
วารสาร การตลาด
และการสื่อสาร

ปที่  4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
VoL.4 No.1  JANUARY - JUNE 2016
ISSN 2286 - 9980

JOURNAL OF
MARKETING

AND COMMUNICATION



ISSN 2286-9980

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

การสื่อสาร
และ
การตลาด

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

•
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แผนธุรกจิ เส้ือผ้าส าเร็จรูป 
ณฐัทิภา ทรงสมรรถภาพ 

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

บทความ 
ในปัจจุบนั แฟชั่นในประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย คนส่วนมากตอ้งการท่ีจะคน้หาแฟชัน่ใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความ
ตอ้งการ ในปัจจุบนัน้ีเส้ือผา้แฟชัน่จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 

สุภาษิตไทยโบราณบทน้ี “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” คงจะบ่งบอกถึง อดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต ของธุรกิจเส้ือผา้ไดเ้ป็นอย่างดี ตราบเท่าท่ียงัไม่มีเคร่ืองแต่งกายชนิดอ่ืนมา
ทดแทนเส้ือผา้ได ้ธุรกิจน้ีก็จะยงัคง ยืนยง และขยายตวัไดเ้ร่ือยๆ ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้น าเขา้ส าเร็จรูป
ในประเทศไทยนั้น จะมีตลาดใหญ่อยู่  2 ตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร คือตลาดโบ๊เบ๊ และตลาด
ประตูน ้ า โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆปีท่ีผ่านมา ทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างก็ให้
ความส าคญัในการสนบัสนุนธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนมาก เช่น การท่ีรัฐบาลจดัตั้งโครงการ
กรุงเทพเมืองแฟชัน่ หรือการท่ีภาคเอกชนร่วมกนัลงทุนสร้างศูนยก์ารคา้จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป
เป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูง  เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน จ านวนร้านคา้ต่างๆก็เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ขยายธุรกิจไดช้า้ เกิดจากตดัราคาขายซ่ึงกนั
และกนั ประกอบกบัปัจจยัรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายในหรือภายนอก 

หลงัจากไดศึ้กษาความตอ้งการของลูกคา้ เทรนดแ์ฟชัน่ปัจจุบนั และสถานการณ์ของตลาด
แฟชัน่ส าเร็จรูปปัจจุบนัอยูส่ักพกัใหญ่  มองเห็นโอกาสท่ีตลาดเติบโตข้ึนจึงตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจ
เส้ือผา้แฟชัน่ส าเร็จรูป เร่ิมก่อตั้งธุรกิจโดยใชเ้งินทุนจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดั ร่วม
ลงทุนกบัเพื่อนอีก 2 ท่านท่ีไดม้าศึกษาปริญญาโทร่วมกนัท่ีตอ้งการจะเปิดธุรกิจเป็นของตวัเองอยู่
แลว้จึงมาศึกษาหลกัสูตรธุรกิจมหาบณัฑิตและในแต่ละท่านซ่ึงมีความรู้ความช านาญในด้านท่ี
ต่างกนั ทั้งส่วนตวัมีความช่ืนชอบดา้นเส้ือผา้แฟชัน่เช่นเดียวกนัจึงไดร้วมตวัจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ข้ึนมาเพื่อประกอบธุรกิจร่วมกนัโดยมีสถานท่ีตั้งอยูท่ี่582/451  ซ.อยูเ่จริญ19  ถ.อโศก-ดินแดง แขวง
ดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 เป็นสถานท่ีจดัท าการผลิตสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นของ คาวาอิเน่ 
(Kawaiine) และ เลขท่ี 222/44 ตึกใบหยก 1  ประตูน ้ า ถ. ราชปรารถ แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 เป็นสถานท่ีจดัจ าหน่าย เป็นแหล่งคา้ปลีก-คา้ส่ง 

เรามีวสัิยทศัน์ (vision)  เราพร้อมท่ีจะมุ่งมัน่เป็นผูน้ า ร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีน าสมยัของกลุ่ม
คนวยัรุ่นและวยัท างาน โดยเราจะพฒันาออกแบบเส้ือผา้ท่ีทนัสมยั หลากหลายดีไซด์ รวมถึงการ
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เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ งานตดัเยบ็ดว้ยช่างฝีมือท่ีประณีตและสวยงาม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเคร่ืองหมายการค้า 

 บริษทัใชส้ัญลกัษณ์   เพื่อเป็นตรายี่ห้อแทนค าว่า คาวาอิ
เน่  ซ่ึงเราเช่ือวา่ช่ือน้ีจะสามารถสร้างการจดจ าใหก้บัลูกคา้ได ้เน่ืองจากกระแสญ่ีปุ่นมาแรงคนไทยมี
ความช่ืนชอบและติดตามกระแสฟรีเวอ่ร์ต่างๆของญ่ีปุ่น 
 ปัจจุบนัลูกคา้หลกัของกิจการ คือ พ่อคา้แม่คา้ส่ง-ปลีก และลูกคา้ทัว่ไป กิจการครองส่วน
แบ่งตลาดทั้งส้ิน 5,917,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0059 %  ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ขณะน้ีกิจการ
ใชเ้งินลงทุนไปแลว้ทั้งหมด 1,051,670 บาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างส่วนของผูถื้อหุ้นกบัส่วนของ
เงินกูเ้ท่ากบั 40 : 60 โดยแหล่งเงินทุนเป็นเงินทุนจากผูถื้อหุ้นจ านวน 5 แสนบาท และจากการกูย้ืม
อีกจ านวน 2 ลา้นบาท แต่เน่ืองความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนของบริษทัเป็นเพียงระสั้นส าหรับ
ค่าสินคา้ 
 ทั้งน้ีจะมีกลยทุธ์ในดา้นต่างๆเพื่อมาใชใ้หเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามแผนธุรกิจ  
 วิเคราะห์ SWOT ส าหรับทางบริษทัของเรามี จุดแข็ง คือ รูปแบบสวยงามและดีไซน์การ
ออกแบบไม่ซ ้าใคร ราคาเป็นกลางเหมาะส าหรับทุกวยั เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ง่าย สินคา้มีหลากหลายแบบ 
สามารถเลือกไดต้รงตามความเหมาะสมของลูกคา้ได ้และท่ีส าคญัคือการใชผ้า้ท่ีมีคุณภาพเป็นสินคา้
และตอ้งมีพฒันาตลอดให้ มีลวดลายสีสันท่ีหลายหลาย จุดอ่อน คือ สินคา้มีวางขายตามตลาด และ
หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป ท าใหมี้คู่แข่งมาก ลูกคา้มีทางเลือกมาก เน้ือผา้บางประเภทมีการรักษาและคง
สภาพการดูแลไดย้าก ตอ้งพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง ให้ทนัตามยุคสมยัและแฟชัน่ เพื่อให้น าสมยั 
หากคู่แข่งวางสินคา้ขายถูกกว่า โอกาสท่ีธุรกิจจะประสบผลส าเร็จย่อมเป็นไปไดย้าก  โอกาส คือ 
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย ธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
หลากหลาย  สินคา้เป็นท่ีน่ายอมรับและเป็นท่ีน่าสนใจ มีลวดลายและดีไซน์ท่ีสวยงามจึงเป็นสินคา้ท่ี
ติดตลาดและจ าหน่ายไดง่้าย การส่งออกสินคา้มีแนวโนม้สูงข้ึน ขยายธุรกิจง่ายข้ึน อุปสรรค คือ คู่
แข่งขนัมากเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนัและเป็นท่ีนิยมในหมูวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่ 
สภาพเศรษฐกิจท าใหจ้  านวนผูซ้ื้อสินคา้ลดลง ตน้ทุนสูง กระแสนิยมเปล่ียนแปลงเร็ว 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็งของกิจการ ผนวกกบักลยุทธ์ระดบัองคก์รท่ีเน้นการเจริญเติบโต
ของธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ เห็นว่า ห้างหุ้นจ ากดั คาวาอิเน่  เลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัธุรกิจท่ีมุ่งเน้นลูกคา้
เฉพาะกลุ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยน าศกัยภาพในดา้น Differentiation 
Focus ท่ีมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มหรือสินคา้เฉพาะอย่าง และมีการเสนอสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างจาก
คู่แข่งใหไ้ดม้ากท่ีสุดมาใช ้



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

3 
Journal of Marketing 

And Communication 

 ทั้งน้ีจะมีกลยทุธ์ในดา้นต่างๆเพื่อมาใชใ้หเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามแผนธุรกิจ  
แผนการตลาด  
 ผลติภัณฑ์ (Product) คือเส้ือผา้ส าเร็จรูปสตรี เนน้ในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ ดว้ยการจดัหา
วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ  การออกแบบท่ีเหมาะส าหรับวยัรุ่นและวยัท างาน เทรนดแ์ฟชัน่อิงตามกระแส
แฟชัน่ญ่ีปุ่นและเกาหลี รวมถึงแฟชัน่ไทยเองท่ีคนไทยช่ืนชอบ งานออกแบบท่ีหลากหลาย มีสีสัน
และลวดลายใหเ้ลือกมากมาย เน้ือผา้คุณภาพดี การตดัเยบ็ไดม้าตรฐานดว้ยช่างฝีมือ งานออกแบบเขา้
กบัยคุสมยัแฟชัน่ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เส้ือ กางเกงกระโปรง เดรส โดยท่ีทุก
ประเภทจะแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ ไซส์ S,M,L,XL 
 ราคา (Price) ดา้นราคาจะพิจารณาจากราคาคู่แข่งท่ีมีจุดยนืทางการตลาดท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่
สูงและต ่าจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีมีสินคา้คุณภาพใกลเ้คียงกบับริษทัเรา เพราะเน่ืองจาก
การจ าหน่ายสินคา้มีทั้งปลีกและส่ง และสินคา้เราเน้นในงานตดัเยบ็ท่ีประณีตมากกว่างานตดัเยบ็
ทัว่ไปของร้านคา้ส่งรายอ่ืน เส้ือผา้แฟชัน่ทุกไซส์จะจ าหน่ายเฉล่ียในราคาท่ีเท่ากนั ราคาของสินคา้
แต่ละประเภทต่างกนัข้ึนอยูก่บัรูปแบบและเน้ือผา้ท่ีใชใ้นการตดัเยบ็ดว้ย โดยราคาเส้ือจะอยูท่ี่ 300-
600 บาท กางเกงจะอยู่ท่ี300-800 บาท กระโปรงจะอยู่ท่ี 300-800 บาท และเดรสจะอยู่ท่ี 400-900 
บาท 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ทางบริษทัจะมีการขายทางหน้าร้านท่ีประตูน ้ า ขายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย ขายแก่กลุ่มลูกคา้สัมพนัธ์ในการท า Direct Sale แบบ Made to Order ขั้นต ่า 50 ตวั
ข้ึนไปต่อแบบต่อไซส์ จ าหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ ขายผ่านเว็บไซด์ของร้าน  www.kawaiine-
dress.com, Facebook, Instagram ,Line 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เน่ืองจากธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ทั้งปลีกและส่งและยงัอยู่
ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดเราจึงมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ เกิดการ
จดจ าในตราสินคา้ของเรา การส่งเสริมการตลาดจึงใชส่ื้อรูปแบบต่างๆดงัน้ี การใชพ้นกังานในการ
ส่งเสริมการตลาด การฝึกอบรมพนกังาน การจดัท าป้ายช่ือร้านขนาดใหญ่ การจดัหนา้ร้านและจดั
วางสินคา้ การจดัท าใบปลิว / แจกโบวช์วัส์  การท านามบตัร 
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (Consumer need) สินคา้แฟชัน่ของร้านมี
ความทนัสมยัอยู่เสมอ สินคา้แต่ละประเภทมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายสามารถผลิตสินคา้ตาม
ค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ได ้สินคา้มีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทัจะตระหนกัถึงเร่ืองคุณภาพเป็นส่ิงส าคญั โดยพนกังานจะตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ดูความเรียบร้อยของสินคา้ทุกช้ินก่อนบรรจุภณัฑ์เพื่อจ าหน่ายหรือส่งสินคา้ไปยงั
ลูกคา้ เส้ือผา้ตอ้งตรงตามลกัษณะท่ีออกแบบไว ้เส้ือผา้ตอ้งไม่มีส่วนประกอบใดท่ีผิด ไม่ตรงตาม
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มาตรฐานท่ีก าหนดแบบไว ้ลกัษณะออกแบบตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นแฟชัน่ท่ีลูกคา้ช่ืน
ชอบ คุณภาพของเน้ือผา้ดีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ สวมใส่สบาย สวยงาม สร้างความพึง
พอใจและสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ได ้
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ( Customer Benefiits) ลูกคา้จะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากงาน
ตดัเยบ็ดว้ยช่างมีฝีมือ ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
ลูกคา้จะไดรั้บความพึงพอใจจากการใหบ้ริการและการบริการหลงัการขาย 
เป็นสินค้าทีส่ะดวก ( Convenience) สินคา้สามารถสะดวกในการสัง่ซ้ือไดห้ลายช่องทาง 
สินคา้เส้ือผา้เป็นสินคา้ท่ีสะดวกและง่ายในเร่ืองการขนส่งและเคล่ือนยา้ย สินคา้ประเภทเส้ือผา้ใช้
สวมใส่ไดง่้าย ไม่มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น สินคา้ดูแล ท าความสะอาดไดง่้าย สามารถซกัไดด้ว้ยมือ และ
เคร่ืองซกัผา้ 
การรับรู้ข่าวสารสินค้า (Communication) ลูกค้าสามารถรับข่าวสารผ่านทาง ข่าวสารทางส่ือ
ออนไลนw์ww.kawaiine-dress.com, Facebook, Instragram, Line การโฆษณา (Advertising) โฆษณา
สินคา้ผา่นทางนิตยสาร Ice Magazine นิตยสารเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีลงลายละเอียดสินคา้และท่ีอยูห่นา้ร้าน
สะดวกต่อการติดต่อและสั่งซ้ือ เป็นนิตยสารท่ีเหมาะกบัพ่อคา้แม่คา้ปลีกส่งท่ีรับสินคา้มาขายอีก
ทอด การจดับูธแสดงสินคา้ในงานมหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่ประจ าปี หรือตามห้างโมเดิลเทรด การ
ส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication) จดัท าโปรโมชัน่ให้กบัลูกคา้ใน
เทศกาลส าคญัเช่น ใหส่้วนลด 20% ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นตน้ 
 กระตุ้นยอดขายด้วย 7 กลยุทธ์ราคา ในบางช่วงบางสถานการณ์ การเติบโตของตลาดอาจมี
การเปล่ียนแปลงทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อความตอ้งการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคดว้ย กลยุทธ์การให้ส่วนลด กลยุทธ์แนวระดบัราคา กลยุทธ์ราคาล่อใจ กลยุทธ์ราคาเลขค่ี 
กลยทุธ์การตั้งราคาตามฤดูกาล กลยทุธ์ราคาแยกตามกลุ่มลูกคา้ กลยทุธ์ราคาชุด  
การประมาณการยอดขาย การค านวณความตอ้งการซ้ือกบัส่วนแบ่งตลาดท่ีเป็นไปได ้เน่ืองจาก
สินคา้เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นส่วนของปัจจยั 4 ความตอ้งการซ้ือของประชากรมีอยูม่ากเพราะใน
บางคนอาจซ้ือทุกอาทิตย ์ทุกเดือน บางรายไม่ไดซ้ื้อเพียงตวัเดียวช้ินเดียว ซ้ือในจ านวนและปริมาณ
ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่โอกาส ความชอบและก าลงัในการซ้ือ จากขอ้มูลท่ีสนับสนุนในปีท่ี
ผ่านๆมาพบว่าหลายปีท่ีผ่านมาตลาดเส้ือผา้ส าเร็จรูปของไทยเติบโตข้ึนปีละ 10% เน่ืองจากตลาด
ต่างประเทศก็มีความตอ้งการเพิ่มข้ึน จากการพยากรณ์ยอดขายของบริษทัท่ีเราท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้
โดยประมาณการวา่บริษทัจะเติบโตปีละ 10% 
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แผนการผลติ 
การจัดหาวัตถุดิบ  การจัดหาผา้ อุปกรณ์ในการตัด ป้ายผา้และป้ายกระดาษท่ีเป็นช่ือ

ผลิตภณัฑ ์และอุปกรณตดัเยบ็อ่ืนๆโดยกระบวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบจะเป็นการติดต่อกนัทางโทรศพัท ์
ซ่ึงรอบท่ีสั่งซ้ือวตัถุดิบจะข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้คงคลงัและวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหลืออยู.่โดยทุกบริษทั
จะมีบริการจดัส่งให ้
 การด าเนินงานผ่านกระบวนการผลิตขั้นแรกทางบริษทัจะท าการออกแบบและจดัเตรียม
วตัถุดิบเพื่อจะท าการผลิตจ าหน่ายลูกคา้ทั้งปลีกและส่งและสินคา้ท่ีจะน ามาขายหนา้ร้าน และเม่ือท า
การผลิตเสร็จจะท าการตรวจสอบสินคา้ (QC) และท าการจดัเก็บสินคา้ท่ีผ่านการตรวจสอบและ
บนัทึกเพื่อปรับยอดสินคา้ ถา้มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ถา้สินคา้เพียงพอจึงท าการ
จดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ตามก าหนด และท าการตรวจนบัสินคา้คงเหลืออีกคร้ัง 
 การบริหารก่อนการขาย พนักงานหน้าร้านจะตอ้งตอ้นรับลูกคา้ดว้ยจิตใจของการบริการ 
(Service mind) มีความสุภาพ การให้ค  าแนะน าในตวัสินคา้ท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้
ใหเ้กิดความพึงพอใจและประทบัใจ 
 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างพนกังานเยบ็ จะมีการควบคุมคุณภาพการตดัเยบ็ฝึกอบรม 
รายละเอียดทุกขั้นตอนในการตดัเยบ็ ส าหรับพนกังานหนา้ร้าน การฝึกอบรมให้พนกังานรู้ถึงความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ สร้างจิตส านึกและบุคลิกภาพใหพ้นกัวานมีจิตใจบริการ 
ขั้นตอนการผลติ เร่ิมดว้ยการน าไซส์มาตรฐานมาออกแบบหรือเขียนแพทเทิร์นเพื่อจะน าช้ินส่วนใน
แต่ละส่วนมาประกอบเป็นชุด ตรวจสอบจากวตัถุดิบคงเหลือ เพื่อน าผา้ส่งตดัตามแพทเทิร์นท่ี
ออกแบบไว ้น าผา้ท่ีตดัมาเยบ็ประกอบเป็นชุด หลงัจากเสร็จขั้นตอนการเยบ็ท าการตรวจสอบ QC  
น าผา้ส่งรีดและน ากลบัมาบรรจุใส่ถุงเพื่อน าไปจ าหน่ายและส่งหนา้ร้าน 
ขั้นตอนการซ้ือขายสินค้า พนกังานจะกล่าวค าทกัมายและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้รับค าสั่งจาก
ลูกคา้และตรวจสอบสินคา้วา่มีตรงความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ ถา้ไม่มีจะแจง้กบัลูกคา้เพื่อยนืยนั
ค าสั่งจากลูกคา้ว่าตอ้งการเปล่ียนหรือยกเลิกค าสั่ง ถา้มีจะอยูใ่นกระบวนการซ้ือขายสินคา้ ถา้ลูกคา้
ตดัสินใจตกลงซ้ือสินคา้จะเขา้สู่การจดัจ าหน่ายและรับช าระเงินกล่าวค าขอบคุณ หลงัจากเสร็จ
กระบวนการจะบนัทึกรายการสินคา้เพื่อน าไปเช็คสินคา้ในแต่ละวนั 
ก าลงัการผลิต จ านวนท่ีสามารถผลิตต่อ(วนั) เดรส 15ตวั เส้ือ 12ตวั กางเกง 10ตวักระโปรง 8ตวั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนท่ีขาย และมีตน้ทุนดงัน้ี ตน้ทุนวตัถุดิบ 34.09บาท ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย 
60.74 บาท ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงาน 46.74 บาท รวมตน้ทุนส้ินคา้ต่อหน่วย 141.57 บาท 
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แผนการจัดการ  
 โครงสร้างขององคก์ร ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการฝ่ายการการตลาด,การ
ขายและการบริการ ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายการบญัชีและการเงิน พนกังานขายหนา้ร้าน 2 
คน พนกังานจดัส่งสินคา้ 1 คน พนกังานฝ่ายผลิต(เยบ็และบรรจุ) 5 คน 
คุณสมบัติและบทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งต่างๆ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ความรับผิดชอบ ก าหนด แผนการด าเนินงาน บริหารส่วนงานต่างๆ 
ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปแผนการด าเนินงานพิจารณากลัน่กรองงานทุก
ประเภทท่ีเสนอ คุณสมบติั การศึกษา ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป อาย3ุ0ปีข้ึนไป เพศ หญิง ประสบการณ์ 
มีประสบการณ์ในการท างานในระดับบริหาร สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ลกัษณะทางกายภาพ มีภาวะผูน้ า อยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล
และความถูกตอ้ง กลา้ตดัสินใจ เป็นนกัคิด พิจารณาคนเป็น ระยะเวลาการท างาน จนัทร์ – เสาร์ เวลา 
8.00-17.00 น. อตัราเงินเดือน 30,000 บาท 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,การขายและการบริการ ความรับผดิชอบ ก าหนดแผนการตลาดกลยทุธ์ในการ
จดัการส่งเสริมการขายใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้วิจยัตลาดเพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
หาช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ คุณสมบติั การศึกษา ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป อาย ุ25ปีข้ึนไป เพศ 
หญิง ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านบริหารการตลาด การขาย และการบริการ ลกัษณะทาง
กายภาพ รู้จกัการเจรจาต่อรอง ใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ระยะเวลา
การท างาน จนัทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. อตัราเงินเดือน 25,000 บาท 
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ความรับผิดชอบ ก ากับและควบคุมการด าเนินงานทั้ งหมดในการผลิต
รับผิดชอบในการติดต่อกับSuppliers ในการจัดหาวตัถุดิบทั้ งหมด การควบคุมต้นทุนวตัถุดิบ 
คุณสมบติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป อาย ุ25ปีข้ึนไป เพศ หญิง ประสบการณ์ มีประสบการณ์
ดา้นบริหารการผลิต ลกัษณะทางกายภาพ  รอบรู้และมีขอ้มูลท่ีทนัสมยั กระจายอ านาจเป็น  ละเอียด
รอบครอบ ระยะเวลาการท างาน จนัทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. อตัราเงินเดือน 25,000 บาท 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ความรับผดิชอบ ด าเนินงานดูแลทางดา้นบญัชีและการเงินตรวจสอบ
รายรับรายจ่ายของบริษทัจดัท ารายงานทางการเงิน จดัหาแหล่งเงินทุนคุณสมบติั การศึกษา ระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป อาย ุ 25ปีข้ึนไป เพศ หญิง ประสบการณ์ มีประสบการณ์ดา้นบริหารการบญัชีและ
การเงิน ลกัษณะทางกายภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ละเอียดรอบครอบ ระยะเวลาการท างาน 
จนัทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.อตัราเงินเดือน  25,000 บาท 
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พนักงานขายหน้าร้าน ความรับผิดชอบ จดัโชวสิ์นคา้หนา้ร้านและแนะน าสินคา้ประเภทต่างๆแก่
ลูกคา้และจดัสินคา้ให้ลูกคา้ตามค าสั่งซ้ือ ลงรายละเอียดสินคา้ท่ีขายไดใ้นบญัชีการขายให้ถูกตอ้ง 
เขา้ – ออกงานตรงเวลา คุณสมบติั การศึกษา ม.3ข้ึนไป อาย ุ 18ปีข้ึนไป เพศ หญิง ประสบการณ์ มี
ประสบการณในการขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้อย่างน้อย1ปี สามารถแนะน าสินคา้ให้แก่ลูกคา้ได ้
สามารถพูดส่ือสารภาองักฤษเบ้ืองตน้ไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ ท างานดว้ยจิตใจบริการ ลกัษณะทาง
กายภาพ พูดเก่ง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ท างานดว้ยจิตใจบริการ ระยะเวลาการท างาน จนัทร์ – อาทิตย ์
เวลา 8.00-17.00 น.อตัราเงินเดือน 11,000 บาท 
พนักงานตัดเย็บและบรรจุ 5ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ เยบ็ประกอบช้ินส่วนต่างๆของเส้ือผา้เขา้
ดว้ยกนัตามแบบจนส าเร็จ ตรวจสอบแกไ้ขงานท่ีบกพร่องได ้บรรจุเส้ือผา้เพื่อจ าหน่าย คุณสมบติั 
การศึกษา ม.3ข้ึนไป อายุ ไม่เกิน40ปี เพศ หญิง ประสบการณ์ มีประสบการณในการตดัเยบ็เส้ือผา้
อย่างน้อย1ปี สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบังาน ลกัษณะทางกายภาพ มีความรู้ ความ
เขา้ใจ มีทกัษะในการตดัเยบ็ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประณีตระเอียดรอบครอบ ตรงต่อเวลา 
ระยะเวลาการท างาน จนัทร์ – อาทิตย ์เวลา 8.00-17.00 น. อตัราเงินเดือน 10,000 บาท 
พนักงานจัดส่งสินค้า 1ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ จดัรายการสินคา้ตามใบสั่งซ้ือ ตรวจนบัสินคา้ให้
ครบจ านวน ลงรายการสินคา้ในบญัชีค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ จดัส่งสินคา้ตามสถานท่ีนดัหมาย คุณสมบติั 
การศึกษา ม.6ข้ึนไป อายุ 18ปีข้ึนไป เพศ ชาย ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในด้านการจดัการ
คลังสินค้าอย่างน้อย  1ปี  สามารถขับ ข่ีรถยนต์ได้ มีใบขับ ข่ี ท่ี ถูกต้อง   รู้ เส้นทางในเขต
กรุงเทพมหานคร  ลักษณะทางกายภาพ มีความอดทน ละเอียดรอบครอบ มีสุขภาพแข็งแรง 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ระยะเวลาการท างาน จนัทร์ – อาทิตย ์เวลา 8.00-17.00 น. อตัราเงินเดือน 
10,000 บาท 
แผนการควบคุมการด าเนินงาน 

ระดบัผูบ้ริหาร หากเกิดการผดิพลาดในการท างานจะถูกตดั 10คะแนน เม่ือประเมินส้ินปี90 
– 100 คะแนน =  ดีมาก 80 - 89 คะแนน =  ดี ต  ่ากวา่ 80 คะแนน =  ปรับปรุง ท างานอยูใ่นเกณฑ ์ดี
ไดเ้พิ่มเงินเดือน 10% ของเงินเดือน ปานกลางไดเ้พิ่มเงินเดือน 5% ของเงินเดือน ปรับปรุง ไ ด้
เพิ่มเงินเดือน 0% ของเงินเดือน 

ระดบัฝ่ายปฏิบติังาน หากเกิดการผดิพลาดในการท างานจะถูกตดั 5คะแนน เม่ือประเมินส้ิน
ปี 90 – 100 คะแนน =  ดีมาก 70 – 89 คะแนน =  ดี 60 - 69 คะแนน =  ปานกลาง ต ่ากว่า 60 คะแนน 
=  ปรับปรุง ดีมากไดเ้พิ่มเงินเดือน 10% ของเงินเดือน ดีไดเ้พิ่มเงินเดือน 3% ของเงินเดือน ปานกลาง
ไดเ้พิ่มเงินเดือน 1% ของเงินเดือน ปรับปรุงไดเ้พิ่มเงินเดือน 0% ของเงินเดือน 
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แผนการเงิน  
นโยบายทางการเงิน 

วตัถุประสงคท์างการเงินด าเนินนโยบายทางการเงินโดยใชห้ลกัความระมดัระวงั จดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เหมาะสมในทุกดา้น ทั้งในดา้นการลงทุน ดา้นการจดัการและดา้น
การตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนและโครงสร้างเงิน
ลงทุนท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าและมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินงานใน
ระยะยาว รวมถึงการตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษทั 
 เป้าหมายทางการเงินบริษทัฯมีเป้าหมายทางการเงินดงัน้ี ให้NPV เป็นบวกสามารถคืนทุน
ไดภ้ายใน 3 ปี หาอตัราผลตอบแทนท่ีวดัดว้ย Internal Rate of Reture (IRR) 
 ในดา้นการลงทุนและผลตอบแทนนั้น บริษทัตอ้งใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 2,500,000บาทท่ีจะ
จัดหาจากผูถื้อหุ้น ร้อยละ40และเงินกู้จากสถาบันการเงินร้อยละ 60จากกระแสเงินสดตลอด
ระยะเวลา 5ปีผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนเป็นบวกอยูท่ี่ 42,208,735.33บาท ท่ีอตัราตน้ทุนเฉล่ีย
ของเงินทุน (WACC) ท่ีร้อยละ 8.7280อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยูท่ี่ร้อยละ 191.80 ซ่ึง
สูงกวา่อตัราตน้ทุนเฉล่ียของเงินทุน และโครงการจะสามารถคืนทุนภายใน1 ปี 
แผนฉุกเฉิน คือ การเตรียมการการด าเนินงานไวล่้วงหนา้ ในกรณีทีสถานการณ์หรือการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือ เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน อาจส่งผลลบต่อกิจการ กิจการควรประเมิน
ความเส่ียงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมทั้งระบุแนวทางแกไ้ข 
แผนฉุกเฉินทางการตลาด หากเกิดกรณียอดขายไม่ตรงเป้าในแต่ละเดือน  ตอ้งมีการกระตุน้ยอดขาย
โดย การจดัท า Sale Promotion หรือกิจกรรมอ่ืนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย เช่น ลดราคาหน้า
ร้านส าหรับสินคา้ใหม่ 10% ลดราคาสินคา้แบบเก่าท่ีนานเกิน 3 เดือน ลด 40 % ซ้ือสินคา้ครบ 5 ตวั 
แถม 1 ตวั ในราคาเดียวกนั ให้เครดิตขยายระยะเวลาในการช าระเงินกบัลูกคา้ส่ง เสนอขอ้พิเศษดีๆ
ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายเพื่อกระตุน้ยอดขาย หากเกิดกรณีการรับรู้ในตราสินคา้ของลูกคา้ลดนอ้ยลง  
จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้ โดยการท ากิจกรรม CSR 
(Corporate Social Responsibility) แสดงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  กรณีหาก
ประสบกับปัญหาการลอกเลียนแบบตราสินค้า  จ า เ ป็นต้องมีการแจ้งข่าวสารลูกค้าหรือ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เขา้ใจในขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่น  แจง้ข่าวสารให้ลูกคา้เขา้ใจและระวงัสินคา้
ลอกเลียนแบบของบริษัทเรา โดยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ลงในนิตยสาร Ice Magazine ติดป้าย
ประกาศหนา้ร้านเพื่อเป็นการบอกเตือนลูกคา้ให้ระมดัระวงัสินคา้ลอกเลียนแบบได้ หาแหล่งท่ีมา
ของสินคา้ลอกเลียนแบบถ่ายรูปเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่สินคา้ลอกเลียนแบบกบักินคา้ของบริษทัมี
ส่วนใดบ้างท่ีแตกต่างกัน แจ้งไปยงัร้านคา้อ่ืนท่ีมีการลอกเลียนแบบสินคา้เน่ืองจากสินค้ามีท่ี
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ลอกเลียนแบบมีการจดลิขสิทธ์ิแล้ว  หากเกิดกรณีตักเตือนร้านค้า อ่ืนแล้วย ังไม่ยอมหยุด
ลอกเลียนแบบหรือตั้งใจท่ีจะลอกเลียนแบบอยู ่ทางบริษทัก็สามารถด าเนินการแจง้ความเอาผิดกบั
คู่กรณีไดต้ามกฎหมายตาม พ.ร.บ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 63 และมาตรา 85 ไดเ้ป็นตน้ แผน
ฉุกเฉินทางดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หากเกิดกรณีลูกคา้เก่าหรือลูกคา้รายเดิม
หายไป จะตอ้งท าใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือสินคา้เราเหมือนเดิมโดยการท ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี จดัท าบตัร
สมาชิก VIP ให้กบัลูกคา้เก่า มีรหัสประจ าตวัให้ สามารถน ามาสะสมยอดซ้ือเพื่อรับของสมนาคุณ
หรือส่วนลดจากทางร้านได ้ในแต่ละเดือนมีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้เก่าท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน  

