 

กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ชอบท ากิจกรรม อยากลองท ากิจกรรมใหม่ๆในยาม
ว่าง การแต่งแตม้สีสันตามใจชอบให้กับภาพวาดลายเส้นท่ีบรรจงและผูบ้ริโภคท่ีตามกิจกรรม
กระแสสังคม    
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  

เพื่อเป็นการก าหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนผสมทางการตลาด 4Ps ไดแ้ก่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดดงัน้ี 
ด้านผลติภัณฑ์  
ปัจจุบนัผลิตภณัฑข์อง Paint Me จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ  

แบบท่ี 1  เป็นหนงัสือภาพนวนิยายเยาวชนช่ือดงัของ J.K. Rolling ชุด Harry Potter 
แบบท่ี 2 BLUE STARภาพวาดสวยๆ ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์และพลงัแห่งจินตนาการภายใน

เล่มคุณจะไดเ้ขา้สู่พื้นท่ีปลดปล่อยจินตนาการกระตุน้ความคิดสร้างสรรคห์ลุดเขา้สู่โลกแห่งศิลปะ
และเพลินใจไปกบัภาพวาดน่ารักๆ ท่ีใหคุ้ณไดแ้ต่งแตม้สีสันไม่รู้จบทั้งภาพของใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ภาพวิวทิวทศัน์ขนมหวาน เหล่าสตัวต์วัเลก็ตวันอ้ยและอีกมากมาย 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

-  ด้านผลิตภัณฑ์ ใช้กระดาษคุณภาพสูงท่ีสามารถระบายได้ทั้ งสีไม้ สีเมจิค และสีน ้ า
ประเภทต่างๆ 

-  รูปแบบหน้าปกของหนังสือท่ีเนน้การออกแบบให้มีความคงทนและสีสันสวยงาม เพื่อ
ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็นและสามรถเกบ็เป็นผลงานในการระบายสีได ้
  - รูปเล่มท่ีเนน้คุณภาพของกระดาษท าใหรู้ปมีความคงทนถาวร  

-  เป็นหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ ซ่ึงเร่ืองHarry Potter ไดถู้กตีพิมพห์ลายคร้ัง 
ในหลายประเทศเพราะฉะนั้นจึงสามารถรับรองไดว้่า เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองจากคนทัว่
โลก ซ่ึงสมุดระบายสีนั้นสามารถใชไ้ดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ 
กลยุทธ์ด้านตราสินค้า  

เพื่อส่ือถึงตวัผลิตภณัฑแ์ละสร้างความชดัเจนและโดดเด่นเหนือคู่แข่งจึงมีการเลือกใชช่ื้อ
และตราสินคา้บ่งบอกถึงตวัสินคา้รวมทั้งสโลแกนดงัน้ี 

PAINT ME บ่งบอกถึงการระบายสี ตามใจชอบท่ีเราตอ้งการ ไม่มีกรอบกั้น มีอิสระใน
ความคิด และการจินตนาการในการระบายสีไปตามอารมณ์นึกคิด และสีดา้นหลงัเป็นสีท่ีสดใส บ่ง
บอกความมีชีวิตชีวา ความสดใสท่ีเราสามารถระบายออกมาจากความคิดของเราเองและปลดปล่อย
จินตนาการ ผสมผสานความคิดสู่โลกศิลป์สายลายเส้น ใหคุ้ณแต่งแตม้เติมเตม็บนพื้นท่ีแห่งสีสนัไม่
รู้จบบอกลาความเครียดเหงาเศร้า เปล่ียนใหเ้ป็นวนัสุขใจ 



 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

104 
Journal of Finance 

Banking and Investment 

กลยุทธ์ด้านราคา 
วตัถุประสงค์ด้านราคา 

1. ดา้นราคาก าหนด  เพื่อแสดงถึงจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ  และใชเ้ป็นส่ิงจูงใจโนม้นา้ว 
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ทิศทางเดียวกนัอยา่งประสานงาน ทั้งน้ีหมายความ
ว่า  วตัถุประสงค์ดา้นราคาไดถู้กก าหนดข้ึนอย่างสอดคลอ้ง  กบัวตัถุประสงคด์า้นการตลาดและ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร และไดมี้การส่ือสารภายในองคก์าร  เพื่อใหเ้กิดการรับรู้  เขา้ใจ  จนบุคคล
ฝ่ายต่างๆ เห็นพอ้งดว้ยกบัจุดมุ่งหมายดงักล่าว 

2.  เพื่อท าใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในทอ้งตลาดได ้
  3. เพื่อใหเ้กิดความโดดเด่นในดา้นคุณภาพสินคา้และเกิดความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ 
การก าหนดทางเลือกของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทจะเลือกใช้ประเภทคนกลางท่ี เหมาะสม  เพื่อการจัดจ าหน่ายสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์บริษทัก าหนดไวไ้ด ้  
ด้านการวางกลยุทธ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายไว ้เพื่อท่ีจะสามรถช่วยกระจายสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง มี
ดงัน้ี 

รูปแบบการขายฝาก เป็นการขายฝากในร้านหนงัสือชั้นน า รวมทั้งหมด288สาขาทัว่ประเทศ  
ด้านการส่งเสริมการขายและส่งเสริมการตลาด 

การจดักิจกรรมร่วมกบักบัร้านคา้เพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนไดเ้ฉพาะกลุ่มคนท่ีมาร่วมงาน และเชิญ
ชวนลูกคา้ประกวด ระบายสีกบัPaint Me  พร้อมรับเงินรางวลัส าหรับผูช้นะ  

จดัท ากิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิม้ใหก้บับา้นพกัคนชราและสถานพินิจส าหรับเดก็โต  
แจกสมุดวาดภาพระบายสี +ดินสอไม ้และท ากิจกรรมระบายสีร่วมกนั 
วางแผนส่งเสริมการขายกบัร้านคา้ ตวัแทนขาย เพื่อกระตุน้ยอดขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

เกิดการซ้ือซ ้า และกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง 
ออกบูทงานหนงัสือแห่งชาติ ในงานลด 20% ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง รักษายอดขายท่ี

มียูแ่ละขยายฐานการตลาด กระตุน้ผูบ้ริโภคใหม่ๆใหท้ดลองซ้ือสินคา้ 
ในปัจจุบนับนัอินเตอร์เนตไดรั้บความนิยมมากข้ึนซ่ึงรูปแบบการใชง้านจากอินเตอร์เนต

ครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ ส่ืออินเตอร์เนตจึงเป็นส่ือท่ีสามารถน าเสนอขอ้ความสู่กลุ่มเป้าหมายหมาย
ไดดี้อีกส่ือหน่ึง โดยจดัท าเวบ็ไซตข์องสินคา้โดยใชช่ื้อ www.Paint Me .com 
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ตั้ งกระทูใ้นเว็บพนัทิพย ์ เก่ียวกับสมุดภาพสุขภาพระบายสีของบริษทัเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้แชร์
ประสบการณ์ หรือผลงานการระบายสีของตนเอง ท าใหก้ระตุน้ผูบ้ริโภคใหม่เกิดการอยากลองท่ีจะ
ระบายสีหรือโชวผ์ลงานการระบายของตนเอง 
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