แจกแสตมป์สะสม  ดวงเม่ือมียอดซ้ือสินคา้ท่ี 500 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง สะสมครบ 10 ดวง 
แลกรับส่วนลด 50 % ในการซ้ือยอดบิลถดัไป เพื่อเป็นการกระตุน้การกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกคา้ เป็น
ตน้ เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน ส่งคูปองส่วนลด ใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็น Member ไปยงัท่ี
อยู่ตามขอ้มูลบตัรสมาชิกท่ีมีอยู่ คูปอง ลด 10%, 20% ,30% เป็นตน้ โทรศพัท์หรือส่ง SMS แจง้
ข่าวสารใหก้บัลูกคา้ประจ า ลูกคา้เก่า กรณีมีสินคา้ใหม่ออกมา เพื่อความรวดเร็วในการน าสินคา้ใหม่
ไปจ าหน่ายไดไ้ม่ตกเทรนด ์ให้ไดสิ้นคา้น าสมยัอยูเ่สมอ เป็นตน้ แผนฉุกเฉินหากเกิดกรณีมีอคัคีภยั  
หากมีกรณีเกิดอัคคีภัยท าให้ร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสินค้าและสินค้าบางส่วนเสียหายจะต้องมีการ
ด าเนินการดงัน้ี เปิดขายสินคา้หรือจดัท าโปรโมชัน่ท่ีมีอยู่เดิมตามปกติ โดยการเช่าพื้นท่ีใกลเ้คียง
สะดวกต่อการเดินทางและมาติดต่อของลูกคา้ ติดป้ายประกาศขนาดชัดเจนไวท่ี้ร้านเดิมช้ีแจง
สถานท่ีจดัจ าหน่ายแห่งใหม่ชัว่คราวให้ลูกคา้รับทราบ โทรศพัท์หรือส่งSMS แจง้สถานการณ์ให้
ลูกคา้เก่ารับทราบ และแจง้สถานท่ีชัว่คราวพร้อมทั้งขออภยัในความไม่สะดวกแก่ลูกคา้ใหพ้นกังาน
บางส่วนมาคอยยืนแจง้ใบปลิวให้กบัลูกคา้ย่านประตูน ้ าในการยา้ยสถานท่ีจดัจ าหน่ายชัว่คราว เร่ง
ด าเนินการซ่อมแซมร้านใหก้ลบัมาจ าหน่ายสินคา้ไดต้ามเดิมโดยเร็ว 
แผนการผลิตและแผนการจัดการ กรณีท่ีสินคา้ไม่สามารถขายไดต้ามท่ีคาดไว ้การแกไ้ข เพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ ลดราคาลง แต่จะใชก้็ต่อเม่ือมีสินคา้ใหม่เขา้มาเท่านั้นกรณีขาดคนผลิต 
การแกไ้ข ถา้พนกังานท่ีมีอยูส่ามารถท าล่วงเวลาไดจ้ะมีการจา้งล่วงเวลาและถา้ไม่สามารถท าไดต้าม
ก าหนดจะมีการจา้งพนักงานเพิ่ม กรณีเคร่ืองจกัรไม่สามารถท างานไดป้กติ การแก้ไข ถา้มีการ
ผิดพลาดจากเคร่ืองจกัรท่ีไม่สามารถท างานได้จะท าการจา้งการผลิตได้จากภายนอก เพราะใน
บริเวณท่ีผลิตเป็นสถานท่ีท่ีธุรกิจตดัเยบ็อยูม่าก และกรณีเกิดจากความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ การ
ข้ึนราคาของตน้ทุนจดัหาแหล่งซ้ือท่ีถูก และยงัคงมีคุณภาพเหมือนเดิม ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม เพื่อใหคุ้ม้กบัค่าขนส่ง ความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น อคัคีภยั หรือ ภยัธรรมชาติ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อการด าเนินธุรกิจ การป้องกนัของธุรกิจเราคือ กระจายความเส่ียง
ของธุรกิจดว้ยการท าประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และหาท่ีท าการผลิตชัว่คราว 
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แผนด้านการเงิน กรณีบริษทัมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ แนวทางแกไ้ข หากรายไดห้รือรายจ่ายของ
บริษทัไม่เป็นไปตามท่ีประเมินการณ์ไว ้จนท าใหบ้ริษทัขาดสภาพคล่อง ท าใหมี้เงินสดหมุนเวียนไม่
เพียงพอต่อการด าเนินกิจการ บริษทัจะกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ท่ีอยู่ในรูปของการเปิดวงเงิน
เบิกเกินบญัชี หรือการกูย้มืเงินระยะสั้น แต่อยา่งไรก็ตามหากไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสถาบนัการเงิน 
บริษทัจะท าการระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นต่อไป เพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานปกติ และอาจ
ตอ้งมีการปรับแผนการตลาด และแผนการผลิตและการจดัการเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละลดตน้ทุนของ
บริษัทต่อไป กรณีผลประกอบการต ่ากว่าท่ีประมาณการณ์ไว้ ท าให้ไม่สามารถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด แนวทางแกไ้ข ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้ซ่ึงอาจจะมีจากรายไดท่ี้นอ้ย
กว่าท่ีประมาณไว ้หรือ มีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ในด้านของการตลาดจะตอ้งมีการกระตุ้น
ยอดขายดว้ยการจดักิจกรรมทางการตลาดหรือหารายไดเ้พิ่มเติมเขา้มา ในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งมีการ
ควบคุมรายจ่ายให้รัดกุมข้ึน หรืออาจตอ้งเปล่ียนมาจา้งพนักงาน part-time แทนการจา้งพนักงาน
ประจ า กรณีไม่สามารถหาแหล่งเงินกูร้ะยะยาวได ้แนวทางแกไ้ข ธนาคารพาณิชยท่ี์ปล่อยกูมี้การ
พิจารณาอนุมติัท่ีเขม้งวดข้ึน ท าใหมี้ความเป็นไปไดว้่าบริษทัอาจไม่สามารถหาแหล่งเงินกูร้ะยะยาว
ได ้ในกรณีน้ีบริษทัตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหธ้นาคารพาณิชยไ์ม่อนุมติัสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ถา้
สาเหตุมาจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่สู้ดีนกับริษทัอาจรอให้เศรษฐกิจมีความแน่นอนมากข้ึน และ
เสนอแผนการกูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยอี์กคร้ัง แต่บริษทักจ็ะท าการกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าสุด 
 



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที ่4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

11 
Journal of Marketing 

And Communication 

สถาบันรักษ์จติ 
ณิฐธ์นนัฏ ์วงศป์ระไพ 

------------------------------------------------- 
การท างานและใชชี้วิตในยคุท่ีรีบเร่งและเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหา

มากมายต่อสภาพจิตใจ ระบบประสาทและสมอง และส่งยงัผลต่อไปยงัสุขภาพร่างกายของบุคคลทุก
เพศทุกวยั อาทิเช่น โรคเครียด โรคนอนไม่หลบั อาการซึมเศร้า เป็นตน้ 
 “สมาธิ” จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการใชชี้วิตประจ าวนัในยคุปัจจุบนั สมาธิ ใน
ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2552 แปลว่า ความตั้่งมัน่แห่งจิต ความ
ส ารวมใจ ให้แน่วแน่ เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจง้ แต่สมาธิในท่ีน้ีคือการฝึก
ปฏิบติัทางดา้นจิตใจ สมาธิกลายเป็นศาสตร์ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากส าหรับนักวิทยาศาสตร์และ
นกัวิจยัทัว่โลก ทุกวนัน้ีมีงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ของสมาธิท่ีไดรั้บการยอมรับและตีพิมพ์
ออกมาอย่างแพร่หลาย นักวิจยัหลายท่านไดก้ล่าวว่าผูฝึ้กปฏิบติัสมาธินั้นจะไดรั้บประโยชน์เป็น
อยา่งสูงทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ อาทิ เช่น หากฝึกสมาธิเป็นประจ าและต่อเน่ืองจะส่งผลให้
เป็นคนสุขภาพดี เพื่อการบ าบดัรักษาโรค เบิกบาน แจ่มใส จิตใจเขม้แขง็ ใจเยน็ สามารถแกปั้ญหา
ต่างๆ ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยประโยชน์ท่ีส่งผลดีต่อผูป้ฏิบติัอยา่งมากมาย ท าใหว้ิชาการท าสมาธิไดรั้บ
ความนิยมในประเทศไทยอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
 "สถาบนัรักษจิ์ต" เป็นสถาบนัท่ีเสริมสร้าง การพฒันาบุคคลโดย โดยมี “สมาธิ” เป็นส่ิงน า 
ท่ีจะช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกประสบความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายในขั้นตน้ เจาะเขา้ถึงกลุ่มผูป่้วยทั้งทาง
กายและทางจิต เพื่อรักษาและบรรเทาอาการป่วย โดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญตลอดหลกัสูตร ถือหลกั
บ าบัดด้วยสมาธิควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์เฉพาะทาง หลีกเล่ียงการใช้ยา อีกทั้ งยงัให้
ความส าคญัดา้นอาหารชีวจิต เพื่อสุขภาพ ใหค้วามรู้ เก่ียวกบัการนัง่สมาธิท่ีถูกตอ้งและลงมือปฏิบติั
จริงภายใตก้ารดูแลของทีมงานและบุคลากรผูช้  านาญของสถาบนัอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตามการท า
สมาธินั้นไม่ไดท้  าใหเ้กิดผลดีแต่เพียงอยา่งเดียว การท าสมาธินั้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกาย
และสภาพจิตใจจนถึงขั้นวิปลาสของผูป้ฏิบติัไดเ้ช่นกนั หากกระท าผดิวิธีหรือเลือกวิธีท าสมาธิท่ีไม่
เหมาะสมกบัตนเอง 
  ดังนั้น สถาบนัรักษ์จิตจึงได้ถูกก่อตั้งข้ึนเพื่อจดัเตรียมสถานท่ี หลกัสูตรท่ีถูกพฒันาให้
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลท่ีเขา้ร่วมการฝึกฝนกบัทางสถาบนั นอกจากน้ียงัมีบุคลากรผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ความเช่ียวชาญทั้งทางดา้นการท าสมาธิและจิตวิทยาคอยให้ค  าปรึกษาและแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ให้กับผูป้ฏิบัติ โดยเรามีคณะแพทย์ผูช้  านาญทางจิต คอยช่วยคลายปมความทุกข์ในจิตใจ ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษาต่างๆ ทั้งรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อให้บรรลุความตั้งใจท่ีอยาก
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เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเปล่ียนแปลงจิตใจของผูเ้ขา้รับอบรม และปฏิบติัไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลถึงการกระท าทางกายท่ีจะส่ืออกมาในทางท่ีดีข้ึนดว้ยเช่นกนั อนัจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตอนั
สงบสุขท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นสังคมทุกสังคม เป็นความปรารถนาของมนุษยท่ี์แสนจะกลวัความ
ทุกข ์ตอ้งการมีแต่ความสุขในการด ารงชีวิต 
 โดยนัยส าคญัอีกประการหน่ึง ผูจ้ดัท าคิดว่าหลกัสูตรต่างๆ เก่ียวกบัสมาธิท่ีไดก้ าหนดข้ึน
ภายในสถาบนัรักษจิ์ตนั้น เป็นการเผยแผศ่าสนาศาสนาไปในตวัอีกทางหน่ึง เพราะหลกัสูตรของเรา
เนน้การท าสมาธิแบบง่ายๆ และความเป็นไปไดแ้ก่บุคคลทัว่ไปนั้น สมาธิจะช่วยลดปัญหาความตึง
เครียดท่ีเกิดข้ึนต่างๆ โดยการฝึกสมาธิจนรู้จกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจะช่วยให้จิตใจสงบ พุทธศาสนา
สอนว่า ทุกอย่างมาจากใจ เม่ือใจดีก็จะส่งผลให้พฤติกรรมหรืองการกระท าทางกายทางวาจาก็จะดี
ตามไปดว้ย สมาธิจะช่วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะเม่ือสุขภาพใจดีจะท าใหเ้กิดความสงบ 
มีความสุข นอนหลบัไดอ้ยา่งปกติสุข ลดความเครียด เม่ือไม่เครียดจะเป็นผูมี้อารมณ์เบิกบาน สดใส 
คิดบวก ใครอยู่ใกลก้็มีความสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตามไปดว้ย สมองท่ีปลอดโปร่ง จะมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ทั้งในด้านการเรียนหรือการท างาน ศาสตร์ของสมาธิ จึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ และปูทางในการด าเนินชีวิตไดก้บับุคคลทุกคน 

สถาบนัรักษจิ์ต เป็นสถาบนัใหม่ท่ีเปิดด าเนินการเก่ียวกบัการใชศ้าสตร์แห่งสมาธิเพื่อดูแล 
ควบคู่ไปกบัการบ าบดัจิตใจใหผ้อ่นคลาย จากภาวะปัญหาท่ีเกิดข้ึน สถาบนัรักษจิ์ตก่อตั้งข้ึนจากการ
รวมตวัของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซ่ึงมีใจรักในการท าสมาธิ และเห็นถึงความส าคญัของประโยชน์ของ
สมาธิท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลดีในการรักษาโรค โดยมีวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็น "ผูน้ าในดา้นการใชส้มาธิบ าบดั" 
โดยทางสถาบนัของเราไดอ้อกแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั อีกทั้งยงัมีทีมจิตแพทย์
ผูช้  านาญการคอยใหค้  าปรึกษา รวมถึงทีมพี่เล้ียงคอยดูแลให้บริการอยา่งใกลชิ้ด สถาบนัตั้งอยูก่ลาง
ใจเมือง มีทั้งรถไฟฟ้า และรถไฟใตดิ้นผา่น สะดวกต่อการเดินทางเขา้ถึง รวมถึงภายในเรามีการจดั
มุมต่างๆ ไวใ้ห้ลูกคา้พกัผ่อนหย่อนใจไดต้ลอดทั้งวนัเรามุ่งเน้นท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้สึกเหมือนบา้น
ตวัเอง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความคล่องตวัในการบริหารจดัการซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทานไดถู้กเลือกข้ึนมาเป็นกลยทุธ์หลกัของ
การจดัการภายในสถาบนัรักษจิ์ตแห่งน้ี จากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั สถาบนั
รักษ์จิตได้เร่งสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหรือน าเขา้ผลิตภัณฑ์นั้ นๆ เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน ตลอดจนกระทัง่ใหผู้ม้าเขา้รับการฝึกปฏิบติัท่ีรับผลิตภณัฑข์องทางสถาบนัใน
ราคาท่ียอ่มเยาวแ์ละเหมาะสม ผลิตภณัฑข์องทางสถาบนัรักษจิ์ตนอกจากจะเป็นหลกัสูตรสมาธิแลว้
ยงัมีผลิตภณัฑ์หลกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาหารหรือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท าให้ทางสถาบนัเลือกใช้
ระบบการจดัเกบ็สินคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อน (First-in-First-out:FIFO) เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บผลิตภณัฑ์



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

13 
Journal of Marketing 

And Communication 

ท่ีใหม่และคงคุณภาพดีอยู่เสมอ ในดา้นการเก็บรักษาสินคา้ของทางสถาบนัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเก็บ
รักษาสินคา้แบบชัว่คราวเพื่อช่วยในการลดตน้ทุนดา้นการจดัการคลงัสินคา้มากข้ึน เพื่อให้ง่ายต่อ
การจดัการมากยิ่งข้ึนทางสถาบนัรักษ์จิตไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีดา้นสารสนเทศเขา้มาช่วยในการ
จดัการขอ้มูลต่างๆ ของทางสถาบนั อาทิเช่น การแบ่งกลุ่มลูกคา้และสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้แต่ละ
รายไดรั้บสินคา้และการบริการอยา่งเหมาะสม 
 สถาบนัรักษจิ์ต เปิดธุรกิจดว้ยแนวความคิดท่ีว่ารักษาโรคจากจุดก าเนิดท่ีใจและจิต ผูท่ี้มา
เขา้ใชบ้ริการไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นผูป่้วยเสมอไป เราตีกรอบแนวความคิดท่ีว่า จิตดีมีสติโรคจะไม่
เกิดและบรรเทา จากผลส ารวจพบวา่ ผูท่ี้ป่วยมีอาการทรุดลง ส่วนใหญ่เกิดจากอาการเครียดและกลวั
ท่ีเกิดข้ึน ปัจจุบนัแพทยท์างเลือกหรือการรักษารูปแบบต่างๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ทั้งรักษาโดยทาง
วิทยาศาสตร์และการรักษาโดยหลักความเช่ือ สถาบันรักษ์จิตวิเคราะห์สถานการณ์มากมาย
ประกอบดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีคือ 

จากการวิเคราะห์อตัราการเพิ่มของผูท่ี้สนใจการนั่งสมาธิจากปี พ.ศ.2548 -2555 จากเดิม
ร้อยละ 14.1 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 40.5 อีกทั้งเกณฑอ์ายยุงัลดลงอีกดว้ย และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอีก 
เม่ือพิจารณาตลาดในปี 2557 ของธุรกิจเชิงสมาธิบ าบดัโรค นั้นยงัคงมีแนวโนม้ท่ีเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยประโยชน์ท่ีส่งผลดีต่อผูป้ฏิบติัอยา่งมากมาย ท าใหว้ิชาการท าสมาธิไดรั้บความนิยมใน
ประเทศไทยอยา่งรวดเร็ว 
 ดว้ยสภาวะสังคมปัจจุบนัมีปัจจยัแวดลอ้มมากมายท่ีก่อให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม หรือแมก้ระทัง่ปัญหาครอบครัว ส่งผลให้มีคนไทยจ านวนมากท่ีไม่
สามารถแบกรับกบัปัญหาและความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้ท าให้ป่วยเป็นโรคจิตเพิ่มมากข้ึน โดย
จากสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าปัจจุบนัประเทศไทยมีผูป่้วยโรคจิตท่ีเขา้
มารับการรักษามีจ านวนกวา่ 1,076,155 คน 

ทั้งน้ีลกัษณะของการป่วยโรคจิตมีหลายประเภท แต่ประเภทท่ีน่าเป็นห่วงคือโรคจิตท่ีจะท า
ใหเ้กิดอาการคลุม้คลัง่ ท าร่างกายตนเองและท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น ไดแ้ก่ โรคจิตชนิดซึมเศร้า โดยคนท่ี
เป็นโรคจิตชนิดน้ีจะมีอาการเฉ่ือยชา ไม่ดูแลตนเอง เบ่ืออาหาร คิดมาก วิตกกงัวล บางคนก็ร้องไห้
ตลอดเวลา และบางคนอาจตดัสินใจถึงขั้นฆ่าตวัตาย นอกจากน้ียงัมีอาการโรคจิตท่ีเกิดจากสารเสพ
ติดท่ีผูป่้วยจะมีอาการประสาทหลอน เพอ้ คลุม้คลัง่ กา้วร้าว ควบคุมตนเองไม่ได ้ท าร้ายร่างกาย
ตนเองและผูอ่ื้น โดยผูป่้วยโรคจิตทั้ งสองกลุ่มน้ีจะเส่ียงต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้มากท่ีสุด
(NewsthaiPBS Tue, 25/06/2013 ) 
 ภายในระยะ เวลา 10ปี จ านวนผูป่้วยในดา้นสุขภาพจิต เพิ่มข้ึนอยา่งมากหลายเท่าตวั สถิติ
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีแสดงจ านวนและอตัราผูเ้สียชีวิตจากโรคส าคญั ปี พ .ศ. 2537 – 2555 
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พบว่า อตัราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงข้ึนอย่างน่ากลวั โดยในปี 2537 มีจ านวนผูป่้วยท่ี
เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง 28,741 ราย และมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2555 มีจ านวน
ผูป่้วยท่ีเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง 63,272 ราย คิดเป็น 98.5 รายต่อประชากร 1 แสนคน และโรคมะเร็งก็
เป็นโรคท่ีคร่าชีวิตของผูค้นในโลกน้ีมากท่ีสุดนะครับ องคก์ารอนามยัโลกคาดการณ์ว่าในปี 2573 
จะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคน้ีทัว่โลกประมาณ 17 ลา้นคน ดว้ยโรคภยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ในอตัราท่ีสูงข้ึนทุก
ปีอยา่งมากมาย ผูค้นพากนัเขา้หาโรงพยาบาล คลินิค ซ่ึงมีอตัราการรักษาท่ีสูง และนบัเป็นการรักษา
ท่ีปลายเหตุ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สถาบนัรักจิตเห็นช่องทางทางธุรกิจท่ีทางสถาบนัรักษไ์ดท้  าข้ึน ทั้ง
ดา้นความเครียดและโรคภยัต่างๆ ท่ีเกิดแก่ผูค้น สามารถป้องกนัและรักษาไดด้ว้ยหลกัสูตรท่ีสถาบนั
รักษจิ์ตไดจ้ดัท าข้ึน 
 ธุรกิจดา้นสมาธิบ าบดัไดรั้บความนิยมมากในทางต่างประเทศ มีงานวิจยัออกมามากมาย
รองรับผลในการบ าบดัว่าไดผ้ลจริง แต่ในทางประเทศไทยนั้น ผูท่ี้จบัจุดน้ีมาท าเป็นธุรกิจนั้นยงัมี
นอ้ยมาก ส่วนใหญ่ท่ีท าธุรกิจนั้นเป็นชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท าใหดู้เป็นทางการ จึงเป็นโอกาสอยา่งมาก
ท่ีสถาบนัรักษจิ์ตจะน าจุดน้ีมาเป็นทางการท าธุรกิจ 
 ดา้นตลาดนั้น ผูค้นในยคุสมยัน้ีมีค่านิยมในการดูแลสุขภาพสูงมาก จึงเป็นการง่ายท่ีจะดึงดูด
ผูค้นเขา้มาในธุรกิจของเรา แมก้ารนัง่สมาธิจะเป็นการอาศยัเร่ืองความเช่ือ แต่ทางสถาบนัรักษจิ์ตได้
ผสมสานความเป็นรูปธรรม ในดา้นการดูแลดว้ยจิตแพทย ์วารีบ าบดั และการดูแลดว้ยอาหารชีวจิต 
เพิ่มความน่าสนใจให้กบัท่ีมาร่วมใช้บริการไดม้ากข้ึน ซ่ึงสถาบนัรักษ์จิตมีวิสัยทศัน์ในการเป็น
สถาบนัท่ีเสริมสร้างการพฒันาบุคคลโดยมี “สมาธิ” เป็นส่ิงน าท่ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับการฝึกประสบ
ความส าเร็จ โดยจะเจาะเขา้ถึงกลุ่มผูป่้วยทั้งทางกายและทางจิต เพื่อรักษาและบรรเทาอาการป่วย 
โดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ “สมาธิ” มีความส าคญักบัมนุษยทุ์กเพศทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ ทุกศาสนา 
โดยสถาบนัรักษจิ์ตจะพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความน่าสนใจ โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ
ใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 
 
 
สถาบนัรักษจิ์ตมุ่งเนน้ใหก้ารบ าบดัรักษาผูป่้วยจากอาการผดิปกติต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะทาง
จิตใจ โดยไม่ใชส้ารเคมีหรือยาโดยมุ่งเนน้ไปยงัการท าสมาธิท าใหจิ้ตวา่ง น่ิง สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน 
ร่างกายทุกส่วนผอ่นคลาย ท าใหจ้งัหวะของคล่ืนสมองชา้ลง จิตท่ีมีสมาธิเป็นจิตท่ีมีพลงั สามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้หรือเกิดไอเดียดีๆ โดยมีวิธีการสอนท่ีช่วยใหทุ้กๆ ท่านท่ีสนใจสามารถเขา้ถึง
การท าสมาธิไดโ้ดยง่ายส่ิงท่ีท าใหส้ถาบนัรักษจิ์ตแตกต่างจากสถานท่ีสอนสมาธิตามสถานท่ีต่างๆ 
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หรือวดั คือ ท่ีสถาบนัจะมีอาการตรวจร่างกายหาความผดิปกติและเกบ็ขอ้มูลเปรียบเทียบอยา่ง
สม ่าเสมอโดยผูเ้ช่ียวชาญและมีการอบรมใหค้วามรู้ในการนัง่สมาธิควบคู่กนัไปกบัการสอน 
 
ประโยชน์ของการท าสมาธิมีดังนี ้

1.  ท าใหร่้างกายไดผ้อ่นคลายไดล้  ้าลึก ลดการท างานหนกัของหวัใจ อตัราการเตน้ของหวัใจ
ลดลง 
2.  ช่วยปรับอากาศใหไ้หลถ่ายเทเขา้ปอดไดดี้ หายใจดีข้ึน สะดวกข้ึน ช่วยบรรเทาและรักษา
โรคหืดหอบไดดี้ 
3.  ผิวหนงัมีความตา้นทานสูง เพราะสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งความเครียดลดลง อนัไดแ้ก่ คอร์ติ
โซล (Cortisol) และ แลคเตท (Lactate) 

 4.  ลดอนุมูลอิสระ ความดนัโลหิต คอเลสเตอรอล ความวิตกกงัวล อาการซึมเศร้า หงุดหงิด 
5.  ท าให้สมองท างานสัมพนัธ์กบัการท ากิจกรรมต่างๆ ไดดี้ เพิ่มความสามารถในการเรียน
และการจดจ า 
6.  เม่ือนัง่สมาธิเป็นประจ าจะมีความมัน่คงทางอารมณ์สูงข้ึน อารมณ์แปรปรวน หวาดกลวั
ข้ีตกใจ เกร้ียวกราดลดลง เพราะสมองในส่วนท่ีเก่ียวกบัอารมณ์และความคิดดา้นบวกจะ
ท างานดีข้ึน กระฉบักระเฉง ความเครียดลดลง สมองส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลางความทรงจ าดา้น
ร้ายสงบลง 

 7.  ชะลอวยั แก่ชา้ 
8.  จิตมีพลงัอ านาจเหนือสสาร เกิดดุลยภาพของสุขภาพ สามารถแก้ไขปัญหาโรคและ
ปัญหาต่างๆได ้เช่น คนเป็นมะเร็งในมดลูกมาปฎิบติัธรรมท่ีส านกัแม่ชี เพื่อใหจิ้ตสงบก่อน
จากโลกน้ีไป ผลคือหายจากการเป็นมะเร็ง เพราะการท าสมาธิจะท าให้จิตสงบน่ิงและจะ
รู้สึกสบายข้ึนเพราะร่างกายหลัง่ฮอร์โมนเอนโดฟีน (Endorphins) ต่อมหมวกไตจะหยุด
หลัง่ฮอร์โมนอะดรีนัล ส่วนต่อมไฮโปไทอะมสั (Hypothalamus) จะสั่งให้เม็ดเลือดขาว
แขง็แรงข้ึน ภูมิตา้นทานกเ็พิ่มข้ึน กระบวนการก าจดัเซลลม์ะเร็งกเ็กิดข้ึน 
9.  หากเจบ็ป่วยกห็ายเร็วกวา่ปกติหรือไดผ้ลขา้งเคียงจากยานอ้ยกว่าผูท่ี้มีความวิตกกงัวลซ่ึง
มีภูมิตา้นทานของร่างกายลดลง 
10.  ไดรั้บส่ิงท่ีปราถนามากข้ึน เพราะการปล่อยใหจิ้ตใจว่างหรือปล่อยวาง เป็นการลดแรง
ตา้นทานส่ิงท่ีจะเขา้มาจนเหลือน้อยท่ีสุด จึงท าให้ส่ิงท่ีดีงามท่ีปราถนาถูกดึงดูดเขา้มาใน
ชีวิต 
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รูปแบบของการท าสมาธิภายในสถาบันรักจิตนั้ น มีเพียงรูปแบบเดียวคือ การท าสมาธิแบบ
พระพทุธเจา้ 
 การท าสมาธิของคนส่วนใหญ่ประสบกบัความลม้เหลวหรือก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นลบกบั
การท าสมาธิ เพราะขาดแนวทางท่ีถูกตอ้งหรือมองแนวทางท่ีถูกตอ้งแบบผดิๆ ซ่ึงกห็มายความวา่ยิง่
ท าสมาธิเท่าไร ใจกย็ิง่แกวง่หรือห่างไกลจากสมาธิท่ีถูกท่ีชอบมากข้ึนเท่านั้น  
 ความเขา้ใจขั้นพื้นฐานจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งยวด ถา้ขาดความเขา้ใจแลว้กระโดดไป
พยายามท าสมาธิเลย เกือบร้อยทั้งร้อยจะพยายามเพง่จบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแน่นเกินไปหรือไม่กจ็อ้งบงัคบั
ความคิดของตวัเองใหด้บัไปด้ือๆ  
 การท าสมาธินั้น ทุกคนหวงัจะไดผ้ลเป็นความสุขสงบ พดูง่ายๆ สมาธิคือการเปล่ียนอึดอดั
เป็นสบาย แต่หลายคนท าสมาธิแลว้เปล่ียนสบายเป็นอึดอดั แลว้จะไปชอบใจหรือเห็นค่าของสมาธิ
ไดอ้ยา่งไรกนั? 
 เพื่อจะมองเห็นทั้งเป้าหมายของสมาธิแบบท่ีพระพทุธเจา้สอน ตลอดจนทราบขั้นตอนของ
ความส าเร็จอยา่งชดัเจน กข็อใหท้ าความเขา้ใจผา่นขอ้สงสยัในหมู่นกัเจริญสติท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด 
และก่อใหเ้กิดความละลา้ละลงัท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 ๑) การท าสมาธิกับการเจริญสติต่างกันอย่างไร? 
 สมาธิคือภาวะของจิตท่ี "ตั้งมัน่ไม่หวัน่ไหว" คือน่ิงอยู่กบัตวัเองโดยไม่ตอ้งพึ่งส่ิงอ่ืนหรือ
เม่ือมีส่ิงอ่ืนมารบกวนกไ็ม่แกวง่ไกวตามง่ายๆ  
 สติคือภาวะของจิตท่ี "รู้เร่ืองรู้ราว" คือไม่ใช่เอากนัแค่น่ิงอยู่ในฝัก แต่ตดัเชือกกนัว่าเอาตวั
รอดไดห้รือเปล่าดว้ย เปรียบเทียบไดก้บัคนท่ีเผชิญกบัอุบติัเหตุกะทนัหัน ตอ้งน่ิงดว้ย แลว้ก็มีความ
เฉียบคมฉบัไวดว้ย จึงจะหลีกหลบส่ิงท่ีพุง่เขา้มาหาอยา่งรวดเร็วดว้ยความเป็นอตัโนมติัทนัเวลา 
 ทางพุทธเปรียบส่ิงกระทบหูตาและกายใจทั้งหลายว่าเหมือนเป็นภยัหรือยาพิษ เม่ือไม่รู้ว่า
เป็นภยัหรือยาพิษเรากไ็ม่หลีกหลบ ผลลพัธ์คือจิตเกิดความเสียหายอยูต่ลอดทั้งวนัทั้งคืน 
 สัมมาสติคือฝึกรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ ไม่ว่าจะนบัจากกา้วแรกท่ีเห็นลมหายใจ ไปจนถึงกา้วสุดทา้ย
ท่ีเห็นธรรมทั้งปวง ลว้นแต่ควรรู้วา่เหล่านั้นไม่เท่ียง บงัคบัใหเ้ป็นอยา่งใจไม่ได ้ไม่อาจคงรูปใหเ้ป็น
ตวัเป็นตนอยา่งใดอยา่งหน่ึงถาวร เม่ือรู้ความจริงก็จะไดไ้ม่มีอาการยึด เช่น เม่ือรู้แลว้ว่าจิตไม่เท่ียง 
บงัคบัจิตให้เป็นไปตามตอ้งการไม่ได ้เราก็จะไดไ้ม่คาดหวงั ยึดมัน่ส าคญัผิดว่าจะให้มนัทรงน่ิงอยู่
ตลอด หรือเม่ือรู้แลว้ว่ากายไม่เท่ียง เหน่ียวร้ังใหก้ายคงอยูใ่นสภาพใดสภาพหน่ึงไม่ได ้เราก็จะหมด
ความทุรนทุรายเม่ือมนัเห่ียวย่นลง หรือแมก้ระทัง่ร่างของบุคคลอนัเป็นท่ีรักแตกดบั เราก็จะไม่ร ่ า
ร้องคร ่ าครวญใหร่้างนั้นกลบัฟ้ืนคืนชีพ  
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 การเจริญสติมุ่งหมายเอาการฝึกรู้กายใจตามจริง ผลลพัธ์สุดทา้ยคือสมาธิท่ีเรียกว่า "อริย
สมาธิ" คือจิตตั้งมัน่รู้อยูเ่องเป็นอตัโนมติัว่า กายใจไม่เท่ียง ไม่ใช่ตวัเราจริงๆ ดงันั้น ถา้จะกล่าวโดย
ภาพรวมก็ตอ้งบอกว่าการท าสมาธิแบบพระพุทธเจา้ คือ "การเจริญสติ" แบบท่ีเราไดย้ินกนัมากข้ึน
ในยคุน้ีนัน่เอง 
 เม่ือท าสมาธิจนเป็นอริยสมาธิเต็มขั้น ก็คือการเกิดปรากฏการณ์ลา้งผลาญกิเลสเป็นขั้นๆ 
เรียกวา่มรรคผลขั้นโสดา สกทาคา อนาคา และอรหตัตต์ามล าดบั 
 ๒) สมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร? 
 สมถะหมายถึงการอาศยัวิธีอนัเป็นธรรมใดๆ  ท าให้ใจสงบจากกิเลส เพื่อให้พร้อมรู้เป็น
วิปัสสนา 
พดูสั้นๆคือ "ท าจิตใหส้งบลงพร้อมต่ืนรู้ตามจริง" 
 ปัจจุบนัคนมกัพูดถึงการท าสมถะ ว่าคือการนั่งสมาธิและเดินจงกรมหรือหนักกว่านั้นคือ
สมถะเป็นเคร่ืองถ่วงไม่ให้สนใจวิปัสสนา ติดสมถะแลว้คือไดไ้ปเป็นพรหม หมดสิทธ์ิเขา้ถึงมรรค
ผลนิพพาน สมถะเลยถูกมองเป็นผูร้้าย และเห็นวิปัสสนาเป็นพระเอก 
 ขอ้เทจ็จริงกคื็อไม่มีใครเป็นผูร้้าย ไม่มีใครเป็นพระเอก มีแต่ขาสองขา้งท่ีพาเราเดินไปถึงฝ่ัง 
ขาดขา้งใดขา้งหน่ึงก็เรียกว่าขาเป๋ เดินล าบาก ไปถึงปลายทางไดย้าก หรือยิ่งถา้ขาขา้งท่ีเหลือป้อแป้
ปวกเปียก กอ็าจออกจากจุดเร่ิมตน้ไม่ไดเ้ลยดว้ยซ ้า 
 ค าว่า "วิปัสสนา" นั้น รากของนิยามมาจากท่ีพระพุทธเจา้ท่านตรัสในวิธีเจริญสติ ใจความ
คือให ้"ดูกายใจน้ีตามจริงเท่าท่ีปรากฏอยูเ่ป็นปกติ" และท่ีเป็นปกติเลยกคื็อทัว่ทั้งกายใจน้ีก าลงัแสดง
ความไม่เท่ียงใหเ้ราเห็นอยูต่ลอดเวลา นบัตั้งแต่ลมหายใจเขา้ออกไปจนกระทัง่ความรู้สึกนึกคิด ใคร
จะท าหรือไม่ท าวิปัสสนา กายใจก็แสดงความจริงอยูอ่ยา่งนั้น ผูท้  าวิปัสสนาเพียงแต่เขา้ไปดู เขา้ไปรู้
อยา่งยอมรับเท่านั้นเอง 
 ฟังดูเหมือนง่าย แต่ลงมือท าจริงจะยาก นัน่ก็เพราะจิตกระเพื่อมดว้ยพลงักระตุน้ของกิเลส
อยู่เร่ือยๆเช่น แค่ไม่อยากยอมรับว่าเราเป็นฝ่ายผิด จิตจะบิดเบ้ียว กิเลสจะกระตุน้ให้หาเหตุผล
สารพดั มาพดูใหต้วัเองเป็นฝ่ายถูก คนเราสัง่สมนิสยัเช่นน้ีกนัโดยมาก คนส่วนใหญ่จึงมีจิตท่ียอมรับ
ตามจริงไดย้าก หรืออย่างตอนฟุ้งซ่านหาทางแกต้วัอยู่ ตอนฟุ้งซ่านหาทางมีความสัมพนัธ์ทางเพศ 
ตอนฟุ้งซ่านหาทางแกเ้ผด็คนท่ีท าใหเ้ราเจ็บใจ จะไม่มีสิทธ์ิเห็นความฟุ้งซ่าน และความฟุ้งซ่านยอ่ม
บดบงัทุกส่ิง ไม่วา่จะเป็นโลกภายนอกท่ีปรากฏตรงหนา้ หรือจะเป็นโลกภายในทางกายทางใจใดๆ 
 การท าสมถะจึงมีบทบาทส าคญั ช่วยผ่อนหนกัให้เป็นเบา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผูท่ี้ยงั
กระเพื่อมไหวอยูม่าก หากอาศยัสมถะมาช่วย กจ็ะเห็นอะไรชดักระจ่างแตกต่างไป 
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 สรุปว่าสมถะคือการลดระดับความกระเพื่อมไหว หรือสมถะคือการรักษาจิตไวไ้ม่ให้
กระเพื่อมไหวก็ได ้ประเด็นคือเม่ือจิตลดความกระเพื่อมไหวแลว้ จึงค่อยมีความสามารถเห็นส่ิงท่ี
ปรากฏอยูต่่อหนา้ต่อตาชดัๆ ไม่ใช่เห็นแบบโคลงเคลง ไม่ใช่เห็นแบบโยกไปไหวมา 
 ๓) จะต้องเร่ิมด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก่อน? 
 มกัมีการอา้งถึงพระอานนท์ ท่ีท่านใจกวา้งเปิดรับทั้งลูกศิษยท่ี์ชอบท าสมถะก่อนวิปัสสนา 
หรือแบบท่ีอยากท าวิปัสสนาก่อนสมถะ ตลอดจนแบบท่ีอยากท าทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กนัไป 
ความจริงก็คือถา้เราดูท่ีตวัเองอยา่งเขา้ใจว่าเหมาะกบัอะไร ไม่ถือเอาตายตวัเป็นสากลว่าเร่ิมอนัไหน
ก่อนถึงจะดีกว่า ปัญหาก็จะหมดไป และไม่ตอ้งกงัขาอยู่เนืองๆ ยกตวัอย่างถา้เป็นคนกลดักลุม้รุ่ม
ร้อนในราคะ โทสะ โมหะอยูเ่ร่ือยๆก็อยา่เพิ่งฝืนท าวิปัสสนาให้ยาก ตอ้งหาทางลดความรุ่มร้อนลง
เสียบา้ง เช่น ลดเหตุแห่งความตรึกนึกถึงเร่ืองกามและเร่ืองโกรธ หนัมาแผเ่มตตาหรือปลงสังเวชใน
ความเน่าเป่ือยแห่งกายเสียบา้ง พอร้อนเปล่ียนเป็นเยน็ พอทะยานอยากเปล่ียนเป็นสงบระงบั  จิตถึง
ค่อยพร้อมจะเห็นตามจริงแบบวิปัสสนาได ้แต่หากเป็นคนยอมรับตามจริงไดง่้ายมาแต่ไหนแต่ไร 
เคยมีนิสัยเห็นประโยชน์ตามท่ีมนัเป็นประโยชน์ เห็นโทษตามท่ีมนัเป็นโทษ ส านกัผิดตามท่ีท าผิด 
กบัทั้งรักษาวาจาสัตย ์พูดค าไหนค านั้นไม่กลบักลอก ไม่พูดเอาดีเขา้ตวั ไม่โยนชัว่ให้คนอ่ืน เช่นน้ี
ไม่ตอ้งพยายามท าสมถะมากก็ยกข้ึนวิปัสสนาไดเ้ลย ท าวิปัสสนาไป เด๋ียวจิตคลายความยินดีใน
กิเลสทั้งหลาย กลายเป็นสมถะไปในตวัไดเ้อง 
 ๔) อานาปานสติคืออะไร? 
 อานาปานสติเป็นทั้งการท าสมาธิและการเจริญสติ เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาในคราว
เดียวกนั แต่อย่างท่ีกล่าวแลว้ว่าตอ้งมี "ความเขา้ใจ" เป็นทุนกอ้นแรกไวก่้อน หากปราศจากความ
เขา้ใจแลว้ อานาปานสติอาจเป็นสมาธิเก๊ๆ เป็นการเจริญสติเทียมๆ หรืออาจเป็นสมถะถ่วงความ
เจริญ หรืออาจเป็นวิปัสสนายาพิษ แทนท่ีจะเห็นอะไรตามจริง กลบัเห็นแต่อะไรท่ีส่งเสริมสนบัสนุน
ใหเ้ขา้ขา้งตวัเอง พอกพนูมานะอตัตาใหย้ิง่ๆ ข้ึนไปไดทุ้กวนั  
 ขอให้ท าความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง หากกล่าวว่าอานาปานสติเป็นสมาธิ ก็หมายความว่าเป็น
สมาธิท่ีอาศยัลมหายใจเป็นหลกัตรึงจิตให้ตั้งมัน่ หากกล่าวว่าอานาปานสติเป็นการเจริญสติ ก็ตอ้ง
หมายความว่าเป็นการเจริญสติ ท่ีอาศยัการยอมรับตามจริงว่าลมหายใจไม่เท่ียง ยอมรับตามจริงว่า
เม่ือใดถึงเวลาเขา้ เม่ือใดถึงเวลาออก เม่ือถึงเวลาควรหยุด กระทัง่เห็นชดัข้ึนมาเองว่าลมหายใจนั้น 
เขา้แลว้ตอ้งออก ออกแลว้ตอ้งหยดุ หยดุแลว้ก็ตอ้งเขา้ใหม่ เด๋ียวก็ยาว เด๋ียวก็สั้น หาความเท่ียงไม่ได ้
มีแต่ภาวะพดัไหวของธาตุลม ไม่ไดต่้างจากสายลมท่ีพดัก่ิงไมใ้บหญา้แมแ้ต่นิดเดียว เห็นจนพอ ใน
ท่ีสุดจิตก็ยอมรับตามจริงว่าลมไม่เท่ียง ไม่มีลมไหนเลยในชีวิตท่ีเป็นตวัเรา ไม่มีลมไหนเลยท่ีเป็น
บุคคล ตวัตน เราเขา แมสุ้ขท่ีเกิดจากอานาปานสติตั้งอยู่ไดน้านแค่ไหนก็ตอ้งเส่ือมลงเป็นธรรมดา 
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ไม่ต่างจากลมหายใจแต่อย่างใดเลย เม่ือเขา้ใจอยู่ดว้ยมุมมองขา้งตน้ ค าว่าสมถะและวิปัสสนาก็
กลายเป็นเคร่ืองเสริมกนั ไม่ใช่ศตัรูท่ีตอ้งมาตีกนัในอานาปานสติ  
 ลมหายใจและความสุขสดช่ืนจะเป็นเคร่ืองล่อใหม่ใหจิ้ตของเราผละออกมาจากเหยือ่ล่อ
แบบโลกๆนัน่ถือเป็นสมถะ ยกจิตใหพ้ร้อมรู้และความไม่เท่ียงของลมหายใจท่ีปรากฏใหรู้้กจ็ะ
ก่อใหเ้กิดปัญญาเห็นตามจริง กระทัง่ "ท้ิง" อุปาทาน เกิดปรากฏการณ์มรรคผลข้ึนในท่ีสุด 
 ๕) ท าอานาปานสติควรลืมตาหรือหลบัตา? 
 ค าตอบคือข้ึนอยู่กบัว่าเรามีเวลาเท่าไร ท าท่ีไหน มีเวลามากสักชัว่โมงหลบัตาก็ดีจะไดไ้ม่
วอกแวก 
มีเวลานอ้ยตอนคอยใครจะลืมตากดี็จะไดไ้ม่หลงเพลิน  
 ในอานาปานสติสูตร พระพุทธเจา้ไม่ไดท้รงเจาะจงใหลื้มตาหรือหลบัตา แต่ขอใหพ้ิจารณา
ตามจุดยืนจริงๆ ของแต่ละคน แต่ละขณะ ถา้ลืมตาจะวอกแวกตามเหยื่อล่อสายตาไหม? ถา้หลบัตา
จะเคร่งเครียดเห็นนิมิตล่อใจวุ่นวายไหม? ถา้ก าลงัลืมตาหรือหลบัตาแลว้เกิดขอ้เสียใดๆ ก็สลบักนั
เสีย เพื่อขบัไล่ขอ้เสียนั้นๆ ไป เท่าน้ีกจ็บ 
 หากลืมตาแลว้รู้ลมหายใจไดต่้อเน่ือง ก็ควรลืมตาให้มาก หากหลบัตาถึงจะรู้ลมหายใจได้
นานๆ กค็วรหลบัตาใหต่้อเน่ือง อยา่ไปกลวั หรือไปยดึรูปแบบวา่จะเอาอยา่งไหนถึงจะถูก เพราะมนั
ถูกตรงจิต ตรงสติ ตรงความสามารถรู้ความไม่เท่ียง ไม่ใช่ถูกตรงหลบัตาหรือลืมตา 
 ส าหรับคนส่วนใหญ่จะพบว่าการหลบัตา คือการปิดกั้นเคร่ืองรบกวนสายตา อนัน้ีก็ถูก แต่
ส าหรับคนอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ถูกรบกวนดว้ยเคร่ืองล่อตาง่ายๆ และสมคัรใจลืมตาท าอานาปานสติ อนั
น้ีกอ็ยา่วา่กนั 
 ๖) ท าอานาปานสติควรน่ังขดัสมาธิหรือน่ังเก้าอี?้ 
 ถา้นัง่ขดัแขง้ขดัขานานๆ กลา้มเน้ือจะหดเกร็ง และยิ่งถา้ไดค้วามพยายามเพ่งลมหายใจมา
เสริมสักพกัเดียวก็อาจพบวา่เหน็บกินเหมือนร ่ าๆ จะพิการได ้แรกเร่ิมจึงควรนัง่เกา้อ้ีก่อน อยา่ไปติด
ยดึว่านัง่ขดัสมาธิไดถึ้งจะเก่งหรือถึงจะถูก เม่ือนัง่เกา้อ้ีเจริญอานาปานสติจนบงัเกิดความชุ่มช่ืนแลว้ 
คุณจะรู้สึกว่ากลา้มเน้ือผอ่นคลายสบายมาก เพราะร่างกายหลัง่สารดีๆออกมาและจิตก็ไม่ก่ออาการ
บีบคั้นร่างกายดังเคย ถึงตรงนั้นถา้เล่ือนขั้นมานั่งขดัสมาธิ ก็จะได้ความสมดุลครบวงจร ตามท่ี
พระพทุธเจา้แนะวา่อานาปานสติท่ีสมบูรณ์ 
 ๗) เสียงช่วยก ากับการฝึกอานาปานสติมปีระโยชน์อย่างไร? 
 ปกตินกัท าสมาธิหรือนกัเจริญอานาปานสติมือใหม่จะจบัทิศจบัทางไม่ถูก ไดห้นา้ลืมหลงั 
ไม่รู้จะเร่ิมหน่ึง สอง สามอย่างไร ถา้มีเสียงบอกคอยช่วย ก็จะมีประโยชน์ตรงท่ีไม่ตอ้งหลงทาง 
เหมือนคนเพิ่งฟ้ืนจากสลบกลางหมอกจัด ถ้ามีใครมาจูงมือและคอยบอกว่าตอ้งก้าวข้ึนบนัได
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อยา่งไร เตือนใหช้า้หรือเร่งใหเ้ร็วตามความเหมาะสมท่ีจงัหวะไหน โอกาสจะเขา้เขตปลอดโปร่ง ไม่
ตอ้งหลงวกวนค่อยสูงข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือจบัหลกัไดถู้กตอ้งแม่นย  าแลว้ ก็ไม่ควรอาศยัเสียงเป็นเคร่ืองช่วยก ากบั 
เพราะเสียงเป็นปฏิปักษก์บัสมาธิจิต ถา้คอยพะวงฟังเสียงหรือแปลความหมายของเสียงอยู ่จิตกจ็ะไม่
วิเวกเต็มรอบ เขา้ถึงฌานไดย้าก ไฟลเ์สียงช่วยก ากบัการฝึกอานาปานสติจากดงัตฤณ แบ่งออกเป็น
หลายช่วง จุดประสงคเ์ป็นไปเพื่อใหฟั้งแลว้เขา้ใจตลอดสาย ว่าจะด าเนินจิตแบบนบัหน่ึง สอง สาม 
กนัท่าไหน ขณะหน่ึงๆ อยู่ตรงขั้นใดของอานาปานสติ และกระทัง่จะน าไปเทียบเคียงกบัโพชฌงค์
ไดอ้ยา่งไร 

การด าเนินงานภายในสถาบนัรักษจิ์ตนั้น จะอยู่ภายใตก้ลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ความแตกต่างอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละรับรองผล อีกทั้งยงัมีลกัษณะเป็นการบริการท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพสูง ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บจากบุคคลกรผูช้  านาญการของสถาบนัทุกคน เป็นเหตุผลส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้มัน่ใจและ
ไว้วางใจสถาบันในฐานะของผูใ้ห้บริการ รวมทั้ งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในส่วนของ
กระบวนการผลิตท่ีจะครอบคลุมไปถึงอาหารชีวจิต และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของทางสถาบนั เราเนน้
กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ใหคุ้ณภาพสูงท่ี
เช่นเช่นกนั โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีกวา้ง เรียกไดว้่า แทบทุกเพศ ทุกวยั ทุกสถานภาพ ทุกระดบั
การศึกษาหนา้ท่ีการงาน และทุกศาสนาเลยทีเดียว โดยเราจะให้ความส าคญัเป็นหลกั คือ ผูมี้ภาวะ
ผิดปกติทางดา้นจิตใจ มีโรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความสั่งสมหมกัหมมภายใตจิ้ตใจ เช่น โรคเครียด 
โรคนอนไม่หลบั โรคสมาธิสั้น เป็นตน้ ให้สมกบัความตั้งใจท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นการดูแลจิตใจ เรามี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานในดา้นการดูแล ใจ โดยใช ้ใจ เป็นหลกั เพราะเราตระหนกัดีวา่ เม่ือลูกคา้ 
ไว้วางใจ ท่ีจะเขา้มารับบริการจากเราดว้ย ใจ เพื่อตอ้งการให้เราเป็นผูดู้แล ใจ ดงันั้นในการดูแล
รักษาจะเป็นไปดว้ยดูแลโอบอุม้ประคบัประคอง ใจ ไปดว้ยกนั เราจะใช ้ภาษาใจ คุยกนั เม่ือใดท่ีเห็น
หรือไดย้นิช่ือ ของสถาบันรักษ์จิต ลูกคา้จะพบแต่ความประทบัใจไม่รู้ลืม 

สถาบัน รักษ์ จิต  ตั้้ งอยู่ ท่ี  125/3 ถนนร่วมฤดี  ซอย  3 แขวง เพลินจิต  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัทเ์ลขท่ี 02-6514501 โทรสาร 02-6514451 พื้นท่ี 350 ตารางวา โดย
แบ่งออกเป็น 4 พื้นท่ีหลกัคือ พื้นท่ีส านกังาน หอ้งส าหรับเรียนสมาธิ หอ้งฝึกการนัง่สมาธิ และพื้นท่ี
สระว่ายน ้ าส าหรับคอร์สวารีบ าบดั เหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเป็นท่ีตั้งส านกังานและสถานท่ีส าหรับท า
การสอนสมาธิ เน่ืองจากเป็นบา้นของเจา้ของธุรกิจเองจึงท าให้ค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนลดลงและ
สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง สถานท่ีตั้งเงียบสงบเหมาะกบัลกัษณะของธุรกิจอีกทั้งตวัสถานท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองง่ายต่อการเดินทางโดยสามารถเดินทางไดท้ั้งรถยนตส่์วนบุคคล รถไฟฟ้า BTS และ MRT 
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นอกจากในหลกัการด าเนินงานของสถาบนัรักษ์จิต ยงัมีกลยุทธ์ท่ีเป็นปัจจยัในดา้นการประกอบ
ธุรกิจในดา้นราคาท่ีมีราคาการใหบ้ริการอตัราต ่ากว่าคู่แข่งทัว่ไป ในลกัษณะธุรกิจเดียวกนั อีกทั้งยงั
มีบริการท่ีแตกต่าง โปรโมชัน่ท่ีน่าดึงดูดใจ และใส่ใจทุกรายละเอียดของสถาบนั ดงัน้ี 
 -  หลกัสูตรดี(Good product) คือ ทุกหลกัสูตร ทุกกระบวนการ เรามีการศึกษา และปรับให้
เหมาะ กบัแต่ละบุคคล แต่ละประเภท ใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการเขา้บ าบดั 
 -  ท าเลดี(Good location) คือ เลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองง่ายต่อการเดินทาง รอบขา้งไม่มีธุรกิจท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงท่ีเป็นจุดเปรียบเทียบและแข่งขนัอีกทั้ง 
 -  บรรยากาศดี(Good atmosphere) ทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีบริการ อีกทั้งบรรยากาศ
ภายใน เหมาะแก่การประกอบธุรกิจ ร่มร่ืน เงียบสงบ สะอาดตา อากาศถ่ายเท มีการตกแต่งภายในท่ี
เหมาะสมกบัสถานบริการ 
 -  บริการดี(Good service) เร่ิมตั้งแต่การตอ้นรับ การให้ขอ้มูล การเสนอ บริการดว้ยความ
สุภาพ จริงใจ เม่ือมาเขา้ร่วมบ าบดั ก็ให้ความใส่ใจเหมือนญาติคนใกลชิ้ด ลูกคา้คือคนส าคญั สร้าง
ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ และกลบัมาใชบ้ริการอีกหรือบอกต่อ ให้ความส าคญักบัตวับุคลากร
และพนกังาน โดยมีการจดัอบรม และผูเ้ป็นอาจารย ์คุณหมอ คือ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจริงๆ ทุกคน
ตอ้งรักการบริการและปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 -  ภาพลกัษณ์ดี(Good image) เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของลูกคา้ โดยจะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภค มี
การรับรู้ว่า เม่ือพูดถึง สมาธิบ าบดั จะตอ้งนึกถึง “สถาบนัรักษ์จิต” โดยมีความคาดหวงัในระดบั
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีน าเสนอ 
 -  คุณค่าดี(Good value) ราคาหลกัสูตรเหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคาและเวลาของลูกคา้ ซ่ึง
จะท าให้ธุรกิจอยู่ในสภาวะท่ีเจริญเติบโตท่ียาวนานถึงแมว้่าจะมีคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึนมากทั้ งคู่แข่ง
ทางตรงและคู่แข่งทางออ้มหรือสินคา้ทดแทน 

ในส่วนของเงินทุนนั้้ น การด าเนินธุรกิจสถาบนัรักษ์จิต เป็นทางเลือกตลาดลูกคา้ท่ีรัก
สุขภาพ ตอ้งการฟ้ืนฟูและป้องกนัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ลกัษณะธุรกิจจึงเป็นเชิงธุรกิจบริการ
และใชส้ถานท่ีเป็นบา้นของเจา้ของกิจการอยูแ่ลว้ ดงันั้นในการประเมินการเงินลงทุนโครงการ โดย
หลกัจะเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้โดยไม่มีการลงทุนกบัสินทรัพยถ์าวร ประเภท
ท่ีดินและอาคาร เป็นการโดยตรง รายละเอียดของการลงทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาร้านไดอ้ธิบาย
ไวใ้นส่วนของแผนการผลิตแลว้ 

เงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินลงทุนจากเจา้ของ และเงินลงทุนจาก
เจา้หน้ี ไม่มีหุน้ส่วน หรือกองทุนร่วมลงทุน 
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ในส่วนของบุคลากรภายในสถาบนัรักษจิ์ต มีจ านวนพอเหมาะ เพื่อเป็นการควบคุมตน้ทุนเราจึงไม่
เนน้ปริมาณ แต่เนน้หนกัไปทางคุณภาพคบัแน่น โดยการด าเนินงานภายในสถาบนัจะใชแ้นวคิดของ 
Value chain มาบริหารจดัการ โดย Value chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องคก์รและลูกคา้ โดยแต่ละหน้าท่ี ของการปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ ภายใน
องคก์รจะมีการด าเนินงานท่ีแยกกนัเพียงหนา้ท่ีเท่านั้น แต่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์และส่งมอบคุณค่า 
(Value) ซ่ึงกนัและกนั สุดทา้ยเกิดเป็นมูลค่ารวมขององคก์ร ใหก้บัลูกคา้ในรูปของสินคา้หรือบริการ
ท่ีผูซ้ื้อยอมจ่ายใหก้บัทางสถาบนั มูลค่าหรือราคาจะข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีผูซ้ื้อจะยอมจ่ายให ้ซ่ึง
มูลค่าดงักล่าวเกิดจากการเช่ือมสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีต่างๆ ภายในห่วงโซ่แห่งคุณค่าหรือ Value Chain 
นัน่เอง 

นอกจากน้ีในขั้นตอนของการผลิต สถาบนัมีการเชิญบุคคลากร คือ แพทย ์ครู วิทยากร
ผูช้  านาญการ จากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมบรรยาย พูดคุย สนทนา ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ร่วมกบัลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้มาใชบ้ริการท่ีสถาบนัโดยตรงไดเ้ลย หรือจะพูดคุยผ่านทางเวป็
ไซด์ของสถาบนัก็ได ้ และขั้นตอนการให้บริการของทางสถาบนัจะเป็นไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ และตดัสินใจซ้ือ โดยหลงัการขายจะท าการเสนอการขายใน
รูปแบบท่ีต่อเน่ือง และท่ีส าคญัสถาบนัรักษจิ์ตเลือกหลกั 5 ส. (สะอาด สะดวก สะสาง สุขลกัษณะ 
สร้างนิสัย) เขา้มาใชใ้นการควบคุมการตรวจสอบ อาหาร พื้นท่ีอาคาร เพื่อการสร้างคุณภาพครบรอบ
ดา้นยาวนานและต่อเน่ือง 
 
กระบวนการใหบ้ริการจะเร่ิมตน้ข้ึนดว้ย 

1.  ตอ้นรับลูกคา้เม่่ือลูกคา้เขา้มาติดต่อพนักงานอธิบายหลกัสูตรพร้อมแนะน าโปรโมชัน่
ใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้ตอบรับ ปิดการขายลูกคา้ช าระเงิน 
2.  ระหว่างบริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 2 ชัว่โมงต่อวนั โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
อนัดบัแรกตรวจสุขภาพประจ าวนัโดยการพูดคุยกบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจ าสถาบนัและมี
การตรวจสุขภาพตามขั้นตอนทางการแพทย ์หลงัจากนั้นเรียนเชิญลูกคา้ร่วมรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ(ชีวจิต) ท่ีทางสถาบนัจดัเตรียมใหค้วบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
รับประทานอาหารเพื่อรักษาโรค  
3.  ลูกคา้จะไดค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าสมาธิท่ีถูกตอ้งโดยบุคลากรของสถาบนั(ครู
สมาธิ) เพื่อลูกคา้ไดฟั้งทฤษฎีแลว้ ลูกคา้จะไดรั้บกบัฝึกปฏิบติั การท าสมาธิเพื่อรักษาโรค
โดยปฏิบติัจริงและดูแลโดยครูสมาธิและผูช่้วยของสถาบนัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
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4.  ตรวจสอบวตัถุดิบขาเขา้(อาหารชีวจิต) โดยทางสถาบนัสั่งจากร้านอาหารท่ีขายอาหาร
เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะโดยมีการตรวจสอบความสดใหม่และความสะอาดของอาหารอยู่
เสมอ 
 
ในส่วนของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภายในสถาบนัรักษจิ์ตนั้น เราเนน้ การบริหารเวลา 

ไปพร้อมๆ กบัการบริหารคน บุคลากรภายในสถาบนั ประกอบไปดว้ย 
 
1.  จิตแพทย ์ มีหนา้ท่่ี : 

-  ใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 
-  ตรวจสอบและประเมินสุขภาพจิตของผูเ้ขา้รับบริการ 
-  ติดตามผลการรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ครูสมาธิ มีหนา้ท่่ี : 
-  ภาคทฤษฎี อบรมหลกัสูตรการท าสมาธิ 
-  ภาคปฏิบติั สอนเดินจงกลมและการนัง่สมาธิแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
-  น าสวดมนตแ์ผเ่มตตา 

3.  ผูช่้วย มีหนา้ท่ี : 
-  ดูแลให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และบริการ รวมถึงอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองต่างๆ แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
-  ดูแลจดัเตรียมความเรียบร้อยของสถานท่ี 
-  ใหบ้ริการในส่วนของคอสทว์ารีบ าบดั 

4.  พนกังานท าความสะอาด  มีหนา้ท่ี : 
- ท าความสะอาดพื้นภายในสถาบนัทั้งหมด รวมทั้งห้องน ้ า ให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-  จดัเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลลงในถุง/ถงัส าหรับรองรับขยะและส่ิงปฏิกูล 
โดยถุง/ถังขยะใส่ส่ิงปฏิกูลจัดวางไว้ตามจุดท่ีเหมาะสม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีกล่ิน  
-  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รักษาทรัพยสิ์นของทางสถาบนัมิให้เกิดการ
ช ารุดหรือสูญหาย 
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5.  ประชาสมัพนัธ์    มีหนา้ท่่ี :  
-  ตอ้นรับ แนะน ารายละเอียดขอ้มูลของสถาบนัใหลู้กคา้รู้จกั 
-  เสนอขายคอสทต่์างๆ แด่ลูกคา้ พร้อมทั้งปิดการขายใหไ้ว 
-  ท าหนา้ท่ีในส่วนของแคสเชียร์ไปในตวั ดูแลเร่ืองการเงินในแต่ละวนั 

ในส่วนของแผนการควบคุมงานเรามีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานท่ีส าคญั 
คือ การก าหนดผลตอบแทนตามผลของการปฏิบติังาน (Compensation by Performance) โดยการใช้
ตวัวดัผลการท างาน (Key Performance Indicators: KPIs) ท่ีมีการก าหนดและตกลงกนัไวล่้วงหน้า
ระหว่างองคก์รและผูป้ฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดของการควบคุม เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ฯลฯ 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จะจะเห็นไดว้่า สถาบนัรักษจิ์ต มีความพร้อมท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นการ
ใชส้มาธิบ าบดัอยา่งเตม็รูปแบบ ส่ิงท่ีท าใหเ้ราหนัมาเร่ิมตน้ธุรกิจอยา่งเตม็รูปแบบ ไม่ใช่ตวัเงิน หรือ
ผลตอบแทนแต่อยา่งใด แต่เป็นการช่วยประคองและเยียวยาคนท่ีทุกข ์ให้ค่อยๆ กา้วสู่เส้นทางของ
ความพน้ทุกข ์เป็นการคืนความสดใสใหก้บัสังคม ประโยชน์ของสมาธินั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยท าให้
หายจากโรคต่างๆ แต่มีอานุภาพมากถึงขนาดเปล่ียนชีวิตคนได ้เปล่ียนคนแข็งหยาบกระดา้งให้
อ่อนโยนลง เปล่ียนคนร้าย ใหก้ลายเป็คนดีไดโ้ดยไม่รู้ตวั ทุกส่ิงทุกอยา่ง ไม่ไดย้กมากล่าวลอยๆ แต่
พระพุทธองคท์รงตรัสไวเ้ป็นทฤษฎีอยูแ่ลว้ แค่เพียงลองปฏิบติั ผลท่ีเกิดข้ึนจะพิสูจน์ตวัของมนัเอง 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของ ปัจจตัตงั คือรู้ไดเ้ฉพาะตน ใครท าใครได ้ท าแทนกนัไม่ได ้สมดงัท่ีพระพุทธ
องคท่์านทรงตรัสไวว้า่  "นตฺถ ิสนฺติ ปรมํง สุขขํง สุขอ่ืนยิง่กว่าความสงบไม่มี" 
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ธุรกจิการจดัการขยะเช้ือเพลงิ RDF 
Refuse Derived Fuel 

นนัทยา  สังวาลย ์
------------------------------------------------- 

บทความ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแผนธุรกิจการน าขยะท่ีไม่ใชแ้ลว้น า

กลบัมาใชใ้หม่ เพื่อเป็นวตัถุดิบและเช้ือเพลิงทดแทน โดยน าขยะมาอดัเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแขง็ โดย
ผ่านการแปรสภาพดว้ยวิธี (Refuse Derived Fuel : RDF) เพราะในสภาพปัจจุบนัน้ีมีปัญหาขยะลน้
เมือง นบัวา่เป็นปัญหาใหญ่อีกหน่ึงปัญหา เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนจนไม่สามารถ
ท าลายไดห้มด ทางบริษทัจึงมองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจขยะเช้ือเพลิง RDF น้ีข้ึน จึงไดจ้ดัท า
แผนธุรกิจข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการกับขยะชุมชนโดยด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะ
รับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่่อไป 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
บริษัท WASTE ENERGY จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการจดัการส่ิงปฏิกลู(ขยะ)ไปบริหารจดัการดว้ยวิธีการ
ต่างๆทางการตลาดในการน าเสนอบริการให้แก่เทศบาลและให้ค  าแนะน าในการบริหารจดัการส่ิง
ปฏิกูลท่ีเหมาะสม ดว้ยวิธีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) ดว้ยกระบวนการผสม 
(Blending) กบัสูตรเคมี เพื่อใหมี้ค่าความร้อนและเป็นผลิตภณัฑซ่ึ์งสามารถน าไปจ าหน่ายต่อและใช้
เป็นวตัถุดิบหรือเช้ือเพลิงทดแทนในเตาเผาซีเมนต ์และรวมทั้งเตาเผาอ่ืนๆ แทนการใชน้ ้ ามนัเตาท่ีมี
ราคาสูง  
ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคญัของบริษัท 

1. ความเส่ียงจากผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ทั้งท่ีไม่อนัตรายและท่ี

เป็นอันตรายมีความเส่ียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชนใกล้เคียง บริษัทมี
มาตรฐานควบคุมในการผลิต เพื่อไม่ใหเ้กิดกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ความเส่ียงจากข้อจ ากดัทางด้านการจัดหาทีด่ินเพ่ือประกอบธุรกจิ 
บริษทัมีความเส่ียงในการจดัหาท่ีดินเพื่อใหเ้หมาะสมในการประกอบธุรกิจ ดงันั้นบริษทัจึง

หาท่ีดินท่ีติดกบัเทศบาลและน าเทศบาลมาเป็นพนัธมิตรในการประกอบธุรกิจ  
3. ความเส่ียงจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง 
บริษทัตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุระหว่างการขนส่ง จึงไดจ้ดัท า

ประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยับุคคลท่ีสามข้ึนเพื่อคุม้ครองและลดผลกระทบจากความเสียหายท่ี
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อาจเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุระหว่างขนส่งและมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบ
เสน้ทางเดินรถ ความเร็ว และระยะเวลาในการขนส่งได ้
แนวคดิและรูปแบบการท าธุรกจิ 

1. สถานการณ์ด้านตลาด 
การจดัการขยะนบัวนัจะมีปัญหาใหญ่ข้ึน เร่ิมตั้งแต่ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนและการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนแปลงไปก่อใหเ้กิดปริมาณของเหลือท้ิง
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนขนาดใหญ่ ดังนั้ นการจัดการขยะท่ีดีท่ีสุดและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการลดปริมาณการเกิดขยะการใชช้ ้ าการแยกประเภทขยะท่ีแหล่งก าเนิด
รวมทั้งการแยกประเภทขยะเพื่อท่ีจะน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่แต่ขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการ
ขยะกคื็อการก าจดัเศษซากท่ีไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

2. สถานการณ์ด้านผลติภัณฑ์ 
ขยะเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นรูปแบบของการจดัการขยะเพื่อน ามาใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงโดยการแปลงสภาพของขยะมูลฝอยใหเ้ป็นเช้ือเพลิงแขง็ท่ีมีคุณสมบติัในดา้นค่าความร้อน
(Heating Value) ความช้ืนขนาดและความหนาแน่นเหมาะสม ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงป้อนหมอ้ไอน ้ าเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนมีองคป์ระกอบทางเคมีและกายภาพสม ่าเสมอ  

3. สถานการณ์ด้านการแข่งขัน 
โรงงานคดัแยกขยะและรีไซเคิลของเสียปัจจุบนัมี 48 โรงงาน การเขา้มาของธุรกิจคู่แข่งใน

อนาคตเขา้มาไดย้าก เน่ืองจากตอ้งใชปั้จจยัหลายๆดา้นในการท าธุรกิจและมีความยุง่ยากในการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทต่างๆ 

4. สถานการณ์ด้านการจัดจ าหน่าย 
บริษทัผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF มุ่งป้อนตลาดภายในประเทศ ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย

ใหก้บัผูใ้ชโ้ดยตรง เพื่อขายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจุบนัน้ีตลาดรับซ้ือเช้ือเพลิงมี
อตัราการเติบโตสูงและในอนาคตกจ็ะยิง่ทวีความตอ้งการเช้ือเพลิงเพิ่มมากข้ึน 

5. สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมมหาภาค 
ในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) และในทวีปเอเชีย ได้ให้ความส าคัญและมี

การศึกษาพฒันาและน าเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นขยะเช้ือเพลิงเพิ่มมากข้ึน โดยมีโรงงานแปร
รูปขยะเป็นขยะเช้ือเพลิงกระจายอยู่ทัว่ประเทศมีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 2.5 ตนั/วนัไปจนถึง 390 ตนั/
วนัซ่ึงโดยเฉล่ียทัว่ไปแลว้โรงผลิตเช้ือเพลิงขยะจะมีก าลงัการผลิตประมาณ 50 ตนั/วนั 
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วสัิยทศัน์ 
บริษทัเป็นผูน้ าในธุรกิจในการแปรรูปขยะ(ไม่อนัตราย )โดยมุ่งมัน่พฒันาระบบการจดัการ

ขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
พนัธกจิ 
1. มุ่งเนน้สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร 
2. ส่งมอบส่ินคา้ RDF และบริการขนส่งท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานดว้ยเทคโนโลยนี าสมยั 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชม สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้ห็นคุณค่าของธุรกิจ 
เป้าหมาย 
ระยะส้ัน : เพิ่มก าลงัการผลิตจาก 100 ตนัเป็น 200 ตนัต่อวนั 
ระยะกลาง : เพิ่มกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่โดยเพิ่มการรับการจดัการแปรรูปขยะท่ีอนัตราย 
ระยะยาว : ศึกษาการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ เพื่อเสนอขายให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงต่อไป 
สัญลกัษณ์และค าขวญั 
 “สภาพแวดลอ้มท่ีดี มาพร้อมกบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน”  
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

โรงงานอุตสาหกรรม (โรงปูนซีเมนต)์ และ โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
ท าเลที่ตั้ง 

ศูนยก์ าจดัการแปรรูปขยะ : 111 ม.2  ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 18180 
TEL : 036-364333, FAX  036-364334 , EMAIL : wasteenergy@hotmail.com 
ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ 

1. สร้างพนัธมิตรกบัเทศบาล โดยรถขนส่งของเทศบาลจะน าขยะมาส่งท่ีโรงงานทุกวนั ซ่ึง
มีปริมาณขยะท่ีน าส่งวนัละ 100 - 200 ตนัต่อวนั 

2. ราคาRDF มีราคาถูกกว่าถ่านหิน ซ่ึงมีการใชง้านในลกัษณะเดียวกนั (โดยราคา RDF มี
การขายใหลู้กคา้อยูท่ี่ราคา 1,000 - 1,500 บาทต่อตนั ส่วนถ่านหินมีราคาอยูท่ี่ 3,000 บาทต่อตนั) 

3. ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจมีพื้นท่ีท่ีใกลก้บัเทศบาลโดยบริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกับเทศบาล
อ าเภอวงัม่วง เป็นสญัญาระยะยาว 

4. มีการจดัการสภาพแวดลอ้มบริเวณภายในและภายนอกโรงงานอยา่งเป็นระบบ 
5. บริษทัสามารถช่วยแกปั้ญหาจากขยะในชุมชนใหล้ดลงจากการเตม็ของหลุมฝังกลบ 
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เงินทุน 
บริษทัลงทุนในธุรกิจน้ีจ านวนประมาณ 15,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ใชเ้งินทุนของบริษทัเอง จ านวน 40% ประมาณ 6,000,000 บาท 
ส่วนท่ี 2 ใชเ้งินทุนโดยการกูย้มืจากธนาคารกสิกรจ านวน 60% ประมาณ 9,000,000 บาท 
วเิคราะห์สถานการณ์ 

1. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
ปัจจุบนัปัญหาจากมลพิษดา้นต่างๆ เช่น น ้ าเสีย อากาศเสีย ดินเส่ือมโทรม ของเสียต่างๆ 

เป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ี
ไม่ใชแ้ลว้จากภาคอุตสาหกรรม หรือท่ีเราเรียกว่า “ขยะอุตสาหกรรม” เพราะการจดัการโดยการ
ก าจดัหรือท าลายท่ีไม่เป็นไปอย่างถูกวิธี ไม่ใส่ใจต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ผลท่ี
ไดรั้บตามมาจากการกระท าดงักล่าวจะสะทอ้นผลกลบัต่อระบบนิเวศท่ีถูกท าลาย ประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อน รัฐตอ้งจดัสรรเงินงบประมาณของชาติเพื่อส ารองใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการขจดัมลพิษ
ต่างๆ อยา่งมากมายมหาศาล ดงันั้นทางบริษทัจึงเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจการบริการในการก าจดั
ขยะ การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่และการปรับปรุงคุณภาพวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ
และเช้ือเพลิงทดแทน ปัจจุบนับริษทัฯ ได้มีการขยายกิจการเพิ่มในด้านการอดัขยะเพื่อใช้เป็น
เช้ือเพลิงแทนการใชถ่้านหิน หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) 

2. วเิคราะห์สภาพตลาด (Marketing Situation) วิเคราะห์ 2 ดา้นหลกัๆ คือ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับมหาภาค ( Macro Environment) 

การบริหารจดัการขยะหรือกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลใน
ปัจจุบนันั้น มิใช่เป็นเพียงแค่การบริหารจดัการโดยวิธีการก าจดัหรือท าลายคุณลกัษณะของขยะ แต่
ทุกขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจดัการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการน ากลบัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการปฏิบติังานตอ้งตระหนกัและใส่ใจในคุณภาพของส่ิงท่ีจะน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ควบคู่
ไปพร้อมกบัการป้องกนั และระมดัระวงัมลพิษต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการดว้ย ส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากภาคอุตสาหกรรมเป็นผลกระทบท่ีทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้ง
เร่งก ากบัดูแลและจดัการควบคู่ไปพร้อมๆกบัการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดเ้ขา้สู่
ประเทศ เพราะมิไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงในระยะสั้นเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบในระยะ
ยาวต่อสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ หากไม่ไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งถูกวิธี และ
ไดม้าตรฐานเพียงพอ 
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2.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในระดับจุลภาค (Micro Environment) 
โดยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ ใช้ Five Force Model 

1. การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัรายเดิม 
จากการส ารวจคู่แข่งของธุรกิจ พบว่า มีจ านวน 48 ราย ท่ีท าธุรกิจขยะรีไซเคิล ซ่ึงถือว่าการ

แข่งขนัในธุรกิจมีลกัษณะเป็น Blue Ocean เพราะคู่แข่งยงัมีนอ้ยราย ท าใหมี้โอกาสในการเติบโตสูง 
แต่ยงัคงมีคู่แข่งขนับางรายเท่านั้นท่ีมีธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีเป็นเจา้ตลาด 

2. อ านาจการต่อรองของ Supplier 
Supplier ของบริษทั คือ เทศบาล มีลกัษณะเป็นคู่คา้กนั การท าธุรกิจมีผลประโยชน์ดว้ยกนั

ทั้งสองฝ่าย เน่ืองจากบริษทัเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาขยะชุมชนใหล้ดลง 
3. อ านาจในการต่อรองของลูกค้า 

เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้ RDF ซ่ึงในปัจจุบนัความตอ้งการของตลาดมีมากกว่าปริมาณท่ี
ผลิตไดด้งันั้นการปรับราคา RDF อ  านาจการต่อรองของลูกคา้มีผลกระทบนอ้ยมาก เน่ืองจากลูกคา้
ไม่มีตวัเลือกและราคาท่ีขายใหก้บัลูกคา้มีการเซ็นสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในลกัษณะปีต่อปี 

4. สินค้าทดแทน 
สินคา้ของบริษทัเป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึง ใชส้ าหรับทดแทนเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นถ่านหินท่ีมีราคา

แพง ซ่ึงสินคา้ทดแทน คือ เช้ือเพลิงชีวะมวล เช่น แกลบ กากออ้ย กากปาลม์ กะละปาลม์ เศษข้ีเล่ือย 
ซงัขา้วโพด สาเหลา้ กากมนัส าปะหลงั กะละมะพร้าว ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เช้ือเพลิงประเภทน้ีมีราคาผนั
ผวน และน าไปเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  

5. คุมคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 
คู่แข่งหน้ารายใหม่เขา้มาไดย้าก เน่ืองจากในการท าธุรกิจประเภทน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

รวมทั้งการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย และนโยบายของรัฐบาลหรือขอ้กฎหมายต่างๆ ในการท า
ธุรกิจประเภทน้ีค่อนขา้งยาก จึงเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งรายใหม่ๆ ท่ีจะกา้วเขา้มาลงทุนในธุรกิจ 
2.3 การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT ANALYSIS 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

1. มีค่าความร้อนสูงเม่ือเทียบกบัขยะท่ีรวบรวมได ้
2. เป็นเทคโนโลยีสะอาด การจัดเก็บการขนส่งการจัดการต่างๆสะดวกปลอดภัยและมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก 
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3. ไดแ้ท่งเช้ือเพลิงส าหรับผลิตพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า และสามารถใชไ้ดก้บั
ถ่านหินท่ีมีพลงังานความร้อนต ่าได ้ใชร่้วมกบัเทคโนโลยไีพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชัน่ได้
อยา่งปลอดภยั และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. ใช้พื้นท่ีระบบน้อยโรงก าจัดท่ีมีขนาดเล็กสามารถสร้างและกระจายไปตามจุดต่างๆณ
แหล่งก าเนิดขยะได ้

5. เช้ือเพลิงท่ีไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งผลิตเป็นพลงังานทนัทีเกบ็ไวผ้ลิตเม่ือใดกไ็ด ้
จุดอ่อน 

1. ตอ้งมีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนเขา้สู่ระบบการผลิต ท าใหต้อ้งใชเ้งินลงทุนสูง 
2. มีค่าใชจ่้ายในการขนส่งเช้ือเพลิงขยะไปยงับริษทัลูกคา้ 
3. เป็นเทคโนโลยีท่ียงัไม่มีท่ีส้ินสุด คือจะตอ้งมีระบบคอยรองรับเพื่อน าเช้ือเพลิงขยะท่ีไดไ้ป

เปล่ียนเป็นพลงังานอีกทอดหน่ึง 
4. ยงัไม่มีตลาดการซ้ือขายเช้ือเพลิงจากขยะ RDF มากนกั 
5. มีผลกระทบต่อหมอ้ตม้ไอน ้าและระบบท่อล าเลียงมากกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงประเภทอ่ืนๆ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 

1. เน่ืองจากการใชน้วตักรรมสมยัใหม่ จึงท าใหมี้โอกาสเติบโตสูง 
2. ธุรกิจประเภทน้ีมีคู่แข่งนอ้ยราย ท าใหโ้อกาสในการขยายกิจการมีมากข้ึน 
3. เป็นธุรกิจท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มระยะยาว จึงท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
4. ในการประกอบธุรกิจท าให้สามารถสร้างพลงังานทดแทนไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าให้สินคา้เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด 
5. เน่ืองจากปัญหาขยะท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหธุ้รกิจก าจดัขยะมีไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสในการเขา้มา

ประกอบธุรกิจ 
อุปสรรค์ 

1. ในการประกอบธุรกิจตอ้งท าการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากท าให้
เป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการท่ีอยากจะเขา้มาประกอบธุรกิจน้ี 

2. ในการประกอบธุรกิจมีการลงทุนสูงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อผูท่ี้จะประกอบธุรกิจน้ี 
3. ท าเลในการตั้งบริษทัตอ้งห่างไกลแหล่งชุมชนและใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งมาก จึงเป็นอุปสรรคใน

การหาท าเลท่ีตั้ง 
4. แรงงานในการคดัแยกขยะมีไม่มากนกั เน่ืองจากมีกล่ินเหมน็ และมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ

โรคได ้จึงเป็นอุปสรรค 
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5. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายยงัมีนอ้ยราย  
2.4 การวเิคราะห์คู่แข่ง 

1. คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 
เ น่ืองจากสินค้าของบริษัทคือพลังงานเช้ือเพลิงท่ีมีการแปรรูปมาจากขยะถือเป็น

อุตสาหกรรมท่ีอยู่ในช่วงปลายน ้ าของอุตสาหกรรมขยะ ดังนั้นการท่ีพลงังานมีราคาถูกลง เช่น
พลงังานถ่านหิน อาจมีการใชพ้ลงังานถ่านหินทดแทนในส่วนตวัสินคา้หลกัของบริษทั คือ RDFแต่
ในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการรณรงคเ์ร่ืองการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และลด
มลภาวะทางอากาศประกอบกบัพลงังานถ่านหินมีราคาแพงกวา่และอาจหมดไปไดใ้นอนาคต 

2. คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) มุมมองคู่แข่งทางออ้ม แบ่งเป็น 2 ประเดน็ คือ  
2.1 มุมมองที่ตัวสินค้า ซ่ึงเป็นพลงังานทดแทน คู่แข่งทางออ้ม คือ โรงงานผลิตชีวมวล ซ่ึงสามารถ
ใชชี้วมวลมาท าเป็นพลงังานไดเ้ช่นกนัแต่โดยปกติ พลงังานประเภทน้ีจะถูกน าไปใชใ้นการผลิต
กระแสไฟฟ้ามากกวา่ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
2.2 มุมมองที่ผู้ประกอบการ ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มของ บริษทัวงษพ์าณิชยจ์  ากดั 
แต่ในส่วนของโมเดลธุรกิจ วงษพ์าณิชยท์  าแต่ Treading ไม่มีการแปรรูปใหเ้ป็น RDF ซ่ึงถือเป็นช่วง
ตน้น ้ าของอุตสาหกรรมขยะ ท่ีมีการน ามาคดัแยกเพื่อขายต่อให้กับโรงงานท่ีรับแปรรูปขยะ แต่
ในทางเดียวกนั ในขณะท่ีวตัถุดิบมีลกัษณะเหมือนกนั จึงมีส่วนคลา้ยในบางส่วนของการท าธุรกิจแต่
ในภาพรวมแลว้ Character ไม่ถือวา่เป็นคู่แข่งกนัอยา่งสมบูรณ์   
แผนการตลาด 
ทางบริษทัไดจ้ดัท าแผนการตลาดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินตอ้งการผลตอบแทนจาก
การลงทุน 10% และต้องการก าไรสุทธิ 15 ล้านบาทภายในปี 2560 และวัตถุประสงค์ทางด้าน
การตลาดโดยวาง Position เพื่อการแข่งขนักบักลุ่มขยะแปรรูปไม่อนัตราย การแบ่งกลุ่มลูกค้า จะใช้
การแบ่งทางดา้นภูมิศาสตร์ เพราะเป็นสินคา้ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าในอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้
เคร่ืองจกัรโดยน ้ามนัเตา ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงปูนซีเมนต ์และโรงไฟฟ้าชีวมวล เสนอราคา
ขายอยูท่ี่ 1,500 บาทต่อตนั และมีเทศบาลเป็นพนัธมิตร 
แผนทางการผลติ 
การก าหนดสถานทีต่ั้ง  

ทางบริษทัตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 18180 มีพื้น
ท่ีดินจ านวน 5 ไร่ โดยไดเ้ลือกสถานท่ีตั้งท่ีติดกบัเทศบาลวงัม่วง เพราะเป็นศูนยก์ลางบริหารและ
ก าจดัขยะและมีหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ และไดรั้บความร่วมมือกบัเทศบาลต าบลวงัม่วงจดัท าสัญญา
เช่าระยะยาว 
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การแบ่งสัดส่วนพืน้ที ่
แบ่งเป็นพื้นท่ีจอดรถ1ไร่ พื้นท่ีโรงงาน3ไร่ และพื้นท่ีส านกังาน1ไร่  

การด าเนินงานภายใน  
บริษทัใช้แนวความคิดของ Value Chain มาปรับใช้ในการด าเนินงานโดยอาศยักิจกรรม

ต่างๆในแต่ละกระบวนการโยงใยต่อเน่ืองเป็นทิศทางเดียวกนัและสัมพนัธ์กนัเพื่อส่งมอบสินคา้
เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  
1. กจิกรรมหลกั(Primary activity) ประกอบดว้ย  

ขั้นตอนที่1 การจัดหาวัตถุดิบ บริษทัไดจ้ดัท าสัญญาระยะยาวกบั Supplier และการผลิตได้
น าระบบ Just In Time เขา้มาช่วย  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานผ่านกระบวนการผลิต  บริษทัน าระบบ TQM (Total Quality 
Management) ระบบ5ส และดชันีช้ีวดั KPI (Key Performance Indicator) เขา้มาช่วยสนบัสนุนให้มี
การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การวัดผลการด าเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงาน พร้อมทั้งการปรับปรุงและแก้ไข
เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นการควบคุมวตัถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิ การ
ควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการผลิต การควบคุมบุคลากร การควบคุมสินคา้คงเหลือ
แบบ FIFO (First-In-First-Out)  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า บริษทัจะเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ไปยงั
ลูกคา้โดยตรงซ่ึงจะใชร้ถสิบลอ้ของบริษทัในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้วนัละ3คร้ังๆละ 20 ตนั 

ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการตลาดและการขาย การประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย บริษทั
มีเจา้หนา้ฝ่ายการตลาดท่ีท าหนา้ท่ีในการออกบูธแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมผูป้ระกอบการวตัถุอนัตราย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม Responsible Care เป็น
ตน้  

ขั้นตอนที่ 5การบริหารก่อนและหลังการขาย บริษทัมีการควบคุมคุณภาพของขยะเช้ือเพลิง
โดยจดัใหมี้พนกังานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีผลิตเสร็จอยา่งละเอียดจึงมัน่ใจไดว้า่ สินคา้มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานโดยไดก้ารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 ทั้งน้ีทาง
บริษทัยงัไดต้รวจสอบบริการหลงัการโดยมีวิศวกรประจ าโรงงาน สอบถามความพึงพอใจในตัว
สินคา้ โดยการโทรไปสอบถามประสิทธิภาพการใชง้านตวัสินคา้ทุกเดือน หากเกิดปัญหาใดๆ ทาง
บริษทักพ็ร้อมจะปรับปรุงและแกไ้ขทนัที เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพอใจในสินคา้  
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2. กจิกรรมสนับสนุน (Support activity) ประกอบดว้ย  
2.1 โครงสร้างพืน้ฐานองค์กร บริษทัเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการก าจดัขยะท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นขยะเช้ือเพลิงน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  
2.2 จัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษทัมีการใชก้ลยทุธ์เชิงรุกท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง

ในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองค์กรจึงใช้แนวคิดในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษยต์ามทฤษฎีของกลุ่มฮาร์วาร์ด (The Harvard model) หรือเรียกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ 
"มนุษยนิ์ยมเชิงพฒันาการ" (Developmental humanism) เป็นแนวคิดกระแสหลกัท่ีทรงอิทธิพลและ
แพร่หลายท่ีสุด มีรากฐานทางความคิดมาจากส านกัคิด "มนุษยส์ัมพนัธ์" ซ่ึงมีจุดเนน้ทางความคิดอยู่
ท่ีเร่ืองของการส่ือสารในองคก์าร การสร้างทีมเวิร์ก และการใชค้วามสามารถของแต่ละบุคคล ให้
เกิดอตัถประโยชน์สูงสุด  

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 
บริษทัจึงใชเ้ทคโนโลยี Incineration ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการเผาขยะท่ีใชก้นัมากในประเทศญ่ีปุ่นคือ
การเผาเตาแบบฟลูอิดไดซ์เบด  (Fluidized Bed) ท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการออกแบบเป็นพิเศษ
เพื่อใหเ้ขา้กบัลกัษณะสมบติัของขยะ คือมีอตัราความช้ืนสูงและมีค่าความร้อนท่ีแปรผนัได ้ 

2.4 กระบวนการจัดหาจัดซ้ือ บริษทัไดมี้การจดัท าระบบการจดัซ้ือและรับสินคา้อยา่งเป็น
ระบบโดยบริษทัจะแบ่งหนา้ท่ี การจดัซ้ือการรับและการจ่ายเงินค่าซ้ือออกจากกนั เพื่อประโยชน์ใน
การควบคุมภายในและมีการก าหนดวิธีการอย่างรัดกุมรวมทั้งการใชแ้บบฟอรมต่์างๆ และการน า
คอมพิวเตอร์มาใชจ้ะช่วยในการจดัเก็บตลอดจนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของระบบและออก
รายงานเพื่อสนองตอบผูป้ฎิบติังานและผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วและเป็น
ระบบท่ีสามารถตรวจสอบไดท้นัที 
ขั้นตอนการผลติ  

1. รถขนขยะของเทศบาล น าขยะมาเท ตามสายพานของบริษทัท่ีไดจ้ดัเรียงไว ้ 
2. เร่ิมการคดัแยกขยะโดยใชพ้นกังานคดัแยกขยะแบบหยาบๆ ก่อนเพื่อเลือกขยะท่ีไม่สามารถ

เผาท าลายไดอ้อก เช่น โลหะ,แกว้,อิฐ,หิน,กรวด,กระเบ้ือง,เซรามิค และอ่ืนๆ) ออกจาก
สายพาน มาใส่ถงัขยะท่ีจดัเตรียมไว ้ 

3. ส่วนขยะท่ีมาตามสายพานท่ีผา่นการคดัแยกแบบหยาบๆ แลว้จะถูกส่งมาท่ีเคร่ืองกรองขยะ
โดยจะใชเ้คร่ืองสกดัท่ีเป็นแม่เหล็ก เพื่อคดัแยกขยะท่ีไม่สามารถเผาท าลายไดอ้อกอีกคร้ัง
แบบละเอียด 

4. จากนั้นสายพานก็ส่งขยะมูลฝอย (พลาสติก,กระดาษ,ผา้,ไม)้ ท่ีสามารถเผาท าลายไดส่้งผา่น
ยงัเคร่ืองตดัขยะ โดยการสบัขยะใหเ้ป็นช้ินๆเพื่อลดขนาดลง  
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5. เม่ือผ่านกระบวนการตดัขยะแลว้ สายพานก็จะส่งขยะมูลฝอยไปยงัเคร่ืองบดขยะ เพื่อยอ่ย
ขยะใหมี้ขนาดเลก็ลง จนมีขนาดเลก็กวา่ 2 น้ิว  

6. จากนั้นสายพานก็จะป้อนขยะมูลฝอยเขา้เตาเผาไหมซ่ึ้งจะผ่านกระบวนการ Gasification 
เพื่อผลิต Syn-Gas ท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงก๊าซไดโ้ดยการลดความช้ืนของขยะมูลฝอยใน
การใชค้วามร้อนจากไอน ้ าหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้งซ่ึงจะท าให้น ้ าหนกัลดลงเกือบ 
50% (ความช้ืนเหลือไม่เกิน 15%)  

7. สุดทา้ยจะส่งขยะมูลฝอยเขา้เคร่ืองอดัเมด็ (Pellet) เพื่อท าใหไ้ดเ้ช้ือเพลิงขยะอดัเมด็ท่ีมีขนาด
และความหนาแน่นมากกว่า 600kg/m3หรือมีขนาดเหมาะสมต่อการขนส่งไปจ าหน่ายเป็น
เช้ือเพลิงซ่ึงในบางกรณีจะมีการเติมหินปูน (CaO) เขา้ไปกบัมูลฝอยระหว่างการอดัเป็นเมด็
เพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม ้

ก าลงัการผลติ  
บริษทัไดจ้า้ง Outsource ในการผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการผลิต

ขยะเช้ือเพลิง RDF ทั้งระบบ โดยมูลค่าเคร่ืองจกัรในการลงทุนมีมูลค่า 8,000,000 บาท ก าลงัการผลิต
เตม็ Capacity ท่ี 300 ตนัต่อวนั แต่บริษทัไดเ้พิ่งเร่ิมท าธุรกิจน้ีจึงท าการผลิตเพียง 50 ตนัต่อวนั ภายใน 
1 เดือนผลิตได ้1,500 ตนั  และใน 1 ปี ผลิตได ้18,000 ตนั 
วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ  

คือ ขยะมูลฝอย และปูนขาว วนัละ 100-200 ตนัต่อวนั 
ปริมาณวตัถุดบิคงคลงั : ท่ีจ  าเป็นตอ้งจดัหาซ้ือมาเกบ็ในคลงัสินคา้ภายใน 30 วนั 
1. ขยะมูลฝอย จ านวน 100 ตนั 
2. ปูนขาว จ านวน 3,000 กิโลกรัมๆละ 1 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 3,000 บาท 
3. ถุงพลาสติกใส (50โล) จ านวน 30,000 ใบๆละ 0.2 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 6,000 บาท 
4. กระสอบ (50โล) จ านวน 30,000 ใบๆละ 0.5 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 15,000 บาท 
5. ดา้ยเยบ็กระสอบ จ านวน 100 กิโลกรัมๆละ 10 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 1,000 บาท 
6. ถุงมือหนงั จ านวน 100 คู่ๆละ 30 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 3,000 บาท 
7. ผา้ปิดจมูก 1,000 ผนืๆละ 0.303 บาท รวมค่าใชจ่้ายจ านวน 303 บาท 
8. รองเทา้เซฟต้ี ไม่มีสตอ็ก 
9. ผา้กนัเป้ือน ไม่มีสตอ็ก 
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ปริมาณสินค้าส าเร็จรูปทีผ่ลติ  
ขยะเช้ือเพลิง RDF จ านวน 50 ตนัต่อวนั ภายใน 1 เดือนผลิตได ้1,500 ตนั และใน 1 ปี ผลิต

ได ้18,000 ตนั บริษทัมีนโยบายจดัส่งสินคา้ให้ส าเร็จรูปให้กบัลูกคา้ทนัที จึงไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
จดัเกบ็สินคา้ 
ต้นทุนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 
1. เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต RDF จ านวน 1 ชุด ราคา 8,000,000 บาท 
2. วสัดุส้ินเปลือง (ถุงพลาสติก กระสอบ ดา้ยเยบ็กระสอบ ถุงมือหนงั ฯลฯ) ราคา 25,303 บาท 
3. รถตกัคูโบตา้ จ านวน 1 คนั ราคา 200,000 บาท 
4. รถบรรทุกฮีโน่ จ านวน 1 คนั ราคา 900,000 บาท 
5. สร้างอาคารโรงงาน 1 โรงงาน ราคา 1,500,000 บาท 
 ต้นทุนวตัถุดบิต่อเดือน 
1. ขยะมูลฝอย จ านวน 3,000 ตนั ฟรี 
2. ปูนขาว จ านวน 3,000 กิโลกรัมๆละ 1 บาท ราคา 3,000 บาท 

ดงันั้นรวมตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด คือ 3,000 บาท ปริมาณการผลิตสินคา้ RDF ได ้1,500 ตนั 
เพราะฉะนั้นตน้ทุน คือ 2 บาทต่อตนั 
ต้นทุนค่าแรงงานในการผลติสินค้าต่อเดือน 
1. ผูจ้ดัการโรงงาน จ านวน 1 คน อตัราจา้งเดือนละ 25,000 บาท รวมเงิน 25,000 บาท 
2. วิศวกรโรงงาน จ านวน 1 คน อตัราจา้งเดือนละ 20,000 บาท รวมเงิน 20,000 บาท 
3. พนกังานคดัแยกขยะ  จ านวน 10 คน อตัราจา้งเดือนละ 9,000 บาท รวมเงิน 90,000 บาท 
4. พนกังานขบัรถ จ านวน 2 คน อตัราจา้งเดือนละ 12,000 บาท รวมเงิน 24,000 บาท 

ดังนั้นรวมตน้ทุนค่าแรงงานทั้ งหมด คือ 159,000 บาท ปริมาณการผลิตสินคา้ RDF ได้ 
1,500 ตนั เพราะฉะนั้นตน้ทุน คือ 106 บาทต่อตนั 
ค่าใช้จ่ายในโรงงานในการผลติสินค้าต่อเดือน 
1. ค่าไฟฟ้า จ านวนรวม 100,000 บาท 
2. ค่าน ้ าประปา จ านวนรวม 1,000 บาท 
3. ค่าขนส่งวตัถุดิบ จ านวนรวม 5,000 บาท 
4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร จ านวนรวม 2,000 บาท 
5. ค่าเช่าท่ีดินโรงงาน จ านวนรวม 1,250 บาท 
6. ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง (NGV) จ านวนรวม 50,000 บาท 
7. ค่าวสัดุส้ินเปลือง จ านวนรวม 25,303 บาท 
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8. ค่าสวสัดิการคนงาน จ านวนรวม 12,000 บาท 
9. ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร จ านวนรวม 65,000 บาท 
10. ค่าเส่ือมราคารถตกั จ านวนรวม 3,000 บาท 
11. ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก จ านวนรวม 13,500 บาท 
12. ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน จ านวนรวม 5,416.67 บาท 
13. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จ านวนรวม 5,000 บาท 

ดงันั้นรวมค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งหมด คือ 288,469.67 บาท ปริมาณการผลิตสินคา้ RDF ได ้
1,500 ตนั เพราะฉะนั้นตน้ทุน คือ 192.31 บาทต่อตนั 
ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย  =  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้าย        
       ในโรงงานต่อหน่วย 
               = 2 + 106 + 192.31 = 300.31 บาทต่อตนั 

ราคาทุนของขยะเช้ือเพลงิ RDF     =  300.31 บาทต่อตนั 
ราคาขายของขยะเช้ือเพลงิ RDF     =  1,500  บาทต่อตนั 
ดังน้ันคดิเป็นร้อยละของต้นทุน      =  20.02 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1. รัฐบาลควรมีนโยบาย Zero Landfill เพื่อฟ้ืนฟูบ่อฝังกลบเดิมใหเ้ป็นสวนสาธารณะ 
2. รัฐบาลควรส่งเสริมใหเ้อกชนลงทุน WASTE TO ENERGY โดยลดเง่ือนไขลง 
3. รัฐบาลควรเร่งรัดมาตรา 80 ตาม พรบ. ส่ิงแวดลอ้มปี 2535 ให้บริษทัเอกชนมีการรวบรวม

ขอ้มูลเสนอว่า ควรมีการด าเนินงานอย่างไรกบัขยะท่ีไม่ใชแ้ลว้ในอุตสาหกรรมท่ียงัเป็น
ปัญหาในปัจจุบนัน้ี 

4. เน่ืองจากในการเดินเคร่ืองแต่ละคร้ังตอ้งมีการเปล่ียนแผ่นกรองและวสัดุในการกรองของ
ระบบท าความสะอาด Syn-Gas เป็นผลมาจากละอองน ้ าและน ้ ามนั ดินท่ีอุดตนัท าให้ Syn-
Gasไหลไม่ราบร่ืน จึงควรพฒันาระบบท าความสะอาด Syn-Gas เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสูง
ยิง่ข้ึน 

5. น ้าจากกระบวนการท าความสะอาด Syn-Gas จะมีลกัษณะสีขุ่นด าและมีกล่ินเหมน็ จึงควรมี
ระบบท าความสะอาดน ้าจากกระบวนการท าความสะอาด Syn-Gas 

6. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ เพิ่มค่าความร้อนของก๊าซเช้ือเพลิงใหสู้งข้ึน 
7. หลงัเดินเคร่ืองจกัร แต่ละคร้ังจะมีข้ีเถา้ท่ีเหลือจากกระบวนการท างาน จึงควรศึกษาหาวิธีน า

ข้ีเถา้ท่ีเหลือจากกระบวนการ RDF ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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แผนการจัดการ 
 โครงสร้างองคก์รของบริษทัจะมี CEO ใหญ่สุดและมีการบริหารท่ีแบ่งตามแผนกต่างๆ โดย
จะใชก้ลยทุธ์เชิงรุกท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองในการบริหารจดัการทรัพยากรในองคก์รอยา่ง
มีคุณค่ามากท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจของบริษทั 
แผนการเงิน  

บริษัทลงทุนในธุรกิจน้ี จ านวน 15,000,000 ต้นทุนจากการกู้  4% สินเช่ือเงินกู้เพื่อการ
อนุรักษ์พลงังานกสิกรไทย 4%  อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.8% โดยบริษทัมีเป้าหมายการ
เติบโตของยอดขายปีละ10%  ประมาณยอดขาย 5 ปี คือ 26,354 ตันต่อปี รวม 39,531,000 บาท  
เงินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงาน NOWC=12.80% จากการค านวณ พบว่า ระยะเวลาคืนทุนตาม
วิธี Payback Period = 0.37 ปี และวิธี Discounted PB 0.34 ปี นับว่าธุรกิจน้ีคืนทุนเร็วมาก ส่วนวิธี
มูลค่าปัจจุบัน(NPV) = 9,123,540,000 บาท มีค่าเป็นบวก จึงยอมรับโครงการได้ และวิธี อัตรา
ผลตอบแทนภายในท่ีโครงการจะให้แก่ผูถื้อลงทุน(IRR) = 334.11% จดัว่าเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์สูงมาก
เช่นกนั ดงันั้นธุรกิจน้ีจึงเป็นหน่ึงธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะลงทุนเป็นอยา่งมาก 
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แผนธุรกจิ กาวตดิไม้ 
นาว ี มหรณพราพพงศ ์ 

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

บทน า 
ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกาวอุตสาหกรรมชั้นน าของประเทศ ไดแ้ก่ กาวส าหรับงาน

ส่ิงพิมพแ์ละงานกระดาษ และ กาวส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นกาวคุณภาพดี มาตรฐานสูง 
เพราะบริษทัฯ  มีทีมการวิจยัและพฒันาสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกประเภท
งาน อีกทั้งยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานการรับรอง ISO 
14001, ISO 9001 และมี แผนกประกนัคุณภาพ (Quality Control : QC) เพื่อตรวจสอบสินคา้ก่อนส่ง
ถึงมือลูกคา้ทุกคร้ัง นอกจากน้ี เรายงัมีคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ ส าหรับเก็บรักษาสินคา้ให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมส่งลูกคา้ของบริษทัท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศไทย จากความส าเร็จดงักล่าว 
เม่ือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อยา่งเป็นทางการ 
ภายในเดือนธันวาคม 2558 น้ี บริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะขยายฐานตลาดไปสู่ตลาดอาเซียน 
(AEC) เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างความเติบโตใหก้บับริษทัฯไดม้ากข้ึน 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ จะน าไปขยายตลาดอาเซียน (AEC)  ไดแ้ก่ กาวส าหรับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม ้และกาวท่ีใช้กบังานก่อสร้าง ได้แก่ กาวงาน Build-In & 
Flooring และกาวงานปูพื้นปาร์เก ้ คือ กาว MAX 360° กาวคุณภาพสูงเกรด A จะเป็นผลิตภณัฑต์วั
แรกท่ีจะน าไปเปิดตลาดอาเซียน (AEC) ท่ีมีการขยายตวัของยอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (AEC) ท่ีสูงข้ึนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 10% ต่อปี รวมถึงการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัและการพฒันา
สถานบริการ ส านกังานท่ีมีมูลค่าการตลาดของเฟอร์นิเจอร์สูงถึงหลกัหม่ืนลา้นบาท ส่งผลดีใหต้ลาด
กาวเติบโตตามไปดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเร่ิมเปิดตลาดท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)  
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แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 
      บริษทั ประกอบธุรกิจกาวอุตสาหกรรม Max-Latex เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยความ
แข็งแกร่งของคุณภาพสินคา้และแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีของผูใ้ช้งานในประเทศ จึงท าให้เกิด
ความคิดท่ีจะขยายตลาดไปสู่ สปป.ลาว เพื่อตอบรับการเปิด AEC ภายในปี 2558 น้ี 
      ส าหรับการกา้วไปสู่ตลาด สปป.ลาว ในแถบอาเซียน ซ่ึงมีวฒันธรรมและความชอบในงาน
ท่ีท าดว้ยไมต่้าง ๆ ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์ไม ้ของตกแต่งท่ีท าดว้ยไม ้พื้นไม ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นงานฝีมือและ
ดูมีมูลค่า จึงไดเ้ร่ิมท าการส ารวจตลาดในปี 2557 โดยทีมการตลาดต่างประเทศของบริษทัฯ โดย
ส ารวจท่ี สปป.ลาว ในเบ้ืองตน้   พบว่าใน สปป.ลาว กาวมีมูลค่าการตลาดรวม 50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ตลาดท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี คุม้ค่ากับการลงทุน รวมถึงยงัอยู่ใกลป้ระเทศไทย  นอกจากมูลค่า
การตลาดท่ีสูงแลว้ ผลิตภณัฑก์าวในตลาดเป็นกาวอเนกประสงค ์ยงัไม่มีกาวคุณภาพสูงเฉพาะงาน
ไม ้บวกกลบัพนักงานขาย ทีมฝ่ายขายและการตลาดของบริษทัฯ มากด้วยประสบการณ์ในการ
ด าเนินวิธีการท าการตลาด ส่วนการผลิตนั้น บริษทัฯ มีโรงงาน เคร่ืองจกัร บุคลากร ท่ีพร้อมอยูแ่ลว้  
      ส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรคท่ีไม่อาจมองข้ามได้ คือ การมีคู่แข่งท่ีครองตลาดอยู่แล้ว ความ
จงรักภกัดีในแบรนดแ์ละการคุน้เคยในการใชง้านแบบเดิมของลูกคา้ รวมถึงราคาของผลิตภณัฑท่ี์สูง
กวา่  
วสัิยทศัน์ 
      เราจะเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมกาวติดเฟอร์นิเจอร์และไมใ้นกลุ่มอาเซียน  เพื่อใหลู้กคา้ไดใ้ช้
กาวคุณภาพเกรด A ท่ีใชง้านง่าย ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพ และพฒันาคุณสมบติัของกาวให้มีศกัยภาพ
มากกวา่คู่แข่ง 
พนัธกจิ 

ผลติภัณฑ์ พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดา้นต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพสูง และใชง้านง่าย  
การผลติ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงสุดดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดใชแ้นวคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 
การจัดจ าหน่าย  ใหมี้ช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย  
บุคลากรสร้างวฒันธรรมองคก์รส่งเสริมใหพ้นกังานเรียนรู้เพื่อความมัง่คงและกา้วหนา้ 
สังคม  รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสร้างคุณค่าใหก้บัสงัคม 

เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะส้ัน 

      ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชใ้น สปป.ลาว โดยน าสินคา้ไปวางจ าหน่ายใหท้ัว่
ทุกภูมิภาคของ สปป.ลาว ภายในปี 2559 และไดส่้วนแบ่ง 10% ของมูลค่าตลาดรวมเป็นอยา่งนอ้ย 
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เป้าหมายระยะยาว 
      ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชใ้นสปป.ลาว โดยน าสินคา้ไปวางจ าหน่ายใหท้ัว่
ทุกภูมิภาคของ สปป.ลาว ภายในปี 2563 และไดส่้วนแบ่งมากกว่า 10% ของมูลค่าตลาดรวมเป็น
อยา่งนอ้ย 
สัญลกัษณ์และค าขวญั 

 
“  งานยดึติด คิดถึง Max-Latex ” 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ช่างปูพื้น และ
บุคคลทัว่ไป ท่ีตอ้งการกาวคุณภาพสูง ใชง้านง่าย 
ท าเลที่ตั้ง ส านักงานและโรงงาน : 
เลขท่ี 819 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14  ต.แพรกษา  อ.เมืองสมุทรปราการ 
 จ.สมุทรปราการ 10280 
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ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ 
ความส าเร็จของธุรกิจเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ดงัน้ี  

1. คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ยดึติดดี เป็นท่ียอมรับของผูใ้ชง้านไม ้มาเป็นเวลากวา่ 20 ปี 
2. การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การลดกล่ิน 
3. มีทีมขายท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ และมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะไปเปิดตลาด 
4. บุคลากรบริษทัท่ีทุ่มเท พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
5. ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธท่ี์ดีในระยะยาวกบัลูกคา้และคู่คา้ 

 เงินทุน 
      เงินลงทุนท่ีใช้ในการขยายตลาดท่ี สปป.ลาว บริษทัฯ ก าหนดวงเงินในการด าเนินงาน
ประมาณ 5 ลา้บาท โดยเป็นเงินทุนจากผูถื้อหุน้จ านวน 3 ลา้นบาท และจดัหาจากแหล่งภายนอกโดย
การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินจ านวน 2 ลา้นบาท 
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วเิคราะห์สถานการณ์ 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

ค.ศ.2015 พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป ก าแพงขวางกั้นทางเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจะถูกทลายลง พร้อมกบัการก่อก าเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) หรือในช่ือย่อ “เออีซี” (AEC) จะเกิดความเปล่ียนแปลงตามมามหาศาล ทั้ง
ในแง่ท่ีเป็นคุณหรืออาจก่อผลกระทบส าหรับคนไทย ข้ึนอยูก่บัเรามีจุดดอ้ยหรือจุดแขง็ ในส่ิงท่ีตอ้ง
แข่งขนักบัเพื่อนบา้นในภูมิภาคเดียวกนั เม่ือ เออีซี ถือก าเนิด นอกจากจะท าให้มีตลาดและฐานการ
ผลิตร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว ยงัส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการอยา่งเสรี เคล่ือนยา้ยการ
ลงทุน และเงินทุนอยา่งเสรี รวมทั้งเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี 
หากสมาชิกอาเซียนรวมตวักนัไดดี้ ในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจ
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก เน่ืองจากเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีอตัราเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 5 
และมีมูลค่าการคา้รวมสูงถึง 1.66 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
     ไทย มีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองท่ีตั้งซ่ึงอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียน แต่ไทยก็มีจุดอ่อนท่ี
ตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ข เช่น ปี พ.ศ.2557 ไทยจะถูกตดัสิทธิพิเศษทางการคา้และภาษีศุลกากร (จีเอส
พี) จากยโุรป และ การท่ีไทยปรับข้ึนค่าจา้งแรงขั้นต ่าเป็นวนัละ 300 บาท  

อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการไทยยงัมีศกัยภาพมากพอท่ีจะไปเปิดตลาดเออีซี เพื่อมิให้เป็น
การปิดกั้นการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจมหภาค ทั้ งน้ี ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษา
ข้อก าหนด เง่ือนไข กฎหมายในประเทศต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และติดตามสถานการณ์ การ
ด าเนินงาน อยา่งใกลชิ้ด เพื่อสามารถปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัได ้
วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation)   

จากขอ้มูลการเปิดเขตการคา้  AEC ท่ีมา :  จากบทความ   ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างใน 
CLMV โอกาสเปิดกวา้งส าหรับผูป้ระกอบการไทย ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ตุลาคม 2555 http://www.exim.go.th     กล่าวว่า ประเทศ CLMV ซ่ึง
ประกอบดว้ยกมัพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม นบัเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ เน่ืองจาก อยู่ในช่วง
เร่งพฒันาประเทศ ท าให้มีโครงการก่อสร้างจ านวนมากตามการพฒันา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
เก้ือหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง  
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อตัราการขยายตัวของเศรษฐกจิโลก และ CLMV ปี 2554-2556 
หน่วย : ร้อยละ 
 

                       2554  2555*     2556** 

โลก 2.6 2.1 2.6 

เอเซีย 
    กมัพชูา 
    สปป.ลาว 
    พม่า 
    เวียดนาม 

4.0 
6.1 
8.1 
4.8 
5.9 

4.6 
6.0 
7.7 
5.0 
5.3 

5.0 
6.6 
8.0 
5.3 
6.6 

   หมายเหตุ : *ตวัเลขเบ้ืองตน้ **ตวัเลขคาดการณ์ 
ท่ีมา : EIU (กรกฎาคม-สิงหาคม 2555)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจุบนั โอกาสในการท าธุรกิจ คู่แข่งทางตรงและ 
ทางอ้อม รวมถึงคู่แข่งท่ีจะเข้ามาใหม่ และการมีสินค้าทดแทนต่างๆ ซ่ึงจะต้องวิ เคราะห์ 
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อเป็นการก าหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ธุรกิจโดยใช ้ Five Force Model ดงัน้ี 
The Five Force That Shape Industry competition 

 
ภาพที ่2.1 Five Force Model 

  



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

45 
Journal of Marketing 

And Communication 

ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers)   
ธุรกิจกาวติดไม ้ เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน จากภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตวั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการแต่ละราย ท าการลดแลกแจกแถม การบริการแบบครบวงจร (One stop 
Service) รวมทั้งการติดตั้งเคร่ืองกวนกาวใหลู้กคา้ใชง้าน  
ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) 

เน่ืองจากการผลิตกาวติดไม ้ เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างท าไดย้าก ท าให้ผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ตอ้งใชเ้งินลงทุน (Capital Requirement) สูง ต่อการลงทุนในดา้นต่างๆ อาทิ การสร้างโรงงาน  
การประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด  การพฒันาและวิจยัตลาด การซ้ือวตัถุดิบท่ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ท าให้
ผูท่ี้จะเขา้มาแข่งขนัรายใหม่ตอ้งเส่ียงต่อการด าเนินงานท่ีไม่คุม้ทุน 
ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Substitute product) 

ปัจจุบนักาวติดไม ้ เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง เร่ิมมีผูป้ระกอบการรายใหม่ เกิดข้ึนท าให้
ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกมากข้ึน ก็คือสินค้าท่ีทดแทนกันนั้ นเอง และ รวมไปถึงการออกแบบ
ผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งใชก้าวในการยดึติด การใช ้น็อต ปะเก็น ตะปู เชือก และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะ
ช่วยลดปริมาณการใชก้าวใหน้อ้ยลง  
อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑจ์ะสร้างอ านาจต่อรองดา้นราคา หรือ ตอ้งการคุณภาพสินคา้ หรือ บริการท่ีดี
ข้ึนส าหรับราคาเดิม  ดงันั้นการเลือกส่วนผสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการ
ส่งเสริมการตลาด จะท าใหส้ามารถดึงดูดผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคไดม้าก 
อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์  (Power of supplier) 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตกาวติดไม ้เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ  
และ ตอ้งใชฤ้ดูกาลในการเพาะปลูก ท าใหผู้ข้ายสามารถสร้างอ านาจต่อรองดา้นราคา รวมถึงตอ้งซ้ือ
สินคา้จ านวนมากข้ึน เพื่อใหไ้ดร้าคาเดิม ท าใหมี้ตน้ทุนในการจดัเกบ็สูงข้ึน 
  



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

46 
Journal of Marketing 

And Communication 

การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)   
เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอยา่งไรการ 

วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการท าธุรกิจเป็นวิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
ต่อไปในอนาคต   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength)  
1. สินคา้เป็นท่ีรู้จกัมากวา่ 20 ปี        2. มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ 
3. มีทีมงานขายอยูท่ ัว่ประเทศ   4. เป็นบริษทัของคนไทย 
5. มี Package หลากหลายขนาด 
จุดอ่อน (Weakness)  
1. อาจเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบ    2. อายขุองสินคา้มีระยะเวลาสั้น 
3. ตน้ทุนในการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑสู์ง  4. สรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
5. มีตน้ทุนในการบ าบดัของเสียจากการผลิตสูง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity)  

1. คู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดยงัไม่มากนกั จึงเป็นโอกาสท่ีจะขยายตลาดเพิ่ม 
2. การเปิด AEC ในปลายปี 2558 ท าใหมี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศเพื่อนบา้น 
3. มีมูลค่าทางการตลาดสูง  ท าใหเ้ราสามารถเขา้ไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดได ้
4. แนวโนม้การตกแต่งท่ีอยูอ่าศยั ส านกังาน โรงแรม ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไมสู้ง  
5. เป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูง 

อุปสรรค (Threat)  
1. การส่ือสารและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  
2. การแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงจากคู่แข่งส าคญันอกอาเซียน เช่น ประเทศจีน  
3. มีคู่แข่งท่ีครองตลาดอยูแ่ลว้ 
4. ลูกคา้มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้เดิม 
5. ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัและกฏหมายท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่  พิธีการน าเขา้สินคา้ การลงทุน 
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วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)   
คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor)  

เน่ืองจากสินคา้กาว เป็นผลิตภณัฑท่ี์วางต าแหน่งเป็นกลุ่มกาวเฉพาะงานไม ้จึงท าใหมี้คู่แข่ง
ไม่มากนัก ทั้งน้ี คู่แข่งของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ซีลิค คอร์พ 
ประเทศไทย  และ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  
คู่แข่งทางออ้ม (Indirect Competitor)    

การออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งใชก้าวในการยดึติด หรือ การใช ้น็อต ปะเกน็ ตะปู เชือก 
และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดปริมาณการใชก้าวใหน้อ้ยลง 

แผนการตลาด 
วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

 เพื่อเพิ่มยอดขายไปสู่ตลาดอาเซียน (AEC)  โดยเร่ิมท่ี สปป.ลาว ให้มีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 10%  
ของมูลค่าทางการตลาดรวมของประเทศ 

 เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์กาวคุณภาพเกรด A ให้เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับลูกคา้ ทั้ งในระดับ
ผูใ้ชง้านทัว่ไป ช่างฝีมือ และในวงการอุตสาหกรรม 

 เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ โดยมีการวางจ าหน่ายตามร้าน Hardware ไฮเปอร์มาร์
เกต็ และการขายผา่น Social Media ไดแ้ก่ Facebook และ Line   

 เพื่อใหลู้กคา้ไดรู้้จกัแบรนดก์าวคุณภาพเกรด A ส าหรับเฉพาะงานไม ้ภายใน 5 ปี 
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
การแบ่งส่วนตลาด (Marketing segmentation) 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 

-Geographic segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะภูมิศาสตร์ โดย 
พิจารณาแบ่งตามภูมิภาคของประเทศลาว คือ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต ้

- Behavioral segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถ 
แบ่งไดด้งัน้ี 

- ผูบ้ริโภคท่ีชอบใชสิ้นคา้คุณภาพสูง - ผูบ้ริโภคท่ีเคยชินกบัสินคา้เดิม 
- ผูบ้ริโภคท่ีใชอ้ะไรกไ็ด ้ท่ีหาซ้ือไดง่้าย 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์กาว Max-Latex มีลกัษณะดงัน้ี 
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือกลุ่มผูบ้ริโภคในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศลาว ท่ีใหค้วามส าคญักบั
คุณภาพของสินคา้เม่ือเทียบกบัราคา  
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กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มผูบ้ริโภคในภาคใต ้ของประเทศลาว ท่ีใชสิ้นคา้ท่ีหาซ้ือไดง่้าย 
การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 

    คุณภาพสูง     

     
 
  

 

    
           
           
           
           
           

ราคาต ่า                 
ราคา
สูง 

           
           
           
           
           
           
           
    คุณภาพต ่า     

จากภาพแสดงการวางต าแหน่งผลิตภณัฑจ์ะเห็นวา่ กาว Max-Latex ถือว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพสูง ในระดบัราคาท่ีไม่สูง เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง อยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่นและไดเ้ปรียบ 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

เพื่อเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการเขา้สู่ตลาด โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ดงัน้ี 
ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑก์าว Max-Latex เป็นกาวคุณภาพสูงเกรด A ส าหรับงานไม ้โดยบริษทัจะ
มีหลากหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ ตามการใชง้านของลูกคา้ โดยมีทั้งหมด 6 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด  1 Kg., 
10 Kg., 20 Kg., 50 Kg., 100 Kg. และ 200 Kg. 
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ด้านราคา (Price) 
ราคาขายตามขนาดบรรจุ ดงัน้ี  
ขนาดบรรจุ 1 Kg. ราคา 80 บาท/ Kg.   ขนาดบรรจุ 10 Kg. ราคา 70 บาท/Kg. 
ขนาดบรรจุ 20 Kg. ราคา 65 บาท/Kg.  ขนาดบรรจุ 50 Kg. ราคา 60 บาท/Kg. 
ขนาดบรรจุ 100 Kg. และ 200 Kg. ราคา 55 บาท/Kg.  

การใชก้ลยุทธ์ดา้นราคา เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก เพื่อมีส่วน
แบ่งในตลาดตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
ด้านสถานทีจ่ัดจ าหน่าย (Place) 
บริษทัฯ วางกลยทุธ์ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายโดยวางรูปแบบการจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. ร้านคา้ปลีกใน สปป.ลาว ท่ีขายของวสัดุก่อสร้าง หรือร้าน Modern Trade   
2. ก า ร จ า ห น่ า ย  on line  ผ่ า นท า ง  Internet โด ย มี   2  ช่ อ งท า ง คื อ  ท า ง เ ว็บ ไซต์   

www.maxlatex.co.th  และทาง Facebook  www.facebook.com/max-latex 
3. แต่งตั้ง Agent ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายในแต่ละภูมิภาค เพื่อใหเ้ป็นจุดศูนยร์วมแต่ละภาค 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาด เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สร้างการรับรู้ของแบรนดสิ์นคา้ 
เพื่อเพิ่มความตอ้งการซ้ือซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งผลใหสิ้นคา้ของ
บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มยอดขาย โดยใชช่้องทางการส่งเสริมการขายดงัน้ี 
การโฆษณา (Advertising) 

- จดัท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์เพื่อแจกตามร้านคา้ และลูกคา้ท่ีใชก้าว  
- ลงโฆษณาในหนงัสือและนิตยสารดา้นเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์หรือท่ีเก่ียวขอ้ง             
- ออกบูทงานแฟร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไม,้ เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งและงานก่อสร้าง ท่ี ลาว 

การใช้พนักงาน (Personal Selling) 
บริษทัฯ มีพนักงานขายท่ีมีศกัยภาพในการให้ความรู้ การบริการ รวมถึงการปิดการขาย 

ดงันั้น พนกังานขาย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะใหลู้กคา้ไดรู้้จกัผลิตภณัฑก์าว Max-Latex อยากลองสินคา้
ใหม่ท่ีคุณภาพสูง และได้รับการบริการหลงัการขายท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจ กลบัมาซ้ือซ ้ าอย่าง
ต่อเน่ือง 
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 

การท า Promotion พิเศษ เป็นกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ กระตุน้
ยอดขาย ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดงัน้ี 
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1.จดัใหมี้กิจกรรม เล่นเกมส์ตอบค าถามผา่นทาง Facebook  เพื่อรับของรางวลั  
2.ใหข้องแถมแก่ลูกคา้เพือ่จูงใจใหซ้ื้อมากข้ึนและซ้ือต่อเน่ือง เช่น  เคร่ืองด่ืมชูก าลงั, เส้ือยดื  
3.การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) 

- จดัท าเอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Identity) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ โล
โก ้นามบตัร บรรจุภณัฑ ์รวมถึงการตกแต่งส านกังาน ชุดแต่งกายพนกังาน  
- จดัท าเวบ็ไซต ์ของสินคา้โดยใชช่ื้อเวบ็ไซต ์www.max-latex.co.th.  
- จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  อาทิ 
กิจกรรมการปลูกป่า การสร้างโรงเรียนในชนบท การสร้างจิตส านึกในการประหยดั
พลงังาน  
- ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เราสามารถท าผ่านช่องทาง Social Network ได้แก่ 
Facebook ได ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ นอกจากนั้นยงัมีช่องทางอ่ืนๆ อาทิ จดัท า Blog เพื่อ
เผยแพร่บทความ  

แผนปฏิบัติการของการท าการตลาด (Action Plan) 
งบประมาณการท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในปีแรกนั้น ประมาณการไวไ้ม่เกิน 3% 
ของยอดขาย และจะลดลงใหเ้หลือไม่เกิน 1% ของยอดขายภายใน 5 ปี ในปีแรก ประกอบดว้ย 
ตารางที ่3.1 งบประมาณการท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
การโฆษณา (Advertising) 
- จดัท าแผน่ประชาสมัพนัธ์ จ านวน 10,000 แผน่  เป็นเงิน 20,000 บาท 
- โฆษณาในหนงัสือและนิตยสารรายไตรมาส  เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ออกบูทงานเฟอร์นิเจอร์     เป็นเงิน 50,000 บาท 
การใช้พนักงาน (Personal Selling) 
- จดัท านามบตัรส าหรับพนกังานขาย จ านวน 5,000 แผน่ เป็นเงิน 15,000 บาท 
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
- ของรางวลัส าหรับผูร่้วมกิจกรรมทาง Facebook  เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ของแถมใน Packing ส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้  เป็นเงิน 10,000 บาท 
การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 
- ค่าดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์www.max-latex.co.th เป็นเงิน 10.000 บาท 
- ท ากิจกรรม CSR ปลูกป่า  ตลอดปี   เป็นเงิน 15,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปี 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท 
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ตารางที ่3.2 ภาพรวมของการประชาสัมพนัธ์ 
ภาพรวมของการประชาสมัพนัธ์ ประจ าปี 2559 เร่ิมตั้งแต่ เดือน มกราคม  – ธนัวาคม 2559 
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แจกแผน่                         
ประชาสัมพนัธ ์                         
โฆษณาใน                         
หนงัสือ,นิตยสาร                         
ออกบูท                         
ท านามบตัร                         
ของรางวลัตอบ                         
ค าถามทาง                         
Facebook                         
ของแถมใน                          
Packing                         
ค่าดูแลและ                         
ปรับปรุงเวบ็ไซต ์                         
กิจกรรม CSR                         

 
งบประมาณด้านการตลาด 
ตารางที ่3.3 งบประมาณด้านการตลาด 
บาท/ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
ยอดขาย 5,565,000 6,121,500 6,802,000 7,649,000 8,680,000 

ค่าใชจ่้ายดา้น      
การตลาด (%) 3% 2% 1% 1% 1% 

ค่าใชจ่้ายดา้น      

การตลาด (บาท) 
 

150,000 120,000 100,000 50,000 50,000 
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การประมาณการยอดขาย 
การประมาณยอดขายในแต่ละปีเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่3.4 การประมาณยอดขายในแต่ละปี 

 
หมายเหตุ: 
- ประมาณการยอดขาย ก าหนด 1 ปี = 360 วนั 
- ยอดขายจากการขายผา่นพนกังานขาย ใหมี้การเติบโตอยา่งนอ้ยปีละ 10%  
- ยอดขายจากการขายผา่นส านกังานและออนไลน์ และการขายผา่นตวัแทนและร้านคา้ปลีก จะรักษา
ให้มีระดบัยอดขายไม่ให้ต  ่ากว่าประมาณการ เพื่อให้มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ให้เป็น
ทางเลือกแก่ลูกคา้ ท่ีสะดวกตอ้งการซ้ือสินคา้ผ่านส านักงาน ซ้ือผ่านทางออนไลน์ หรือติดต่อกบั
ตวัแทนและร้านคา้ปลีก 
 
 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563

ยอดขาย หน่วย : บาท หน่วย : บาท หน่วย : บาท หน่วย : บาท หน่วย : บาท

การขายผา่นพนักงานขาย 4,452,000.00     4,897,200.00     5,441,600.00     6,119,200.00     6,944,000.00     

การขายผา่นส านักงานและออนไลน์ 556,500.00        612,150.00        680,200.00        764,900.00        868,000.00        

การขายผา่นตวัแทนและรา้นคา้ปลกี 556,500.00        612,150.00        680,200.00        764,900.00        868,000.00        

รวมยอดขาย 5,565,000.00     6,121,500.00     6,802,000.00     7,649,000.00     8,680,000.00     
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นโยบายการเงินกบัความสัมพนัธ์ในการจัดการทางการผลติ 
ของผลติภัณฑ์ “น า้กระเจีย๊บคลายร้อน KAJEAB” 

น ้ำฝน  เทมโส 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนักำรกำรด่ืมน ้ ำเป็นส่ิงท่ีส ำคญัส ำหรับชีวิตมนุษยทุ์กๆคน ในร่ำงกำยมนุษยน์ั้นมี

น ้ ำมำกถึงสองในสำมส่วนของร่ำยกำย ซ่ึงน ้ ำถือว่ำเป็นส่ิงท่ีส ำคญัต่อกำรท ำงำนในร่ำงกำย กำร
ท ำงำนของเซลต่ำงๆ ทุกเซลลว้นประกอบไปดว้ยน ้ ำทั้งนั้น หนำ้ท่ีส ำคญัของน ้ ำก็จะเป็นตวักลำงใน
กำรประสำนกำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมีทุกชนิด ถำ้หำกร่ำงกำรขำดน ้ ำแลว้ก็จะท ำให้เซลต่ำงๆใน
ร่ำงกำยเกิดท ำงำนอยำ่งผดิปกติ เม่ือเซลต่ำงๆท ำงำนผดิปกติกจ็ะส่งผลเสียต่อสุขภำพนัน่เอง คนไทย
ในยคุสมยัน้ีใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพอนำมยัมำกกวำ่คนในอดีต ตอ้งกำรมีอำยท่ีุยนืยำว ไม่มีโรคภยั
เบียดเบียน ไม่ตอ้งไปโรงพยำบำลใหเ้สียเงินเป็นจ ำนวนมำกเพื่อรักษำโรค 

น ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพถือเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกท่ีมนุษยเ์รำสำมำรถน ำมำตม้รับประทำน
แทนน ้ ำได ้อีกทั้งยงัมีประโยชน์หลำยประกำร ประโยชน์ท่ีเด่นชดัของน ้ ำกระเจ๊ียบประกอบไปดว้ย
กระเจ๊ียบมีสำรแอนโทไซยำนิน (Anthocyanin) และมีสำรโพลีฟีนอล ซ่ึงไดแ้ก่ Protocatechuic Acid 
ท่ีมีฤทธ์ิต่อตำ้นอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง ช่วยชะลอควำมแก่ และช่วยใหเ้สน้เลือดอ่อนน่ิม
ไดก้ระเจ๊ียบใชท้ ำเป็นน ้ ำด่ืมท่ีช่วยท ำใหร่้ำงกำยสดช่ืน เน่ืองจำกมีกรดซิตริกอยูด่ว้ยน ้ ำกระเจ๊ียบแดง 
ใบอ่อนของกระเจ๊ียบใชรั้บประทำนเป็นผกัได ้หรือจะน ำมำใชท้  ำแกง้ส้มก็ได ้ให้รสเปร้ียวก ำลงัดี 
และยงัมีวิตำมเอสูง กลีบเล้ียงผลและกลีบดอกอุดมไปดว้ยแคลเซียม ท่ีช่วยบ ำรุงกระดูกและฟันให้
แขง็แรง กระเจ๊ียบแดง จดัเป็นพืชส่งออกโดยน ำไปใชเ้ป็นส่วนผสมส ำคญัส ำหรับ Herbal Tea และ
ใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำร เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้่ำน ้ ำกระเจ๊ียบเป็นน ้ ำสมุนไพรท่ีไดม้ำจำกธรรมชำติ ไม่มีสำรเคมีท่ีเป็นอนัตรำย
ต่อร่ำงกำยของมนุษย ์เด็ก ผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวยัสำมำรถรับประทำนน ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพกนัได ้
รับประทำนไดห้ลำยๆคร้ังไม่เป็นอนัตรำย ในส่วนของผลิตภณัฑท่ี์ท ำมำจำกกระเจ๊ียบท่ีน ำออกมำ
จ ำหน่ำยในตลำดในประเทศไทยยงัมีน้อยมำก ส่วนใหญ่จะมีผูผ้ลิตน ้ ำผลไมอ้อกมำจ ำหน่ำยอย่ำง
แพร่หลำยทั้ง แบรนดข์องคนไทยและแบรนดข์องต่ำงชำติ ซ่ึงจ ำหน่ำยในรำคำค่อนสูง และไม่ค่อยมี
ประโยชน์มำกนักเน่ืองจำกมีส่วนผสมของน ้ ำตำลในปริมำณมำก ขนำดและบรรจุภณัฑ์มีควำมจุ
มำกกว่ำ 500ml.ข้ึนไป ซ่ึงไม่เหมำะสมกบัคนไทย ท่ีส่วนใหญ่มีรำยไดต้  ่ำ แต่ค่ำครองชีพท่ีสูง น ้ ำ
กระเจ๊ียบจะใชก้ลยทุธ์ดำ้นรำคำ รำคำจะถูกกว่ำ และบรรจุภณัฑท่ี์ขนำดเลก็กว่ำ จะใชข้วดพลำสติก
กลมขนำด 250 ml. มำจ ำหน่ำยเพื่อใหผู้บ้ริโภคสำมำรถหำซ้ือไดโ้ดยง่ำย สะดวก   
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               นอกจำกคุณสมบติัท่ีดีทำงดำ้นสมุนไพรแลว้ กระเจ๊ียบยงัเป็นพืชท่ีปลูกง่ำย ใชน้ ้ ำนอ้ย ปลูก
ไดทุ้กภำคของประเทศไทย ตน้ทุนในกำรปลูกต ่ำ กระเจ๊ียบแหง้สมำรถเก็บไวใ้ชไ้ดน้ำน รำคำขำยดี 
เกษตรกรไทย  สำมำรถ ท ำเป็นอำชีพหลกัในกำรด ำรงชีวิตไดไ้ม่แพอ้ำชีพอ่ืน และยงัสำมำรถปลูก
เพื่อจ ำหน่ำยส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศได ้ท ำให้ประเทศชำติมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนอีกทำงและช่วย
พฒันำเศรษฐกิจของประเทศชำติใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 
แนวคดิหรือทฤษฎ ีเกีย่วกบัน า้กระเจ๊ียบเพ่ือสุขภาพ 
 จำกกำรท่ีกระแสคนรักสุขภำพในปัจจุบนัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆทำงคณะผูจ้ดัท ำไดมี้ควำม
คิดเห็นท่ีตรงกนัว่ำ ผลิตภณัฑ์น ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพถือว่ำเป็นส่วนท่ีจะช่วยเสริมให้คนท่ีรักษำ
สุขภำพ เพรำะคุณสมบติัท่ีดีของกระเจ๊ียบท่ีมีมำกมำยหลำยประกำร ไดมี้โอกำสด่ืมมำกข้ึน หำซ้ือได้
ง่ำย มีจ ำหน่ำยๆ ทัว่ไป และเม่ือพวกเขำไดด่ื้มเป็นประจ ำก็จะท ำให้เกิดผลดีต่อสุขภำพของพวกเขำ
อำยุจะยืนยำวมำกข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อรัฐคือกำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำลของรัฐลงไดเ้ป็น
อยำ่งมหำศำล เกษตรกรมีรำยได ้ตลอดจน ยงัช่วยเพิ่มรำยไดใ้หก้บัธุรกิจอีกเป็นจ ำนวนมำก  

คณะผูจ้ดัท ำไดช่้วยกนัศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูลเพื่อประกอบกำรจดัท ำจำกแหล่งขอ้มูลทำง
อินเตอร์เน็ต ตำม Website จำกอำจำรยป์ระจ ำวิชำในมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงและจำกแหล่งขอ้มูล
ตำมห้องสมุด โดยคำดว่ำจะท ำให้กำรศึกษำน้ีมีควำมเป็นไปไดจ้ริงและเป็นไปตำมหลกัวิชำกำรท่ี
รับรองโดยทัว่ไป ทำงคณะของผูท้  ำไดร้วบรวมเก่ียวกบัน ำแนวควำมคิดและทฤษฎี ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลทำงวิชำกำรดงัต่อไปน้ี  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ( 2538 )  กล่ำวไวว้ำ่  

แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  ( Demography Theory ) ประกอบไปดว้ย 
เพศ อำยุ สถำนภำพ ครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ระดบักำรศึกษำอำชีพ และ รำยไดต่้อ
เดือน ลกัษณะกำรท ำงำน ประชำกรศำสตร์เป็นลกัษณะท่ีส ำคญัและสถิติท่ีวดัได ้ของประชำกร และ
ช่วงในกำรก ำหนด ตลำดเป้ำหมำย ในขณะท่ีลกัษณะดำ้นจิตวิทยำและสังคม วฒันธรรมอธิบำยถึง
ควำมคิดและควำมรู้สึกของกลุ่มเป้ำหมำยนั้น ขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์จะสำมำรถเขำ้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำยคนท่ีมีลกัษณะประชำกรศำสตร์ต่ำงกนั จะมีลกัษณะทำง
จิตวิทยำต่ำงกนั โดยวิเครำะห์จำกปัจจยัดงัน้ี  

เพศ  ( Sex )  ควำมแตกต่ำงทำงเพศ ท ำให้บุคคลมีพฤติกรรมของกำรติดต่อส่ือสำรต่ำงกนั 
คือ เพศหญิง มำแนวโนม้ มีควำมตอ้งกำรท่ีจะส่งและรับข่ำวสำรมำกกว่ำเพศชำย ในขณะท่ีเพศชำย
ไม่ไดมี้ควำมตอ้งกำรท่ีจะส่งหรือรับข่ำวสำรเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่มีควำมตอ้งกำรท่ีจะสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจำกกำรรับและส่งข่ำวสำรนั้นดว้ย นอกจำกน้ีเพศหญิงและเพศชำยมี
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ควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมำกในเร่ืองควำมคิด ค่ำนิยม และทศันคติทั้งน้ีเพรำะวฒันธรรมและสังคม
ก ำหนดบทบำทและกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่ำงกนั  

อำยุ  ( Age )  เป็นปัจจยัท่ีท ำให้คนมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของควำมคิดและพฤติกรรม 
คนท่ีมีอำยนุอ้ยมกัจะมีควำมคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมกำรณ์และมองโลกในแง่ดีมำกกวำ่คนท่ีมีอำยมุำก 
ในขณะท่ีคนมีอำยมุำกมกัจะมีควำมคิดอนุรักษนิ์ยมยึดถือกำรปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ำย
กว่ำคนท่ีมีอำยุน้อย เน่ืองมำจำกผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตท่ีแตกต่ำงกนั ลกัษณะกำรใชส่ื้อมวลชนก็
แตกต่ำงกนั คนท่ีมีอำยมุำกมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหำข่ำงสำรหนกัๆมำกกวำ่ควำมบนัเทิง 

กำรศึกษำ  ( Education )  เป็นปัจจยัท่ีท ำให้คนมีควำมคิด ค่ำนิยม ทศันคติและพฤติกรรม
แตกต่ำงกนั คนท่ีมีกำรศึกษำสูง จะไดเ้ปรียบอย่ำงมำกในกำรเป็นผูรั้บสำรท่ีดี เพรำะเป็นผูมี้ควำม
กวำ้งขวำงและเขำ้ใจสำรไดดี้แต่จะเป็นคนไม่เช่ืออะไรง่ำยๆ ถำ้ไม่มีหลกัฐำนหรือเหตุผลเพียงพอ 
ในขณะท่ีคนมีกำรศึกษำต ่ำมกัชะใชส่ื้อประเภทวิทย ุโทรทศัน์ และภำพยนตร์ หำกผูมี้กำรศึกษำสูงมี
เวลำว่ำงพอก็จะใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และภำพยนตร์ แต่หำกมีเวลำจ ำกดั ก็มกัจะแสวงหำ
ข่ำวสำรจำกส่ือส่ิงพิมพม์ำกกวำ่ประเภท อ่ืน  

สถำนะทำงสังคมและเศรษฐกิจ ( Socio-Economic Status)  หมำยถึง อำชีพ รำยได้ และ
สถำนภำพทำงสังคมของบุคคลมีอิทธิพลอยำ่งส ำคญัต่อปฏิกิริยำของผูรั้บสำรท่ีมีต่อผูส่้งสำรเพรำะ
แต่ละคนมีวฒันธรรมประสบกำรณ์ ทัศนคติ ค่ำนิยมและเป้ำหมำยท่ีต่ำงกัน ปัจจัยบำงอย่ำงท่ี
เก่ียวขอ้งกับตวัผูรั้บสำรแต่ละคนเช่นปัจจัยทำงจิตวิทยำและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อกำรรับรับ
ข่ำวสำร  
พฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer Behavior )  
ฉัตยำพร  เสมอใจ ( 2550 ) กล่ำวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือกำรศึกษำถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมี
กำรวิเครำะห์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคนหำหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรใช้ของ
ผูบ้ริโภค เพื่อทรำบถึงลกัษณะและควำมตอ้งกำรซ้ือและกำรใชข้องผูบ้ริโภค ค ำตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้
นักกำรตลำดสำมำรถจดักลยุทธ์กำรตลำดท่ีสำมำรถสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่ำง
เหมำะสม  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบไปดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? 
WHEN? WHERE? และ HOW เพื่อคน้หำค ำตอบ 7 ประกำร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. ใคร ( Who )  อยู่ในตลำดเป้ำหมำย ( Who is in the target market ? ) เป็นค ำถำมเพื่อทรำบ
ลกัษณะของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีบริโภคน ้ ำกระเจ๊ียบ ซ่ึงเก่ียวกับด้ำนประชำกรศำสตร์และ
พฤติกรรมกำรซ้ือ  
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2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ( What does the consumer buy ? ) เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องกำรซ้ือ 
ตอ้งกำรไดจ้ำกผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเก่ียวกบัคุณสมบติัประโยชน์ของอำหำรเพื่อสุขภำพ  

3. ท ำไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ( Why does the consumer buy ? ) วตัถุประสงคใ์นกำรซ้ือของผูบ้ริโภค
วำ่จะซ้ือเพื่ออะไร เช่นตอ้งกำรรักษำสุขภำพ บริโภคตำมญำติหรือตำมเพื่อนๆ 

4. ใครมีส่วนในกำรตดัสินใจซ้ือ ( Who participates in the buying ? ) บทบำทของกลุ่มต่ำงๆ ท่ี
มีอิทธิพลในกำรตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ( When does the consumer buy ? ) โอกำสในกำรซ้ือ เช่น ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลำใดของวนั  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ( Where does the consumer buy ? ) ช่องทำงหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท ำ
กำรซ้ือ เช่น ร้ำนสะดวกซ้ือ SEVEN  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยำ่งไร ( How does the consumer buy  ? ) 
 วสัิยทศัน์ 
 เป็นสินคำ้ท่ีช่วยส่งเสริมสุขภำพของเยำวชนไทย ในดำ้น“สมุนไพรเพื่อสุขภำพ” รำคำถูก 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและหำซ้ือไดง่้ำย ส่งเสริมสมุนไพรไทยใหไ้ดรั้บกำรยอมรับในระดบัสำกล 
พนัธกจิ 

 สร้ำงแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มตลำดเป้ำหมำย 
 พฒันำผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภำพระดบัพรีเม่ียม ภำยใตเ้อกลกัษณ์ของสมุนไพรไทยและตรำ

สินคำ้ของไทย 
 ด ำเนินธุรกิจควบคู่กบักำรช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัสงัคม ตลอดจนประเทศชำติ 
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไดโ้ดยให้บรรลุผลประกอบกำรท่ีดีตำมเป้ำหมำย คือมี

ยอดขำยเพิ่มข้ึน 5% ต่อปี 
1.6.สัญลกัษณ์และค าขวัญ 
 - รูปดอกกระเจ๊ียบหรือกระเจ๊ียบ เป็นช่ือเรียกของคนไทย ท่ีเรียกกนัมำแต่อดีตคนทัว่ๆ ไป
รู้จกัและคุน้เคยกบักระเจ๊ียบ  เรำตอ้งกำรให้ลูกคำ้เขำ้ใจง่ำยๆ ส่ือควำมหมำยไดอ้ยำ่งตรงๆ ไม่ออ้ม
คอ้มและตรงประเดน็  
 - วงกลม หมำยถึง ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคนและธรรมชำติท่ีตอ้งอยู่รวมกันให้ได้และ
เป็นไปดว้ยกนัโดยตลอดไป คนอยูไ่ดธ้รรมชำติอยูไ่ด ้
 - สญัลกัษณ์ลำยไทย ส่ือใหถึ้งคุณค่ำของสินคำ้ไทย และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของไทย 
 - KAJEAB หมำยถึง ควำมเป็นสำกล เรียกไดง่้ำย ทบัศพัยไ์ดเ้ลย 
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 - ควำมหมำยโดยรวมก็คือ คนไทยใชสิ้นคำ้ไทย อนุรักษค์วำมเป็นไทยและใส่ใจต่อสุขภำพ
และส่ิงแวดลอ้ม 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

สภำพเศรษฐกิจปี 2559 โดยคำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวต่อเน่ือง โตร้อยละ 3.5 ยงั
ขบัเคล่ือนโดยกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรท่องเท่ียวท่ีสดใสต่อเน่ือง พร้อมกำรลงทุน
ภำคเอกชนเร่ิมกลบัมำมีบทบำท ท่ำมกลำงกำรส่งออกท่ีฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ๆ จำกจีนชะลอตวั ส่งผลให้
สินเช่ือรวมปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตท่ีร้อยละ 6.1 น ำโดยสินเช่ือภำคธุรกิจ และคุณภำพสินเช่ือ
โดยรวมมีแนวโนม้ปรับดีข้ึนช่วงปลำยปี 2559  

เศรษฐกิจไทยโคง้สุดทำ้ยของปียงัคงไดผ้ลกระทบจำกกำรส่งออกท่ีหดตวัแรง และท ำใหจี้ดี
พีในปี 2558 ขยำยตวัท่ีร้อยละ 2.7 ลดลงจำกประมำณกำรเดิมในเดือนพฤษภำคมท่ีร้อยละ 3 แต่
เศรษฐกิจยงัมีแรงขบัเคล่ือนจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และได้อำนิสงส์เพิ่มจำกมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจแบบเร่งด่วน วงเงินรวม 1.36 แสนลำ้นบำท กอปรกบักำรท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มกลบัสู่
ภำวะปกติไดเ้ร็วกวำ่คำด จึงยงัช่วยหนุนกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศได ้

ส ำหรับในปี 2559 เคร่ืองยนตด์ำ้นต่ำงๆ จะมีแรงส่งมำกข้ึน โดยไดรั้บแรงหนุนจำกควำม
ต่อเน่ืองของกำรลงทุนภำครัฐเป็นหลกั โดยเฉพำะแผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ท่ีมีกำรอนุมติั
ในช่วงปลำยปี 2558 ประมำณ 3 หม่ืนลำ้นบำท และจะเร่ิมก่อสร้ำงในไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2559 
ซ่ึงคำดว่ำจะผลกัดนัให้กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัตำมได ้กอปรกบัมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน
ภำคเอกชน ทั้งเร่ืองมำตรกำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน SMEs และมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ในกำรลงทุนเพิ่มข้ึน จะช่วยใหบ้รรยำกำศกำรลงทุนโดยรวม
ปรับตวัดีข้ึน 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 เพื่อเป็นกำรทรำบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ำมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในตลำดอย่ำงไร
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคในกำรท ำธุรกิจ วิเครำะห์เพื่อทรำบปัญหำท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนำคต 
วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 
 1) เป็นสินคำ้ท่ีมีจุดเด่นในดำ้นสุขภำพ 
 2) มีรสชำติท่ีเปร้ียวอมหวำนธรรมชำติ ไม่ใส่สำรปรุงแต่ง 
 3) มีบรรจุภณัฑท่ี์กะทดัรัดสวยงำมพกพำสะดวกและโดดเด่นดึงใจผูช้ื้อ 
 4) มีกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด เช่น กำรส่งเสริมกำรขำย กิจกรรมร่วมสนุก โดยกำรใช้
กำรส่ือสำรแบบทำงเดียวและสองทำง เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัและใกลชิ้ดกบัผลิตภณัฑม์ำกท่ีสุด 
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 5) ตน้ทุนวตัถุดิบค่อนขำ้งต ่ำ ท ำใหมี้ก ำไรมำกข้ึน 
 6) แหล่งท่ีมำของวตัถุดิบมำจำกเกษตรกรภำยในประเทศ 
 7) มีท ำเลท่ีตั้งอยูอ่ยูใ่กลก้บัสถำนท่ีกระจำยสินคำ้ท ำใหป้ระหยดัค่ำขนส่ง                
วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 

1.คุณภำพของของวตัถุดิบท่ีมำจำกหลำกหลำยภูมิภำคภำยในประเทศท ำให้ยำกต่อกำร
ควบคุมรสชำติใหเ้หมือนเดิม 
 2.ผลิตภณัฑไ์ม่มีควำมหลำกหลำยดำ้นรสชำติ 
 3. ทุนนอ้ย ท ำใหก้ ำลงักำรผลิตไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของตลำด 
 4.ระยะเวลำในกำรเกบ็รักษำผลิตภณัฑค่์อนขำ้งสั้น 
 5.กำรลงทุนเร่ิมแรกสูงทำงร้ำนตอ้งแบกรับตน้ทุนในเร่ิมแรกและตอ้งใชร้ะยะเวลำใน กำร
คืนทุน 
   6.เจำ้ของขำดควำมเขำ้ใจและขำดประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์
เพรำะเป็น   ผูป้ระกอบกำรหนำ้ใหม่ 
  7.กำรใชแ้รงงำนเป็นหลกักำรควบคุมตน้ทุนจะต้องท ำเป็นกระบวนกำรเร่ิมตั้งแต่กำรสอบ
รำคำสินคำ้ วิธีกำรจดัซ้ือ กำรตรวจรับสินคำ้ท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ    กำรจดัเก็บอย่ำงถูกวิธี 
กำรเบิกใชก้ำรควบคุม และกำรทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึนในขั้นตอนใดกไ็ด ้ 
วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
คู่แข่งในธุรกิจกำรพิจำรณำคู่แข่งจะพิจำรณำทั้งคู่แข่งทำงตรงและคู่แข่งทำงออ้ม ดงัน้ี 
คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

 1.ชำเขียวยีห่อ้อิชิตนัและเคร่ืองด่ืมเยน็เยน็ 
 2.โออิชิและเคร่ืองด่ืมจบัใจ 
 3.น ้ำผกัผลไมทิ้ปโก ้
 4.น ้ ำผกัผลไมม้ำลี 

คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) ไดแ้ก่ 
 คู่แข่งทำงออ้มส ำหรับน ้ ำด่ืมนั้นก็คือผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภท น ้ ำเปล่ำ น ้ ำอดัลม 
เช่น แป๊ปซ่ี ,โคก๊,มิรินดำ้,แฟนตำ้,น ้ำด่ืมสิงห์ ,น ้ำด่มเนสเซ่,น ้ำแร่ออร่ำ และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
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วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
 1) ในปัจจุบันน้ีกลุ่มคนรักสุขภำพมีเพิ่มมำกข้ึนเร่ือยๆ ท ำให้โอกำสท่ีน ้ ำกระเจ๊ียบจะ
เจริญเติบโตในตลำดน ้ำด่ืมไดม้ำกข้ึน 
 2) นอกจำกจะจ ำหน่ำยในรูปแบบขวดแลว้ยงัมีแบบกล่อง กระป๋อง เหมำะส ำหรับควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 
 3) เน่ืองจำกคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลำดยงัไม่มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพ 100 % 
ยงัไม่มี จึงเป็นโอกำสท่ีจะท ำตลำดเคร่ืองด่ืมน ้ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพสำมำรถขยำยกลุ่มลูกคำ้เพิ่มข้ึน 
 4) กำรส่งเสริมของภำครัฐบำลท่ีสนบัสนุนส่งเสริมสินคำ้ในกลุ่ม SMEจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ไดม้ำกกว่ำสินคำ้กลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงผูผ้ลิตมองว่ำหำกเขำ้ร่วมกบั
หน่วยงำนท่ีสนับสนุนดำ้นน้ี ก็จะสำมำรถพฒันำทั้งตวัผลิตภณัฑ์ให้ไดม้ำตรฐำน ตลอดจนบรรจุ
ภณัฑ ์และกำรส่งเสริมกำรตลำดไดม้ำกข้ึนดว้ย 
 5.บรรจุภณัฑผ์ลิตจำกวสัดุท่ีมีคุณภำพ สำมำรถน ำกบัมำรีไซเคิลได ้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
 6.แนวโนม้กำรขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรขยำยตวัของประชำกรท ำให้ผูบ้ริโภค มีก ำลงัซ้ือ
มำกข้ึน 
  7.จำกกำรท่ี Technology มีกำรพฒันำและก้ำวหน้ำมำกข้ึนท ำให้กระบวนกำรผลิตได้
สะดวกสบำย ง่ำย และรวดเร็ว  
วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 
 1.เน่ืองจำกน ้ ำกระเจ๊ียบจดัอยู่ในกลุ่มสินคำ้ประเภทเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
เยอะมำก หำกรสชำติไม่ถูกปำกคนไทยหรือโปรโมทสรรพคุณไม่ดีพอก ำลงักำรซ้ือจะลดลง 
 2.สินคำ้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลำยในกลุ่มผูบ้ริโภค 
 3.กำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งสินคำ้มีตน้สูงเพรำะตอ้งใชร้ถขนส่งท่ีรักษำอุณหภูมิของสินคำ้ 
 4.สภำพอำกำศ 
              5.เศรษฐกิจและกำรเมืองท่ีไม่แน่นอนในเมืองไทยท ำใหค้นไทยไม่กลำ้ใชเ้งิน 
  6.แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว มีกำรพยำกรณ์ว่ำอำจจะเกิดภำวะเงินฝืดท ำให้อ  ำนำจ                 
ทำงกำรซ้ือของผูซ้ื้อลดลง 
  7.ยอดขำยผนัแปรไม่แน่นอน แต่ละช่วงเวลำข้ึนอยู่กบัฤดูกำล คำดเดำยำก อิทธิพลของ               
ปัจจยัภำยนอก เช่น สงัคม กำรเมือง ค่ำนิยมของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรำยได ้
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แผนการจัดการและด าเนินงาน 
แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นแผนกำรท่ีเนน้ในแง่มุมของกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ โดย

จะเร่ิมตั้งแต่สถำนท่ีประกอบกำรกำรจดัหำวตัถุดิบไปจนถึงกำรจดัเก็บสินคำ้คงคลงั ส่วนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชจ้ะเนน้ควำมทนัสมยัไดคุ้ณภำพ โดยค ำนึงถึงรูปแบบท่ีเหมำะสมและรำคำท่ีคุม้ค่ำบุคลำกร
จดัจำ้งเป็นพนกังำนประจ ำเนน้ท่ีประสบกำรณ์ท ำงำน สำมำรถท ำงำนไดห้ลำยหนำ้ท่ี และสำขำท่ีจบ
กำรศึกษำสำยตรง 
การก าหนดคุณภาพ (Quality Specification) 

กำรก ำหนดคุณภำพของผลิตภณัฑ์น ้ ำกระเจ๊ียบ นั้น ตอ้งควบคุมและก ำหนดทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่กำรคดัเลือกวตัถุดิบกระเจ๊ียบแห้งคุณภำพดีจำกเกษตรกรไทยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต 
และทุกๆ ขั้นตอนของกำรคดัเลือกกระเจ๊ียบ ปรำศจำกสำรเคมี โดยมีกำรคดัสรรวตัถุดิบปรุงแต่งท่ีมี
ควำมสดใหม่จำกเกษตรกรไทยท่ีมีคุณภำพเกรดเอ คิดเป็น 100 %  รูปแบบของผลิตภณัฑ์จะเน้น
ควำมเร่ืองควำมมีประโยชน์ต่อสุขภำพ ไดรั้บคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงจำกผลิตภณัฑ ์ 
การควบคุมวตัถุดิบ 
 กำรสร้ำงคุณภำพกำรผลิตต้องเร่ิมจำกกำรจัดซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพทำงผูข้ำยท่ีรักษำ
มำตรฐำนของสินคำ้และจดัให้มีมำตรฐำนในกำรตรวจสอบวตัถุดิบ โดยมีมำตรฐำนท่ีเหมำะสม
ตำมท่ีวำงไวข้องวตัถุดิบและคุณค่ำทำงอำหำร 
การควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่ำง ๆ เช่น หมอ้ตม้, หมอ้พกั, ขวดพลำสติก, เคร่ืองบรรจุขวด, เคร่ือง
กรองน ้ ำ ฯลฯ ตอ้งดูแลควบคุมให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนไดต้ลอดและมีพนักงำนฝ่ำยผลิตควบทุก
กระบวนกำรผลิต 
การควบคุมการปรุงและผสมวตัถุดิบ  

ควบคุมจ ำนวนของส่วนผสมในแต่ละขั้นตอนกำรผลิตเป็นส่วนส ำคญัในกำรรักษำรสชำติ
และคุณภำพของสินคำ้ วตัถุดิบตอ้งมีคุณภำพ เม่ือพบวำ่ไม่ไดม้ำตรฐำน 
การควบคุมการผลติ 

จดักำรผลิตตำมสัดส่วนและปริมำณตำมสูตรท่ีก ำหนดไว ้อย่ำงละเอียด ตำมขั้นตอนกำร
ผลิตแต่ละขั้นตอนควรมีกำรชัง่วตัถุดิบต่ำงๆ ตำมปริมำณกำรผลิตแต่ละคร้ังอย่ำงเคร่งครัดให้เป็น
มำตรฐำนและกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำแต่ละขั้นตอน กำรก ำหนดอุณหภูมิของหมอ้ตม้ เพื่อ
ควบคุมกำรผลิต เพื่อใหร้สชำติคงท่ี 
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การควบคุมคุณภาพ 
 กำรควบคุมคุณภำพวตัถุดิบกำรเลือกจำกผูผ้ลิตท่ีเช่ือถือได ้และมีตน้ทุนต ่ำ Supplier ท่ีมี
วตัถุดิบท่ี สด ใหม่ ปรำศจำกสำรพิษและรักษำมำตรฐำนคุณภำพของสินคำ้ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน
ปรำศจำกสำรเจือปนท่ีเป็นอนัตรำยและใช้เฉพำะวตัถุดิบท่ีไม่ผ่ำนกำรฟอกสีทุกๆ คร้ังท่ีรับมอบ
สินคำ้จำกผูผ้ลิตท่ีเช่ือถือได ้และมีตน้ทุนต ่ำ 
 กำรควบคุมคุณภำพน ้ ำกระเจ๊ียบ กำรเก็บรักษำน ้ ำกระเจ๊ียบก่อนถึงมือผูบ้ริโภค ควบคุม
ระบบขนส่งสินคำ้ออกสู่ผูบ้ริโภค กระบวนกำรผลิตและกำรเก็บรักษำให้ถูกหลกัโภชนำกำรและ
ถูกตอ้งตำมกระบวนกำรผลิตและมีรสชำติท่ีไดม้ำตรฐำนเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทัและกำรบริกำรจะ
จดัให้หัวหนำ้ฝ่ำยผลิตท ำกำรสุ่มตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำคุณภำพของสินคำ้นั้นยงัมีมำตรฐำนท่ีดี
อยูส่ม ่ำเสมอ ในทุกขั้นตอนของกำรควบคุม 
การควบคุมการบริหารงานด้านบุคลากรภายในโรงงาน 
 กำรบริหำรคุณภำพของกำรให้บริกำรถือเป็นหัวใจส ำคญัอีกประกำรหน่ึงในกำรท่ีจะรักษำ
ฐำนลูกคำ้ให้อยู่กบับริษทัตลอดไปละไวว้ำงใจให้เรำเขำ้ไปเป็นหน่ึงในกำรดูแลสุขภำพ เป็นกำร
สร้ำงและสะสมช่ือเสียงให้กบัร้ำนอีกทำงหน่ึง ดงันั้นทำงบริษทัมีกำรกำรฝึกอบรมให้พนกังำนทุก
คนทั้งฝ่ำยผลิตและฝ่ำยขำย เพื่อใหแ้น่ใจวำ่จะสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
การควบคุมความในสะอาดภายในโรงงาน 
 ควำมสะอำดเป็นปัจจัยส ำคญัอย่ำงหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคค ำนึงถึงในกำรพิจำรณำเลือกสินคำ้ 
ดงันั้นทำงบริษทัจึงจดัไดก้ ำหนดมำตรฐำนรักษำควำมสะอำดในทุก ๆ กระบวนกำรผลิตเพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยทำงบริษทัจดัใหมี้กำรควบคุมควำมสะอำดของบริษทั  
การเลือกท าเลทีต่ั้งส านักงานโกดังสินค้าและโรงงานผลติ 
 กำรเลือกสถำนท่ีจะพิจำรณำจำกจุดท่ีสะดวกในดำ้น ต่ำงๆ ต่อไปน้ี กำรขนส่งสินคำ้เขำ้สู่
สถำนท่ีจัดจ ำหน่ำย โดยบริษัทวำงแผนท ำโรงงำนผลิต ก ำลังของคนในกำรผลิตเพื่อก ำหนด
ค่ำแรงงำน เพื่อลดตน้ทุนในกำรผลิต ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆควำมสะดวกในกำรขนส่ง เป็น
ท่ีดินและอำคำรโรงงำนของผูบ้ริหำรสภำพแวดลอ้มรอบสถำนประกอบกำร 
การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีข่องโรงงาน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี  1 พื้นท่ีส่วนกำรผลิต  ส่วนท่ี  2 โรงเกบ็วตัถุดิบ  ส่วนท่ี  3 บรรจุภณัฑ ์
ส่วนท่ี  3 คลงัสินคำ้  ส่วนท่ี  4 ส่วนหนำ้ร้ำน  ส่วนท่ี  5 หอ้งน ้ำ  ส่วนท่ี 6 ลำนจอดรถ 
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การจัดหาวตัถุดิบ 
กำรจดัช้ือวตัถุดิบ(Purchasing)เป็นระบบกำรด ำเนินกำรจดัหำสินคำ้และวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะจดัซ้ือใหไ้ดสิ้นคำ้และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ตรงตำมควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุดให้มีคุณภำพดีมีรำคำต ่ำหรือเป็นรำคำท่ีธรรมดำและสำมำรถจดัซ้ือ
สินคำ้มำในเวลำท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัเวลำท่ีจะน ำไปใชป้ระโยชน์ดงันั้นทำงบริษทัจึงมี
แผนกำรซ้ือ  กระเจ๊ียบแหง้ 1 คร้ัง ต่อเดือน แต่จะรับสินคำ้ 1 สัปดำห์ต่อคร้ัง  คร้ังล่ะ 1,000 กิโลกรัม 
เพื่อให้ไดก้ระเจ๊ียบท่ีใหม่เสมอๆเขำ้มำในกระบวนกำรผลิต โดยมีกำรก ำหนดขอ้ตกลงรำคำซ้ือตำม
สญัญำล่วงหนำ้กบัเกษตรกรเพื่อควบคุมตน้ทุนกำรผลิตใหค้งท่ี 
กระบวนการผลติ 

1. คดัเลือกกระเจ๊ียบแห้งออกจำกเศษวชัพืช ,เศษดินและวสัดุเจือปนต่ำงๆ ให้เหลือเพียง
กระเจ๊ียบแหง้แทท่ี้มีคุณภำพ 100 % และน ำมำลำ้งดว้ยกระบวนลำ้งแบบกำรน ้ ำไหลผำ่น ประมำณ 5 
นำที ต่อ 20 กิโลกรัม 

2.เขำ้สู่กระบวนกำรตม้กระเจ๊ียบแห้งในหมอ้ตม้ ดว้ยอุณหภูมิ 70 องศำเซลเชียส เน่ืองจำก
กระเจ๊ียบมีคุณสมบติัเป็นกรดถำ้ตม้กบัหมอ้ธรรมดำจะปฏิกิริยำท ำใหร้สชำติของกระเจ๊ยบเปล่ียนไป
และท ำใหคุ้ณภำพของสำรอำหำรลดนอ้ยลงไป 

3. คดัเลือกกำกของกระเจ๊ียบแหง้ท่ีผำ่นกำรตม้แลว้น ำมำกรองเพื่อใหไ้ดน้ ้ ำกระเจ๊ียบบริสุทธ์ิ 
แลว้พกัไวใ้นหมอ้ตม้ใบท่ี 2 

4.แลว้น ำน ้ ำตำลใส่ลงไปเพิ่มควำมหวำนใหก้บัน ้ ำกระเจ๊ียบ และตม้ต่อในอุณหภูมิ 75 องศำ
เชลเชียส  ประมำน 30 นำที 

5.พกัไวใ้หเ้ยน็ 
6. เขำ้สู่กระบวนกำรบรรจุลงขวดผ่ำนเคร่ืองบรรจุขวดอตัโนมติั นอกจำกน้ีตอ้งบรรจุใน

ภำชนะและสภำวะท่ีปรำศจำกเช้ือโรค เม่ือผำ่นกระบวนกำรฆ่ำเช่ือโรคแลว้ส่งเขำ้กระบวนกำรบรรจุ
ขวด ปิดฝำ ปิดฉลำก 
ก าลงัการผลติ 

ก ำลงักำรผลิต 50,000 ขวดต่อเดือนในปีแรก ผลิต 2,000 ขวดต่อวนัวนัในปีแรกภำยใน 1 
ซม. เรำผลิตไดจ้ ำนวน  250 ขวดเวลำเฉล่ียผลิต 1.4 นำที ต่อขวดท ำงำน 6 วนัต่อสัปดำห์  บริษทั จดั
ให้มีกำรผลิตสินคำ้ในช่วงปีแรกจะท ำกำรผลิตเพียง 1 กะคือในช่วงกะเชำ้ตั้งแต่ 8.00 ถึง 17.00 น. 
เน่ืองจำกในช่วงแรกของกำรผลิต พนักงำนยงัไม่มีควำมเช่ียวชำญใน กำรผลิต รวมทั้ งในเวลำ
กลำงวนัสำมำรถควบคุมคุณภำพของสินคำ้ได้ดีกว่ำ และพนักงำนสำมำรถเพิ่มควำม สำมำรถ
ทำงกำรผลิตตำม Learning Curve 
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การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยงัผู้บริโภค 
จำ้งรถขนส่งเอกชนกระจำยสินคำ้ออกเป็น 2 สำยหลกั  

สายที่ 1 จำกสมุทรปรำกำรซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงงำน วิ่งเขำ้สู่เขตกรุงเทพมหำนครฝ่ัง
ตะวนัตกเขำ้จงัหวดัปทุมธำนี และจงัหวดันนทบุรีฝ่ังตะวนัตก ผำ่นกรุงเทพเสน้กลำงจงัหวดั 

สายที 2 จำกสมุทรปรำกำรซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงงำนเขำ้จงัหวดัสมุทรสำครและจงัหวดั
นครปฐม เขำ้จงัหวดันนทบุรีฝ่ังตะวนัออกผำ่นกรุงเทพดำ้นทิศตะวนัออก 
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร 
 ลกัษณะโครงสร้ำงองคก์รของ เป็นกำรออกแบบองคก์รตำมหน้ำท่ี(Functional) เป็นหลกั 
และเป็นรูปแบบองคก์รแบบแบนรำบ (Flat Organization) ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดควำมคล่องตวัและควำม
ยดืหยุน่ในกำรบริหำรจดักำรและแสดงถึงหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของแต่ละฝ่ำย รวมถึงควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1.ผูบ้ริหำรคือ นำยนำวิน สุดชยั ซ่ึงเป็นหน่ึงในสำมคนของผูถื้อหุน้ ด ำเนินต ำแหน่งผูบ้ริหำร 
2. ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด คือ นำยชลิต ข ำแกว้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสำมคนของผูถื้อหุ้น ด ำเนิน
ต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
3.ผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิต คือ นำงสำวน ้ ำฝน เทมโส ซ่ึงเป็นหน่ึงในสำมคนของผูถื้อหุ้น ด ำเนิน
ต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิต 
4.ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน จ้ำงจำกภำยนอกองค์กร มีหน้ำท่ีจัดท ำกำรจัดท ำกำรเงินและบญัชี 
จดัเป็นงำนสนับสนุนท่ีส ำคญัของฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้ กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมแผนงำน 
หรือนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรปฏิบติังำนดำ้นต่ำง 
ๆ ได ้

จ านวนพนักงานในแต่ละต าแหน่ง 
บริษทัมีฝ่ำยกำรผลิตและโภชนำกำร ซ่ึงมีบุคลำกร จ ำนวน 5 คน ดงัน้ี 

1.หวัหนำ้คนงำน จ ำนวน 1 คน เงินเดือน 10,000 บำทต่อคน ต่อเดือน 
2.พนกังำนตรวจสอบคุณภำพ 1 คน เงินเดือน 10,000 บำทต่อเดือน 
3.พนกังำนสำยกำรผลิต จ ำนวน 4 คน เงินเดือน 9,000 บำทต่อคน ต่อเดือน 

ต้นทุนวตัถุดิบต่อหน่วย 
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =         ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด (บำท) 
                                                ปริมำณกำรผลิตทั้งหมด (หน่วย) 134,500/50,000 =2.68 
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ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย   
ตน้ทุนแรงงำนต่อหน่วย  =           ตน้ทุนค่ำแรงงำนทั้งหมด (บำท)         
                                                      ปริมำณกำรผลิตทั้งหมด (หน่วย)  56,000/50,000 =1.12 
  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วย   
ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในโรงงำนต่อหน่วย  = ตน้ทุนคชจ.ในโรงงำนทั้งหมด (บำท)    
                                                              ปริมำณกำรผลิตทั้งหมด (หน่วย)  40,500/50,000=0.81 
ต้นทุนสินค้าทั้งหมดต่อหน่วย 
ตน้ทุนสินคำ้ต่อหน่วย = ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงำนต่อหน่วย + ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยใน 
    = 134,500+56,000+ 40,500 
    50,000 
   =  4.62บำท/หน่วย 
ซ่ึงกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้ทั้งหมดต่อหน่วยจะมีผลต่อกำรตั้งรำคำในส่วนของแผนกำรตลำดอีก
ดว้ย 
  



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

65 
Journal of Marketing 

And Communication 

บทสรุป : เร่ืองแนวความคดิการผลติน า้กระเจีย๊บเพ่ือสุขภาพ 
แนวควำมคิดส ำหรับกำรผลิตน ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพ ไดม้ำจำกคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็นว่ำ 

กระเจ๊ียบเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ทำงดำ้นสุขภำพ กระเจ๊ียบปลูกไดท้ัว่ทุกภำคของประเทศ
ไทย ตน้ทุนในกำรปลูกต ่ำ ระยะเวลำในกำรเกบ็เก่ียวไม่นำน เกษตรกรท่ีปลูกสำมำรถจดจ ำหน่ำยได้
ในรำคำท่ีสูง กระเจ๊ียบเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัก็ให้ควำมสนใจกบัสุขภำพ
เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับเพื่อให้ผูบ้ริโภคเพิ่มทำงเลือกในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีดีต่อ
สุขภำพ รำคำไม่แพง หำซ้ือไดส้ะดวก คณะผูจ้ดัท ำจึงไดจ้ดัท ำแนวควำมคิดผลิตน ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อ
สุขภำพ ออกจ ำหน่ำยในรำคำ ขวดละ 10 บำท ขนำดบรรจุ 250 ml. ใหก้บัเยำวชน นกัเรียน นกัศึกษำ 
และบุคคลทัว่ไป ไดบ้ริโภค กำรแข่งขนัในตลำดน ้ ำกระเจ๊ียบเพื่อสุขภำพยงัมีไม่มำก ตลำดน ้ ำด่ืม
บรรจุขวดในประเทศไทยปี 2558 มีมูลค่ำตลำดสูงถึงประมำณ 18,000 ลำ้นบำท บริษทัคำดว่ำจะแยง่
ชิงกำรส่วนแบ่งตลำดประมำณ 1-2 % ภำยในระยะเวลำ 5 ปี  

บริษทัไดว้ิเครำะห์ขอ้มูลตำมหลกัวิชำกำร โดยเฉพำะทำงดำ้นประชำกรศำสตร์ ทำงดำ้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตลอดจนกำรวิเครำะห์ SWOT คู่แข่งทำงตรง คู่แข่งทำงออ้มแลว้เห็นว่ำสินคำ้
ของบริษทั ถูกจดัอยู่ในต ำแหน่งผลิตภณัฑ ์ท่ีสินคำ้มีคุณภำพสูง รำคำต ่ำ เป็นสินคำ้ท่ีดีมีประโยชน์
ต่อสุขภำพ และ รำคำถูก สำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลำดได ้ซ่ึงส่วนใหญ่คู่แข่งในตลำด สินคำ้ไม่
ค่อยมีคุณภำพและรำคำสูง  

บริษทัใชก้ลยทุธ์ 4 Ps ในกำรวำงแผน เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์รำคำ สถำนท่ีจดัจ ำหน่ำย และกำร
ส่งเสริมกำรขำย ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัวิชำกำรตลำด โดยผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพสูง รำคำถูก จดัจ ำหน่ำย
ท่ีสถำนศึกษำของรัฐ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใชง้บประมำณในกำรโฆษณำประมำณ 4% โดย
กำรจดัท ำแผน่พบั ออกบูธ๊ และ ใชพ้นกังำนขำย อยำ่งสม ่ำเสมอ  

ทำงดำ้นท่ีตั้งโรงงำนและสำยกำรผลิตบริษทั มีส ำนกังำนใหญ่แห่งเดียวในเขตอ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมุทรปรำกำรมีพื้นท่ีประมำณ 200 ตำรำงเมตร ซ่ึงตั้งอยู่ในย่ำนอุตสำหกรรม ใกลแ้หล่ง
จ ำหน่ำยสินคำ้ โรงงำนออกแบบเพื่อกำรผลิตโดยเฉพำะ มีพนักงำนท่ีมีทกัษะในกำรผลิตอย่ำง
เพียงพอ และใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรผลิต ทุกขั้นตอนกำรผลิตถูกออกแบบอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมคุณภำพสินคำ้ไดทุ้กขั้นตอนกำรผลิต  กำรผลิตไดรั้บกำรรับรองจำก 
GMP และ อย. เคร่ืองจกัรมีก ำลงัผลิตสูง เพียงพอและสำมำรถรองรับก ำลงัซ้ือในอนำคตได ้ 

ทำงดำ้นกำรจดกำรจดัซ้ือวตัถุดิบรูปและกำรจดักำรสินคำ้ส ำเร็จรูป บริษทัจะท ำสัญญำกำร
ซ้ือขำยล่วงหนำ้กบัเกษตรกรประมำณ 5-10 รำยเพื่อให้ไดสิ้นคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำร รำคำไม่สูง
จนเกินไป บริษทัควบคุมคุณภำพตั้งแต่ตน้ทำงได ้บริษทัมีควำมแน่นอนในกำรผลิต และสินคำ้ไม่
ขำดแคลน ส่วนกำรจดักำรสินคำ้ส ำเร็จรูปนั้น บริษทัจะผลิตสินคำ้ให้ไดจ้  ำนวนหน่วยตำมกำรพยำ
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กรยอดขำยของบริษทั และจะไม่ผลิตเกินเน่ืองจำกจะท ำให้เกิดปัญหำในกำรจดัเก็บสินคำ้ สินคำ้มี
อำยกุำรใชง้ำนไม่เกิน 15 วนั จะท ำใหสิ้นคำ้เน่ำเสีย หรือหมดอำยไุด ้ 

ทำงดำ้นกำรเงินบริษทัสำมำรถระดมทุนไดจ้ำกหุ้นส่วน 3 คน ๆ ละเท่ำกนั ส่วนท่ีขำดจะ
กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของรัฐ ท่ีส่งเสริม SME ท่ีจะท ำให้บริษทักูเ้งินไดม้ำกและดอกเบ้ียจ่ำยต ่ำ 
เป็นขอ้ดีท่ีท ำใหต้น้ทุนเงินทุน ( WACC ) ไม่สูงจนเกินไป และจะท ำใหบ้ริษทัไดเ้งินคืนทุนภำยใน 3 
ปี หลงัจำกนั้นบริษทัจะไดก้ ำไร 

ทำงด้ำนแผนฉุกเฉิน หำกยอดจ ำหน่ำยไม่เป็นตำมท่ีบริษัทคำดกำร บริษัทจะรีบน ำ
ขอ้บกพร่องมำพิจำรณำและประชุมเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขโดยเร็ว ในบำงกรณีบริษทัจะเพิ่มช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม้ำกยิง่ข้ึน เพิ่มงบประมำณในกำรส่งเสริมกำรตลำดใหม้ำกข้ึน จดั Promotion 
ให้เขำ้ถึงลูกคำ้กลุ่มเปำหมำยให้มำกข้ึน ตลอดจนลดตน้ทุนกำรผลิต และ ลดรำคำขำย หำกเกิดกำร
ขำดทุนสะสมมำกเกินไปบริษทักจ็ะเลิกด ำเนินกิจกำรและขำยกิจกำรในท่ีสุด  

เม่ือพิจำรณำตำมหลกัวิชำกำรแลว้ คณะผูจ้ดัท ำเห็นวำ่แนวควำมคิดกำรผลิตน ้ำกระเจ๊ียบเพื่อ
สุขภำพน้ีสำมำรถเกิดข้ึนจริงไดต้ำมขอ้มูลท่ีไดศึ้กษำมำจำกขำ้งตน้น้ี หำกท่ำนใดมีควำมประสงคท่ี์
จะน ำแผนธุรกิจฉบบัน้ีไปใช ้ทำงคณะผูจ้ดัท ำงำนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้ค  ำแนะน ำเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสินคำ้ใหท่้ำนได ้
โดยสมำรถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์085-230-7997 ในช่วงเวลำ 09.00-16.00น วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
ตอนทำ้ยน้ีคณะผูจ้ดัท ำก็ขอพรให้ทุกท่ำนท่ีจะน ำแผนธุรกิจน้ีไปลงทุน จงประสบควำมส ำเร็จใน
ธุรกิจน้ี และประสบกบัควำมสุขตลอดไป  
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ธุรกจิเคร่ืองส ำอำง It’s Face Whitening Cream 
วโรชิณี คณะบูรณ์ 

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

บทควำม 
บริษทั สวยสยาม จ ากดั ก าเนิดข้ึนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากจุดเร่ิมตน้ของความชอบ

ทางเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิของ นางสาวกมลวรรณ  บวัประพนัธ์ุ นางสาวกฤตยา ทบัโพธ์ิ และนางสาว
วโรชิณี คณะบูรณ์ จึงตอ้งการผลิตเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวข้ึนมา แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผิวอยู่มากมายหลายประเภท แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนมากตอ้งการให้ผิวของตนเอง
นั้นขาวกระจ่างใส ปราศจากร้ิวรอยต่างๆ ทางบริษทัจึงไดต้ดัสินใจเลือกเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิเพื่อให้
ผิวขาวกระจ่างใส หรือไวท์เทนน่ิงครีม แต่เน่ืองด้วยการผลิตครีมนั้นต้องมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร ท่ีตอ้งทนัสมยัและมีราคาแพง ทางบริษทัจึงเห็นว่าการร่วมมือกบัผูค้า้วตัถุดิบ(Suppiler) 
เป็นทางเลือกท่ีดีกว่า เพราะมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่ามาก มีความทนัสมยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
มากกวา่ และยงัไดผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตามท่ีทางบริษทัตอ้งการ ซ่ึงผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางไวทเ์ท
นน่ิงครีมถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก  
 โดยในระยะแรกไดส้ร้างเวบ็ไซต ์www.itsface.com เฟซบุ๊ค(Facebook) และ อินสตาแกรม
(Instargram) ข้ึนมา เพื่อเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและให้ขอ้มูลของผลิตภัณฑ์ ให้ค  าปรึกษา
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจ และต่อมาไดเ้ปิดหนา้ร้านแห่งเดียวกบัสถานท่ีเดียวกบัส านกังาน เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑทุ์กวนัจนัทร์-เสาร์  
 จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทย พบว่าคาดว่าในปี 2552 จะมียอดจ าหน่ายเคร่ืองส าอางใน
ประเทศ (รวมเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศและเคร่ืองส าอางน าเขา้) มีมูลค่าประมาณ 33,000 ลา้น
บาท มีอตัราการขยายตวัประมาณร้อยละ 4-5 ทั้งน้ีเน่ืองจาก พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
ผูห้ญิงยงัใหค้วามส าคญักบัการดูแลความสวย ความงาม และสุขภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตน
ในสังคม แมภ้าวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัคงชะลอตวั แต่พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัคงมีการใช้จ่าย
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางไม่แตกต่างจากเดิมมาก  
 ดงันั้นธุรกิจเคร่ืองส าอางจึงมีโอกาสเติบโตในตลาดไดอ้ย่างมาก การท่ีจะรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและตอ้งการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การแข่งขนัให้สูงข้ึนในตลาด
เคร่ืองส าอาง 
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วสัิยทศัน์  
 “เป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวขาวท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท า
ใหผ้วิขาวกระจ่างใสโดยปราศจากสารท าใหเ้กิดอนัตราย” 
พนัธกจิ  
 มุ่งพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ  และใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนิน
ธุรกิจควบคู่กบัการแบ่งปันก าไรกลบัคืนสู่สงัคม เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิมะเร็งเตา้นม 
เป้ำหมำย  

เป้าหมายระยะส้ัน 
ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะผลิตภณัฑส์ าหรับ

บ ารุงผวิหนา้เพื่อผวิหนา้ขาวกระจ่างใส และธุรกิจมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยภายใน 1 ปี จะตอ้ง
มียอดขายเพิ่มข้ึน 10% เป็นอยา่งนอ้ย 
เป้าหมายระยะกลาง 

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศ ในฐานะผลิตภณัฑส์ าหรับบ ารุงผิวหนา้
เพื่อผิวขา้วกระจ่างใส และธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยภายใน 3-5 ปี จะตอ้งมียอดขาย
เพิ่มข้ึน 30% เป็นอยา่งนอ้ย 
เป้าหมายระยะยาว 

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผลิตภณัฑส์ าหรับบ ารุง
ผวิหนา้เพื่อผวิขา้วกระจ่างใส และธุรกิจมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และสามารถผลกัดนัผลิตภณัฑใ์ห้
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของผูบ้ริโภคได ้
สัญลกัษณ์และค ำขวัญ 
 ใชช่ื้อสินคา้ว่า อิท เฟซ ไวทเ์ทนน่ิง ครีม ซ่ึงมีความหมายว่า ผลิตภณัฑบ์ ารุงเฉพาะผิวหนา้ 
เพื่อท าใหผ้วิหนา้ขาวกระจ่างใส เพื่อส่ือถึง ผวิหนา้ท่ีขาวกระจ่างใส เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงทุกคนปรารถนา
ท่ีจะมีใบหนา้ท่ีขาวกระจ่างใสปราศจากจุดด่างด าหรือร้ิวรอยต่างๆ 
 ตราสินคา้ เป็นรูปดอกไม้สีชมพูและมีค าว่า it’s FACE whitening cream แสดงถึงความ
สะอาดนวลเนียนและความสวยงามของใบหนา้ โดยใชสี้ชมพูเพื่อส่ือถึงใบหนา้ท่ีขาวกระจ่างใสอม
ชมพอูยา่งเป็นธรรมชาติ 
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ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง It’s Face Whitening Cream คือกลุ่มผูห้ญิงท่ี
มีอายตุั้งแต่ 18-35 ปี ท่ีใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ในกลุ่ม Whitening ท่ีเนน้ผวิหนา้ขาวกระจ่างใส ปราศจาก
จุดด่างด าและร้ิวรอยต่างๆ 
ท ำเลที่ตั้ง 

ส ำนักงำนและคลงัสินค้ำ: ตั้งอยูท่ี่ 237 ซ.ลาดพร้าว 122 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

 
 

สถำนที่จัดจ ำหน่ำย: 
 ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.itsface.com 
 ทาง เฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) 
 ทางหนา้ร้าน (ท่ีตั้งเดียวกบัส านกังาน) 

เงินทุน 
เงินลงทุนท่ีใชไ้ปในการเปิดบริษทันั้นมีมูลค่าประมาณ 7,141,210 บาท โดยเป็นเงินส่วนตวั 

2,856,480 บาท และเป็นการจดัหาจากแหล่งเงินทุนเป็นจ านวน 4,284,730 บาท และธุรกิจสามารถ
คืนทุนไดภ้ายในปีแรกของการด าเนินกิจการ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป 

ในปัจจุบนัตลาดเคร่ืองส าอางมีการเจริญเติบโตอย่างมากเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความใส่ใจดูแลตวัเองมากข้ึน และเพื่อตอ้งการใหต้นเองมีบุคลิกภาพท่ีดี เพื่อเป็นท่ียอมรับของสังคม 
จนเรียกไดว้่าเคร่ืองส าอางเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคไปแลว้ และถึงแมว้่า
เศรษฐกิจจะไม่ดีหรือเขา้สู่สภาวะถดถอยแค่ไหน แต่ตลาดเคร่ืองส าอางก็ไม่กระทบแต่อยา่งใด จน
ท าให้มีผูป้ระกอบการจ านวนมากเขา้มาในตลาดเคร่ืองส าอางเพื่อแข่งขนัแย่งยิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด เพราะตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และยงัสามารถท าก าไรให้กับ
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ผู ้ประกอบการได้มากเช่นกันปัจจุบันตลาดเคร่ืองส าอางผู ้ประกอบการมีทั้ งรายใหญ่ และ
ผูป้ระกอบการรายย่อย ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่จะมีอ านาจในด้านต่างๆ และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากกว่า และจะมีโรงงานเพื่อผลิตเคร่ืองส าอางเอง เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคจ านวนมาก 
ส่วนผูป้ระกอบการรายย่อยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย โดยจะผลิตเคร่ืองส าอางเองบางส่วน 
และอีกส่วนจะร่วมมือกับผูค้ ้าวตัถุดิบ เพราะอุปกรณ์เคร่ืองจักร เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต
เคร่ืองส าอางมีราคาสูง ถา้ผลิตในปริมาณนอ้ยจึงไม่คุม้กบัการลงทุน 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ก ำลงักำรผลติ 

ประเภทสินค้ำ จ ำนวนกำรผลติต่อวัน จ ำนวนกำรผลติต่อเดือน จ ำนวนกำรผลติต่อปี 
It’s Face  
whitening cream 

120 3,000 36,000 

 
**หมายเหตุ** 

1. เป็นการผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง ข้ึนอยูก่บัการสัง่ซ้ือของลูกคา้ 
2. คิดจ านวนวนัท างาน 25 วนัต่อเดือน (หยดุวนัเสาร์แรกของเดือนและทุกวนัอาทิตย)์ และ 

300 วนัต่อปี 
3. หากมีการสัง่ซ้ือสินคา้ปริมาณมาก จะมีก าลงัการผลิตสูงสุดต่อวนัท่ีสามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 

200 กระปุกต่อวนั 
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ต้นทุนกำรผลติ   

ล ำดับ รำยกำรวตัถุดบิ จ ำนวนที่ใช้ รำคำต่อหน่วย รวมเงิน 

1 รถกระบะ All New ISUZU D-MAX(ติด

แก๊ส) 

1 6,808.33 6,808.33 

2 รถมอร์เตอร์ไซดY์AMAHA FINO 1 375 375 

3 คอมพิวเตอร์VZIO All in One 1 216.66 216.66 

4 เคร่ืองโทรสารมลัติฟังกช์ัน่ 

PANASONIC รุ่น KX-MB2025CX 

1 113.33 113.33 

5 เคร่ืองโทรสารPanasonic KX-FT981CX 1 56.5 56.50 

6 โต๊ะส านกังาน+เกา้อ้ี MICKE 1 39 39 

7 โตะ๊วางเคร่ืองชัง่อินกร์ู 1 19.08 19.08 

8 ชั้นวางสินคา้ส าเร็จรูป BESTA 2 35 35 

9 ชั้นวางบรรจุภณัฑ ์ 2 35 35 

10 ตูโ้ชวสิ์นคา้ DETOLF 1 16.58 16.58 

11 โปรแกรมทางบญัชี (Express) 1 328.33 328.33 

12 เน้ือครีม Whitening Cream 90   105 315,000 

13 กระปุกบรรจุครีม 3,000 26 78,000 

14 สต๊ิกเกอร์ฉลากตราสินคา้ 3,000 0.20 600 

15 กล่องบรรจุภณัฑ ์ 3,000 3 9,000 

16 พลาสติกฟิลม์หด 3,000 0.33 990 

17 กล่องไปรษณีย ์ 3,000 9 27,000 

18 วสัดุกนักระแทก 150 0.35 52.50 

รวมตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 438,685.31 

 

ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย = ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด(บาท)        =            

                                       ก าลงัการผลิตต่อเดือนทั้งหมด(หน่วย)                      

438,685.31   =  146.23 

    3,000 
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ค่ำแรงงำนในกำรผลติสินค้ำ 

รำยกำร จ ำนวน อตัรำค่ำจ้ำง รวมเงิน 

ฝ่ายบรรจุครีม 1 300 9,000 

ฝ่ายบรรจุภณัฑ ์ 1 300 9,000 

รวมค่าแรงทั้งส้ิน 18,000 

  
ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย = ตน้ทุนค่าแรงงานทั้งหมด(บาท)       =                 

                                         ก าลงัการผลิตต่อเดือนทั้งหมด(หน่วย)      

   18,000      =   6.00 

    3,000   

 

ค่ำใช้จ่ำยในบริษัท 

รำยกำร รวมเงิน 

1.ค่าไฟฟ้า 3,500 

2.ค่าน ้ าประปา 500 

3.ค่าเช่าบริษทั 8,000 

4.ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 3,500 

6.ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,500 

7.ค่าสวสัดิการพนกังาน 4,500 

รวมค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งส้ิน  21,500 

 

ตน้ทุนคชจ.ในบริษทัต่อหน่วย= ตน้ทุนคชจ.ในบริษทัทั้งหมด(บาท)       =           

                                                  ก าลงัการผลิตต่อเดือนทั้งหมด (หน่วย)      

   21,500    =  7.17 

    3,000                
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สรุปต้นทุนสินค้ำทั้งหมด ต่อหน่วย 

ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย = ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน

บริษทั ต่อหน่วย 

           =  146.23 + 6.00 + 7.17   บาท ต่อหน่วย 

           =  159.40 บาท ต่อหน่วย 

 ซ่ึงการค านวณตน้ทุนสินคา้ทั้งหมดต่อหน่วยจะมีผลต่อการตั้งราคาในส่วนของแผนการ

ตลาด 

ต้นทุนสินค้ำทั้งหมดต่อหน่วย 

รำยละเอยีดวตัถุดิบ ต้นทุนต่อ

กระปุก (บำท) 

รำคำขำย 

(บำท) 

ร้อยละของ

ต้นทุน 

ราคาทุนของ It’s Face Whitening Cream  159.40 690 23.10 
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แผนกำรจัดกำร 

โครงสร้ำงองค์กร (ผงัองค์กร) 
 

 

 

 

           

          

   

 

 

กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1.กำรคดัเลือกบุคลำกรทีเ่หมำะสมกบัองค์กร 

การคดัเลือกบุคลากรในส่วนของผูบ้ริหาร เกิดจากการแต่งตั้งข้ึนมาระหว่างผูร่้วมลงทุนทั้ง 
3 คน จึงเล็งเห็นถึงศกัยภาพท่ีเหมาะสม แลว้ใช้ความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงต าแหน่งน้ีจึงมีการ
ประเมินเพื่อเลือกประธานใหม่ทุกๆปี ในส่วนของพนักงานปฏิบัติงาน จะมีการคดัเลือกอย่าง
เคร่งครัด เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรจากบุคคลภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการสอบขอ้เขียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ การทดสอบทางจิตวิทยา การทดสอบความรู้ในฝ่ายงานเฉพาะ การ
ทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษ จากนั้นจะท าการสัมภาษณ์เพื่อตดัสินใจในการรับเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของบริษทั 
  

ประธานบริษทั 

ผูจ้ดัการการตลาด ผูจ้ดัการการผลิต
 
 c 

การจดัการการเงิน 

พนกังานธุรการ/ขาย พนกังานบรรจุครีม 

พนกังานบรรจุภณัฑ ์
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2.กำรฝึกอบรมและกำรรักษำบุคลำกรทีมี่คุณภำพ 
 การฝึกอบรมของฝ่ายบริหาร 

 อบรมความรู้ในการพฒันาธุรกิจ SMSs 
 อบรมผูป้ระกอบการสมยัใหม่ ภาวการณ์เป็นผูน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหาร 
 อบรมการผลิตเคร่ืองส าอางส าหรับผูป้ระกอบการ 
 อบรมเทคโนโลย ีInnovation ทางเคร่ืองส าอาง 
 อบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี 
 อบรมภาษาองักฤษทางธุรกิจและภาษาอ่ืนๆในกลุ่ม AEC  

การฝึกอบรมของฝ่ายปฏิบติังาน 
 อบรมการใชเ้คร่ืองจกัร 
 อบรมการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express 
 อบรมจริยธรรมคุณธรรมในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
 อบรมดา้นความปลอดภยัในเคร่ืองส าอาง GMP และ อย. 
 อบรมการขายและการตลาด 

3.กำรก ำหนดผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและจูงใจให้กบับุคลำกร 
นอกจากเงินเดือนท่ีไดรั้บจากทางบริษทัแลว้ ทางบริษทัยงัใหผ้ลตอบแทนเพื่อการด ารงชีวิต

ขั้นพื้นฐาน เช่น ประกนัสงัคม โบนสั เบ้ียขยนั ตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนเล้ียงชีพและค่า
สวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน ซ่ึงรวมไปถึงครอบครัวของพนกังานดว้ย ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 
ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน 
4.กำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรเลกิจ้ำง 

ทางบริษทัมีนโยบายตามกระทรวงแรงงาน การเลิกจา้งและการจ่ายค่าชดเชย 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ต าแหน่ง จ านวน

(คน) 

อตัราเงินเดือน/

คน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/

เดือน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/

ต่อปี(บาท) 

ประธานบริษทั 1 20,000 20,000 240,000 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 1 50,000 50,000 600,000 

ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต 1 50,000 50,000 600,000 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 1 50,000 50,000 600,000 

พนกังานธุรการ/ขาย 1 20,000 20,000 240,000 

พนกังานบรรจุครีม 1 9,000 9,000 108,000 

พนกังานบรรจุภณัฑ ์ 1 9,000 9,000 108,000 

รวม 7 208,000 208,000 2,496,000 

 

**หมายเหตุ** 

 เน่ืองดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายการเงินด ารงต าแหน่งประธานบริษทัเพิ่มอีก 1 ต  าแหน่ง จึงมีอตัราค่า

เงินเดือนเพิ่มข้ึน 20,000 บาท 

แผนฉุกเฉิน 
กรณเีกดิเหตุเพลงิไหม้ 
 ทางบริษทัไดมี้การด าเนินตามแผนการซอ้มหนีไฟ ซ่ึงจะมีการซอ้มเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็น
การซอ้มเพื่อให้พนกังานทุกคนไดรู้้วิธีการเอาตวัรอดเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง และทางบริษทัยงัได้
เตรียมแผนส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เผื่อเกิดกรณีท่ีเกิดผลกระทบกบัผลิตภณัฑแ์ละบรรจุ
ภณัฑ ์ซ่ึงทางบริษทัจะตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนวา่มากนอ้ยแต่ไหน ในกรณีเกิดความเสียหาย
กบับรรจุภณัฑ์เพียงเล็กน้อยจะให้มีการท าความสะอาดบรรจุภณัฑ์ใหม่หรือหากบรรจุภณัฑ์เกิด
ความเสียหายมากจะท าการท้ิงโดยทนัที เพราะไม่สามารถน ากลบัมาท าให้ไดแ้ลว้ ในกรณีของ
ผลิตภณัฑห์ากเกิดความเสียหายกบัผลิตภณัฑเ์พียงนิดเดียวทางบริษทัจะท าการท้ิงโดยทนัที เพราะ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผิวหนงั เพราะฉะนั้นจะตอ้งไม่เกิดความเสียหายใดๆ
ทั้งส้ิน เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
 
กรณทีี่พนักงำนในฝ่ำยกำรผลติลำหรือขำดงำนหลำยวนั 
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 ทางบริษทัจะมีการกกัตุนสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้จ านวนหน่ึง เพื่อเป็นการป้องกนัเม่ือเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด และบริษทัยงัมีการให้พนักงานท างานโอนสายงานได ้ซ่ึงในต าแหน่งผลิต 
และบรรจุภณัฑ ์ภายในบริษทั เป็นงานท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย ซ่ึงถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีพนกังานในฝ่าย
ผลิตและฝ่ายบรรจุภณัฑไ์ม่สามารถมาท างานได ้บริษทัจะให้พนกังานในฝ่ายอ่ืนมาท าแทนไปก่อน 
เพื่อใหสิ้นคา้มีเพียงต่อความตอ้งการ 
กรณวีตัถุดิบ(ครีม) ทีผู้่ค้ำวตัถุดิบผลติมีปัญหำหรือเกดิควำมล่ำช้ำ 
 วตัถุดิบ(ครีม) ถือเป็นส่ิงส าคญัอย่างมากต่อบริษทั ซ่ึงในการเลือกบริษทัของผูค้า้วตัถุดิบ 
ทางบริษทัจะมีการคดัเลือกบริษทัผูค้า้วตัถุดิบท่ีมีช่ือเสียง มีมาตรฐาน และสามารถเช่ือใจได ้เพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้กบัตวับริษทัเอง โดยบริษทัจะท าสัญญาระหว่างบริษทักบัผูค้า้วตัถุดิบ ซ่ึงผูค้า้
วตัถุดิบจะตอ้งเก็บรักษาสูตรเคร่ืองส าอางท่ีทางบริษทัเป็นคนจา้งให้ท าการผลิตเป็นความลบัห้าม
เผยแพร่ใหก้บับุคคลอ่ืนหรือบริษทัอ่ืน และผูค้า้วตัถุดิบตอ้งส่งวตัถุดิบตรงต่อเวลาและไดม้าตรฐาน
ตามท่ีทางบริษทัก าหนด ถา้เกิดเหตุการณท่ีวตัถุดิบมีปัญหาหรือส่งให้ทางบริษทัล่าชา้ ผูค้า้วตัถุดิบ
จะตอ้งรับผิดชอบ เพราะส่งผลเสียต่อบริษทั ซ่ึงถา้เกิดเหตุการณ์อย่างน้ีข้ึนจะท าให้ทางบริษทัเกิด
การขาดแคลนสินคา้หรือไม่มีสินคา้ส่งใหลู้กคา้ ทางบริษทัจึงมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยการ
กกัตุนและเกบ็สินคา้ไวส่้วนหน่ึงในคลงัสินคา้เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อรอ
วตัถุดิบใหม่ท่ีจะส่งมา จากนั้นทางบริษทัจะท าการเร่งรัดเพื่อให้ผูค้า้วตัถุดิบส่งวตัถุดิบใหม่มาให้
โดยเร็ว ซ่ึงถา้ผูค้า้วตัถุดิบยงัไม่รีบส่งวตัถุดิบมาให้หรือเกิดปัญหากบัวตัถุดิบอีกคร้ัง ทางบริษทัจะ
เรียกร้องความเสียและเปล่ียนบริษทัผูค้า้วตัถุทนัที 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

1.ควรจบักลุ่มผูบ้ริโภคให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น กลุ่มผูช้ายเจา้ส าอาง กลุ่มชายรัก
ชาย เป็นตน้ 
2.ควรมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ให้ผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกในการเลือกซ้ือ เช่น ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิกาย ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้เพื่อความชุ่มช่ืน โฟมลา้งหนา้ เป็นตน้ 
3.เ น่ืองจากตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ีใหญ่ ดังนั้ นบริษัทจึงควรผลิตผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางเอง เพราะจะสามารถผลิตเคร่ืองส าอางไดห้ลากหลายประเภทมากข้ึน 
4.ควรมีการขยายโรงงานให้มีขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อความสามารถในการผลิตท่ีมากข้ึน และ
เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้
โรงงานเจริญเติบโตมากกวา่เดิม 
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แผนธุรกจิ บริษทั Destination Tour 
สโรชา นาคพิพฒัน์ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 
แผนธุรกิจ :   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละอาสา DestinationTour 

DestinationTour ก่อตั้งโดย นางสาวกญัณพชัร์ ญาติดอน เพื่อประกอบการธุรกิจน าเท่ียวเชิง
อนุรักษแ์ละเชิงอาสา  โดยมี นางสาวสโรชา นาคพิพฒัน์ และนายยทุธการ รัศมีจนัทร์ เป็นหุน้ส่วนท่ี
ส าคญั   ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ 156 รามบุตรี พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 จะเปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2559 โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด  1 ไร่ แบ่งเป็นส่วนของออฟฟิต 40 ตารางวา   
ลอ๊บบ้ี 40 ตารางวา  ส่วนพื้นท่ีประชาสมัพนัธ์  20 ตารางวา  และท่ีจอดรถ 300 ตารางวา ท่ีกวา้งขวาง
สามารถท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บริษทัตอ้งใชเ้งินทุนเร่ิมตน้ เงินลงทุน 35,672,000 บาท  ซ่ึงตอ้งระดมเงินทุนจากหุ้นส่วน
เป็นจ านวนเงิน   21,403,200บาท และกูจ้ากสถาบนัการเงินเพิ่มอีก   14,268,800  บาท  ซ่ึงตาม
แผนงานของบริษทัคาดวา่จะไดทุ้นคืนภายในระยะเวลา 4  ปี และมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ ภายใน
ระยะเวลา  5 ปี จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม พบว่า ในปัจจุบนัน้ี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้
เจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ต่างหันมาเดินทางท่องเท่ียว สาเหตุจากปัจจยั
หลายๆอยา่ง เช่น เหน่ือยลา้จากการท างาน หรือตอ้งการคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเท่ียว 
ดงันั้นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจึงมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นกนั ผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง  มีศกัยภาพ
ในการท าธุรกิจ และมีการติดต่อหรือรู้จกักบั รีสอร์ททอ้งถ่ินเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของราคานั้น
ค่อนขา้งแพง จึงท าให้นักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ หาขอ้มูลและเปรียบเทียบราคาจากบริษทัทวัร์ท่ี
หลากหลาย ท าใหมี้การแข่งขนัสูง  

ในดา้นของกลุ่มเป้าหมาย ของบริษทั DestinationTour คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 26 – 
35 ปี ศึกษาในระดบัปริญญาเป็นส่วนมาก มีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 – 25,001 บาท  ซ่ึงมีสถานภาพโสด 
และมีพฤติกรรมชอบการท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ โดยมีความช่ืนชอบเท่ียวในเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและมีจิตอาสาโดยเฉพาะ 
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  
 ด้านการจัดการ 

-ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการ 
-โครงสร้างองคก์ร การบริหารจดัการหรือการสัง่การ ไม่ซ ้ าซอ้น รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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ด้านการตลาด 
-จะเนน้สร้างความแตกต่างในดา้นแพค็เกจ  สถานท่ี  และในดา้นการบริการท่ีท าให้ลูกคา้
ประทบัใจท่ีสุด 

 ด้านการเงิน 
-เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเจา้ของกิจการท าใหมี้ความเขม้แขง็ทางการเงิน 
-กระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกตลอดโครงการและค่อนขา้งสูงท าให้มีความสามารถในการ
ช าระหน้ีไดต้รงเวลาและไม่เกิดปัญหาสภาพคล่อง 
ส่ิงท่ีจะท าใหบ้ริษทั DestinationTour ประสบผลส าเร็จ  คือการออกเดินทาง โดยท่ีจุดหมาย

ปลายทาง คือการมุ่งหวงัในการเป็นผูใ้ห้   เหมือน4อยา่งท่ีบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัลูกทวัร์  โดย
มุ่งหวงัให้ลูกทวัร์เป็นศูนยก์ลาง มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างเต็มท่ี และคาดหวงัว่าทุกคนจะมี
ความสุขกบักิจกรรมท่ีร่วมกนัท า ดว้ยราคาท่ีเป็นมิตร 
ความเป็นมาของธุรกจิ 

ธุรกิจน้ีเร่ิมมาจากเราผูร่้วมหุน้ทั้ง 3 เร่ิมจากคุณกญัณพชัร์ ญาติดอน ท่ีเป็นคนชอบท่องเท่ียว
เป็นชีวิตจิตใจ จึงไดช้กัชวนให้มาท าธุรกิจดว้ยกนั ในการเท่ียวของเราแต่ละคร้ังจะเน้นไปในการ
ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติหรือเรียกอีกอยา่งวา่เท่ียวเชิงนิเวศ อยา่งในปัจจุบนันัน่เราจะไม่ค่อยเห็นว่ามี
การท่องเท่ียวแบบคืนก าไรให้ธรรมชาติมากเท่าท่ีควร จึงเกิดเป็นแนวคิดข้ึนมาว่าเราควรจะท าทวัร์
แบบคืนก าไรใหธ้รรมชาติบา้งเพราะตวัเราเองก็ท าร้ายธรรมชาติมาไม่นอ้ยเลย และในธุรกิจของเรา
ไม่ไดมี้เพียงการท่องเท่ียวแบบคืนก าไรให้ธรรมชาติเท่านั้น ยงัร่วมไปถึงการเท่ียวแบบแบ่งปัน
ให้กบัผูด้อ้ยโอกาสในสถานท่ีต่างๆท่ียงัไม่มีความเจริญมากนกั เราไดเ้รียกการเท่ียวแบบน้ีว่า“เท่ียว
เชิงอาสา” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความช่ืนชอบการท่องเท่ียวและการแบ่งปัน
ไปพร้อมๆกนั เพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือมีการคิดรูปแบบธุรกิจข้ึนมาเรียบร้อยแลว้นัน่ เราไดเ้ร่ิม
ลงส ารวจในส่ือต่างๆว่าธุรกิจแนวน้ีน่าสนใจเพียงใด ก็ไดเ้สียงตอบรับมาหลากหลายรูปแบบ จะมี
หลายๆคนสนใจเน่ืองจากยงัไม่เคยไปเท่ียวแนวน้ีมาก่อนบา้ง หรือเคยไปแลว้แต่ยงัไม่เคยไปกบัทวัร์
บา้ง ทางเราจึงอาสาท่ีจะน าพาใหทุ้กท่านมารวมเดินทางไปกบัเรา DestinationTour 

เปิดตวั ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดั หรือการใหบ้ริการ หรือ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการเดินทาง สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์ ให้แก่นักท่องเท่ียวโดย
มุ่งเนน้ “การน าเท่ียวเชิงอาสาและเชิงนิเวศ” เป็นส าคญั 
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ผลติภัณฑ์ 

➢แพคเกจชมสวนสม้โชกนุนายด า,ไหวก้รมหลวงชุมพร, ล่องแพพะโตะ๊, น ้ าตกเหวโหลม
, โฮมสเตยเ์กาะพิทกัษร์าคา 3,999 บาทเดินทาง3 วนั2 คืนทวัร์เดินทางทุกอาทิตยจ์  านวน40
คน 

➢แพคเกจอาสาท าดี ครูอาสา เพื่อนอ้งท่ีห่างไกล เดินทาง 5 วนั ทวัร์เดินทางปีละ 2 คร้ัง 
•คร้ังท่ี 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ราคา 4,500 บาท                                           
•คร้ังท่ี 2 อ.อุม้ผาง จ.ตาก ราคา 3,800 บาท 

➢แพคเกจฟ้ืนฟู แนวปะการัง เกาะขาม จ.ชลบุรี 
ราคา 1,900 บาท เดินทาง 2 วนั 1 คืน (เกาะปิด พค. – ตค.) เดินทางทุกอาทิตยจ์  านวน100คน 

➢แพคเกจปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร  
ราคา 680 บาท เดือนละ 1  คร้ัง จ ากดั 2 คนั จ านวน 30 คน/ เดือน 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการตลาด 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการส ารวจของ “ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย” ไดม้องวา่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในตอนน้ี
ก าลงัฟ้ืนตวั ความเช่ือมัน่ส าคญัท่ีสุด ความเช่ือมัน่เม่ือเพิ่ม มากข้ึน ดชันีตวัเลขต่างๆ ก็จะดีข้ึน จาก
การแถลงตัวเลขของสภาพฒัน์ คาดการณ์ไวว้่า GDP ปีน้ีไวท่ี้ 2.9% ซ่ึงน่าจะโตได้มากกว่าน้ี 
เน่ืองจากยงัมีเมด็เงินในการกระตุน้เศรษฐกิจออกมาอีก โดยคาดว่าจะเร่ิมเห็นผลของเมด็เงินในไตร
มาสท่ี 4 ของปีน้ี อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาและค านึงถึงปัจจยัต่างๆในการลงทุนดว้ย 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า 260,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบัสองของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สัดส่วนภาคการ
ผลิตส่วนใหญ่อยูใ่นภาคอุตสาหกรรม (46%) ภาคบริการ (42%) และ ภาคการเกษตร (12%) 

มูลค่าการส่งออก อยู่ท่ีประมาณ 150,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยสินคา้ส่งออกส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า โดยประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทยไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 
สหภาพยโุรป จีน และสิงคโปร์ 
 
 
  



 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

81 
Journal of Marketing 

And Communication 

วเิคราะห์สภาพตลาด  
จากขอ้มูลของ สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (สทท) และการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย  (ททท)  ได้ส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยเม่ือส้ินปี  2556  มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทาง เข้ามา 
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  26.74  ลา้น เพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ  19.60  จากปี  พ.ศ.  2555  โดยภูมิภาคท่ี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน ประเทศไทยมากท่ีสุด คือ  ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
ตามด้วย ภูมิภาคอาเซียน  และภูมิภาคยุโรป ตามล าดับ  โดยในปี  พ.ศ.  2556  น้ี  เป็นปีแรกท่ี 
นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมีจ านวนสูงกว่านักท่องเท่ียวจากทั้งภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคยโุรป  จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทัว่ประเทศ
ใน ปี  พ.ศ. 2556 พบว่าความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการจากการประเมินสถานการณ์การท่องเท่ียวหรือ
สภาพ ธุรกิจท่องเท่ียวของตนท่ีเกิดข้ึน อยูใ่นระดบัปกติหรือสูงกวา่ระดบัปกติเลก็นอ้ยตลอดทั้ง โดย
เป็นสญัญาณท่ีดีของ การท่องเท่ียวไทยท่ีกลบัมามีการเติบโตท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  โดยช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียว (HighSeason)  ของไทย  ความเช่ือมัน่ไดข้ึ้นไปอยู่ในระดบัสูงท่ีสุดของปี  ปัจจยับวก
ส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในปี  พ.ศ. 2556  ไดแ้ก่  
สถานการณ์การเมืองท่ีมีความสงบเรียบร้อย  ไม่มีปัญหาจากภยัธรรมชาติ  จ  านวนนักท่องเท่ียว 
เพิ่มข้ึน  ความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียว  การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีดีและ
หลากหลาย มากข้ึน  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และความร่วมมือกนัในกลุ่มผูป้ระกอบ 
การในขณะท่ีปัจจยัลบ ท่ีส าคญัในรอบปี  ไดแ้ก่  สภาพเศรษฐกิจในประเทศ  ตน้ทุนสูงข้ึน  ความผนั
ผวนของเศรษฐกิจโลก  การแข่งขนัท่ี เพิ่มข้ึน  อยา่งไรก็ตาม  ในช่วง ปี  พ.ศ. 2556  ผูป้ระกอบการ
เร่ิมมีความกงัวลกบัสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในประเทศมากยิง่ข้ึน  หากพิจารณาตาม
รายภูมิภาคพบว่า  ในภาพรวมแลว้  ผูป้ระกอบการในกรุงเทพฯ  และภาคใตป้ระเมิน สถานการณ์
ค่อนขา้งดีกว่าปกติเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตามระดบัการคาดการณ์ปี 2557  เป็นระดบัการ
คาดการณ์ท่ีต ่ากวา่การคาดการณ์ในปี  พ.ศ.  2554-2556  เน่ืองจากผูป้ระกอบการเร่ิมมีความไม่มัน่ใจ
ใน สถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจไทยมากยิง่ข้ึน 

ด้าน ขีดความสามารถทางการแ ข่ งขันนั้ น  สถาบันนานาชา ติ เพื่ อก ารจัดการ 
(InstituteforManagementDevelopment หรือ IMD) ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัของ
ไทยเพิ่ม ข้ึนจากอันดับท่ี  27 ข้ึนมาอยู่ ท่ีอันดับท่ี  26  (จากทั้ งหมด 55 ประเทศ) ขณะท่ี  
WorldEconomicForum (WEF) จดัอนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัของไทยอยู่ท่ีอนัดบั 36 ใน 
(จากทั้งหมด 133 ประเทศ) ทั้งน้ี Travel&TourismCompetitivenessIndex (TTCI) ของ WEF จดั
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อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของไทยเพิ่มข้ึน 3 อนัดบัจากอนัดบัท่ี 42 ใน 
(จากทั้งหมด 130 ประเทศ) ข้ึนมาเป็นอนัดบัท่ี 39 ใน (จากทั้งหมด 133 ประเทศ) 
ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย 

การท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัท่ีส าคญัของประเทศไทย ซ่ึงรายรับจากการท่องเท่ียว
ของไทยจดัอยูใ่นอนัดบั 1 ในภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยร้อย
ละ 9 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทั้งหมด และมีการจา้งงานกวา่ 1.9 ลา้นคน คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของจ านวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ 

หากพิจารณาสถิตินกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยพบว่า 
จ  านวนนักท่องเท่ียวสูงเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในภาพรวม มีจ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ประเทศไทยมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศไทยทั้งหมด 15,936,400 คน ส าหรับแนวโนม้การ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยคาดการณ์ว่า จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมายงัประเทศ
ไทยโดยรวมเพิ่มข้ึน มากกวา่ 20 ลา้นคนคร้ัง 

ขณะท่ีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวและรายไดด้า้นการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน โดย
ระยะเวลาพ านกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยูท่ี่ 9.12 วนั และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวคิดเป็น
มูลค่า 592,794 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 16 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยู่ท่ี 
4,078.67 บาท/คน/วนั 

ทั้งน้ี หากจ าแนกตามสัญชาติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย 
พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปเดินทางเขา้ประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาไดแ้ก่ 
นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละ 28.4 ประเทศจีน ร้อยละ 7 ทวีปอเมริกา ร้อย
ละ 5.3 ประเทศญ่ีปุ่น ร้อยละ 6.3 ทวีปเอเชียใต ้ร้อยละ 6.2 ประเทศเกาหลี ร้อยละ 5.1 ประเทศ
ออสเตรเลีย ร้อยละ 4.4 

จากการจดัอนัดบัของ TheTravel&TourismCompetitiveness ของ WorldEconomicForum 
(WEF) พบวา่ ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเดินทางท่องเท่ียวของประเทศไทยจดั
อยู่ในอนัดบัท่ี 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น ดชันีช้ีวดัจุด
แขง็ดา้นการท่องเท่ียวของไทยอยูท่ี่ 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียว 
(BusinessEnvironmentandInfrastructureIndex) โดยเฉพาะเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว 
(TourismInfrastructure) โรงแรม Top 50 ในเอเชียมีโรงแรมในไทยติดอนัดบัถึง 8 แห่งมากท่ีสุดใน
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เอ เ ชีย  นอกจากนั้ น  ย ัง มีความโดดเ ด่นในโครงสร้างพื้ นฐานการคมนาคมทางอากาศ 
(AirTransportInfrastructure) และความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา (PriceCompetitiveness) 

2.ปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นการท่องเท่ียว วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Human, 
CulturalandNaturalResourcesIndex) 

3.ปัจจยัดา้นกรอบกฎระเบียบดา้นการท่องเท่ียว 
(Travel&TourismRegulatoryFrameworkIndex) โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลท่ีใหค้วามส าคญั

กบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยอยา่งมาก (PrioritizationofTravel&Tourism) 
นอกจากความไดเ้ปรียบของประเทศไทยดงักล่าวแลว้ นโยบายการตลาดเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (TheTourismAuthorityofThailand หรือ TAT) ทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั อาทิเช่น AmazingThailandAmazingValue, AmazingThailandalwaysamazesyou 
เป็นกลไกส าคญัในการช่วยขบัเคล่ือนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศมาอย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถสร้างการรับรู้ของชาวต่างประเทศให้ทราบถึงสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวใหรั้บรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง ผา่นส านกังาน ททท. ต่างประเทศจ านวน 23 แห่ง ซ่ึงกระจายอยู่
ทุกภูมิภาคทัว่โลก 
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วเิคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (FiveForce) 
สภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนกล

ยุทธ์ของบริษทั การวางแผนกลยุทธ์จะไม่ประสบความส าเร็จ หากปราศจากการวิเคราะห์ สภาวะ
แวดลอ้ม ความรุนแรงของการแข่งขนั และอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์แรง
กระทบทั้ง 5 จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงโครงสร้าง แนวโนม้หลกั และแรงกระท าต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและคู่แข่ง เห็นภาพแนวโนม้และภยัคุกคามในอุตสาหกรรม และ
ทราบวา่อุตสาหกรรมก าลงัจะโตข้ึนหรือถดถอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivalry) 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีขนาดตลาดค่อนขา้งใหญ่ มีแนวโนม้การ
เจริญเติบโตสูงและสร้างรายไดใ้ห้ประเทศค่อนขา้งสูง เป็นอุตสาหกรรมท่ีหลายประเทศให้ความ
สนใจ ในส่วนของโปรแกรมในการเดินทางนั้นก็ยงัสามารถดดัแปลงหรือลอกเลียนแบบกันได้ 
ดงันั้น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีภาวะแข่งขนัค่อนขา้งสูง  
(2) อ านาจการต่อรองของลูกค้า (BargainingPowerofCustomers)  

นักท่องเท่ียวทั้งในประเทศไทยและท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมีอ านาจซ้ือ  (Purchasingpower) สูง ส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นการเดินทางซ ้ า (Repeater) ท าให้มีประสบการณ์ในการเดินทาง สามารถ
ทราบถึงบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีคุม้ค่าได้ ปัจจยัดังกล่าวขา้งตน้ ท าให้นักท่องเท่ียวมีอ านาจ
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ต่อรองสูง กล่าวคือ มีทางเลือกในการเลือกประเทศท่ีจะไปท่องเท่ียวได ้เน่ืองจากประเทศเพื่อนบา้น
เองกมี็ระบบนิเวศน์ท่ีดี และยงัมีการแข่งขนัเร่ืองการท่องเท่ียวกนัมากข้ึนอีกดว้ย  
(3) อ านาจการต่อรองของผู้ผลติ (BargainingPowerofSuppliers)  

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อ านาจต่อรองผูผ้ลิตคือ รีสอร์ท หอ้งพกั ร้านอาหาร เพราะแต่ละ
ช่วงฤดูกาล ราคาเรท ห้องพกั จะแตกต่างกนั แต่ธุรกิจจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนัเสียมากกว่า ในดา้น
อ านาจการต่อรองจะมีไม่มากนกั 
(4) การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (ThreatofnewEntrants)  

เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงอาสาเร่ิมเป็นท่ีนิยมกนัมากข้ึน แต่บางสถานท่ี ยงัมี
บางบริษทัท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงเพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี สัมปทานและพื้นท่ีทางทหาร จะจ ากดั
ทวัร์ ดงันั้น คู่แข่งรายใหม่จะเขา้ถึงในส่วนน้ียาก 
(5) การมีบริการอ่ืนทดแทน (ThreatofSubstitute) 

ธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งมีการบริการท่ีเฉพาะ ซ่ึงท าให้เราไปยงัแหล่งท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ ดังนั้นการจะหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนนั้น อาจจะไม่ได้ดีมีผลต่อการผ่อนคลายได้
มากกว่าการไปท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจท่ีสามารถท าให้คนผ่อนคลายก็มีหลายประเภท ท่ี
เป็นสินคา้ทดแทนได ้เช่น การดูหนงั การโยนโบลล่ิ์ง กเ็ป็นการผอ่นคลายไดเ้ช่นกนั 
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การวิเคราะห์SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ดว้ย SWOTAnalysis เพื่อสรุปจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพื่อทราบถึงศกัยภาพของ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในดา้นความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (CompetitiveAdvantage) ดงัน้ี 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีใจในการบริการ เป็นมิตร มีความไดเ้ปรียบดา้นทกัษะการให้บริการ เน่ืองจาก
ลกัษณะนิสัยของคนไทยนั้นมีอธัยาศยัไมตรีดี ยิ้มง่าย  ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของคน
ไทยกมี็ลกัษณะท่ีอ่อนโยน เนน้ความนอบนอ้มถ่อมตน เคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ ไทยมีคุณสมบติั
ท่ีเหมาะเป็นผูใ้หบ้ริการชั้นเสิศส าหรับบริการการท่องเท่ียวต่างๆ 

2. มีการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและ
บริษทัน าเท่ียว 

3. พนักงานทุกคนมีความรู้ในเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเป็นอย่างมาก และยงัมี
ทกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศ หลากหลายภาษา  

4. มีความสะดวกสบายในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสาร การติดต่อ รวมถึงการสั่งซ้ือทวัร์ผ่านทาง 
Website ไดท้ัว่โลก อีกทั้งยงัสามารถสัง่จองทวัร์ผา่น AGODA ไดอี้กดว้ย 
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5. มีแพคเกจท่ีตอบสนองคนในปัจจุบนัท่ีช่ืนชอบการอาสา ทางบริษทัก็ยงัมีทวัร์เพื่อออกค่าย
อาสา เช่น ทวัร์เพื่อนอ้งผูด้อ้ยโอกาส 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. เน่ืองจากเป็นบริษทัเปิดใหม่ จึงยงัไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองของเครือข่ายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมาก

นัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท ท่ีลูกคา้ตอ้งไปพกั หรือเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จึงท าให้
ตน้ทุนเก่ียวกบัท่ีพกัยงัอยู่ในอตัราท่ีสูงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้และนกัท่องเท่ียวมากนกั 
เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการ และเพิ่งเขา้สู่ตลาดของธุรกิจทวัร์  

2. ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการจา้งบุคคลากรค่อนขา้งสูงเน่ืองจากใช้บุคคลท่ีมีความรู้ทางดา้น
ภาษาและความรู้ในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว 

โอกาส (Opportunity) 
1. กระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอาสาก าลงัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผูค้นต่างค านึงถึงเร่ือง 

โลกร้อน และทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัจะไม่มีทดแทนหรือหมดไปกนัมากข้ึน ท าให้
กระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีเพิ่มมากข้ึน โดยเนน้ไปทางความยัง่ยนืทางธรรมชาติ ดงันั้นจึง
ไดรั้บกระแสความนิยมมากข้ึน รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย  

2. ภาครัฐให้ความส าคญักับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เน่ืองจากเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีมาตราการเร่ืองลดภาษี 
ธุรกิจ SME ท าใหก้ารเปิดธุรกิจเป็นไปปไดง่้ายข้ึน 

3. นอกจากนั้น รัฐบาลมีการก าหนดมาตรฐานการน าเท่ียวและมคัคุเทศกเ์พื่อสร้างความเช่ือมัน่
แก่นกัท่องเท่ียว หรือการก าหนดวนัหยุดพิเศษเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียว และ ในเร่ืองของ
การน าใบเสร็จท่องเท่ียว มาลดหย่อนภาษีได ้ และอีกทั้งยงัเพิ่มวนัหยดุท่ีมีช่องว่าง เพื่อให้
เป็นวนัหยดุยาว 

อุปสรรค (Threat) 
1. ปัจจยัเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เช่นความมัน่คงทางดา้นการเมือง ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะ

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเมืองไทย ชะงกั ส่งผลใหป้ริมาณนกัท่องเท่ียวลดลงในช่วงหน่ึง 
2. ปัญหาความไม่ปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ประเทศไทยนับได้ว่าเป็น

ประเทศท่ีมีความปลอดภยัในการท่องเท่ียว มีปัญหาการก่อการร้ายนอ้ย อยา่งไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นในดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว คือ ต ารวจ
ท่องเท่ียวแลว้ พบว่ายงัมีค่อนขา้งจ ากดั และไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตามนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนในแต่
ละปีดว้ย  
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วเิคราะห์คู่แข่ง  
นับตั้ งแต่องค์การค้าโลก (  WTO )  มีนโยบายให้ทุกประเทศเปิดเสรีการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมบริการ ภายในปี 2553 และรัฐบาลไทยได้ด าเนินการเจรจาท า ( FTA )  กับ
นานาชาติ ซ่ึงเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาถือหุน้ในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการบางสาขา ไดม้ากกว่า 51 % ท าให้มีแนวโน้มท่ีนักลงทุนรายใหญ่จากต่างชาติทยอยเขา้ซ้ือ
กิจการบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย ท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย (ท่ีมา..ฐานเศรษฐกิจ 29 เมษายน 2550 – 02 พฤษภาคม 2550) 
คู่แข่งทางตรง (DirectCompetitor) 
 คือกิจการท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาดธุรกิจทวัร์น าเท่ียว ชนิดเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนัมาก 
และมุ่งท่ีลูกคา้กลุ่มเดียวกนั ท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดทางเลือกในการบริการ โดยปัจจุบนัมี
บริษทัน าเท่ียวท่ีข้ึนทะเบียนกบัส านักงานพฒันาการท่องเท่ียวจ านวน 854 ราย (ท่ีมา : ส านักงาน
พฒันาการท่องเท่ียว)   
โดยวเิคราะห์จาก บริษทัทวัร์ดงัต่อไปน้ี 
 1.สุราษฎร์อนิเตอร์ทวัร์ ( SuratInterTour ) 
 เป็นธุรกิจบริการเดินทางและท่องเท่ียว EcoTour น าเท่ียวเชิงนิเวศน์ ใหบ้ริการ แพคเกจทวัร์ 
น าเท่ียว ลกัษณะโปรแกรม ท่ีทางบริษทัก าหนดวนัและเวลาไว ้โดยท่ี HeadOffice  จะตั้งอยูท่ี่ จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ซ่ึงสามารถจอง package  หอ้งพกัท่ีรวมการเดินทางจากสนามบิน การเดินทางทางเรือ 
หอ้งพกั และอาหารทุกม้ือ รวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวไดส้ะดวกสบายผา่นเวปไซต ์ แต่ยงัไม่มีทวัร์
ท่ีสามารถรับนกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพมหานครไปยงัจุดหมายปลายทาง 
 2 . ขนอมฟิชช่ิงแอนด์ ทัวร์  
 ให้บริการน าเท่ียว ทางธรรมชาติ โดยท่ีจุดเด่นคือ การพาออกไปดูแนวปะการังและการ
ฟ้ืนฟูทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ียงัใหบ้ริการ รถตูรั้บ ส่งนกัท่องเท่ียวต่อไปยงั
จงัหวดัต่างๆ พร้อมยงับริการส ารองท่ีนั่งรถทวัร์ รถไฟ และเคร่ืองบิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
นกัท่องเท่ียว  เช่นกนัท่ียงัไม่การรับนกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพมหานคร ไปยงั จุดหมายปลายทาง 

3.ท่องเที่ยวชนเผ่า  
ท่องเท่ียวชนเผา่ ด าเนิน การโดย มูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานใน

พื้นท่ี ต  าบลแม่ยาว อ.เมือง จงัหวดัเชียงราย ต าบลแม่ยาว เป็นพื้นท่ีเขตเช่ือมต่อแนวตะเขบ็ชายแดน
ไทย-พม่า  ซ่ึงเป็นโครงการเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเชิงอาสา โดยจะมีค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไม่มาก จดัเป็นโปรแกรมทวัร์ ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการท าทวัร์เท่ียวลกัษณะน้ี
จะยงัมีคู่แข่งไม่มากนกั 
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คู่แข่งทางอ้อม (IndirectCompetitor) 
คือกิจกรรมท่ีเขา้มาแข่งขันในตลาด ขายสินค้าและบริการท่ีมีความแตกต่างกัน ท่ีจับ

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกนั หรืออาจจะเจาะกลุ่มลูกคา้อ่ืนดว้ยตวัสินคา้และบริการท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนัมาก คู่แข่งทางออ้มของธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. บริษัท ภูโคลน คนัทรีคลบั  
เป็นธุรกิจบริการสถานท่ีท่องเท่ียว และการให้บริการดา้นสุขภาพและความงามดว้ยโคลน

และน ้ าแร่ธรรมชาติ ได ้บรรจุไวใ้นโครงการ UNSEENINTHAILAND และ SPAPARADISE เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นทั้ งรีสอร์ทและมีกิจกรรมเสริมความงาม ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสามารถเลือก เดินทางท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ทดแทนการท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนได ้

2. สปาสุ่มไก่ บ้านช้างทูนจังหวดัตราด 
สปา สุ่มไก่ นบัวา่เป็นวิถีชีวติพื้นบา้นแต่เดิม และชาวบา้นชา้งทูนไดห้ยบิเอามาน าเสนอ

เป็นกิจกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้ง การจะสมัผสัวิถีชีวิตเดิมๆของพวกเขา ราคาอยูท่ี่ 300บาท/
คน/คร้ัง เท่านั้นเอง สปาสุ่มไก่ จะใชเ้วลาประมาณ15 นาที  จึงสามารถท่ีจะเป็นแหล่งผอ่นคลาย
รองลงมาจากการไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอาสา ถือวา่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจในทางออ้ม 

3. ปีนหน้าผาจ าลอง ณ RockDomainClimbingGym (RDCG) บางนา – ตราด กม.6     
กิจกรรมการปีนเขาเป็นวิธีการคลายเครียดไดอ้ย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย

ส าหรับผูช้อบกิจกรรมแบบการออกก าลงักาย ซ่ึงจะเล่นไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ และสถานท่ีตั้งอยูภ่าย
ไม่ไกลจนเกินไป 
ราคาจะมีตั้งแต่รายวนัและรายเดือนแบ่งออกดงัน้ี 

-1 วนั 400 บาท / อายตุ  ่ากวา่ 18 ราคา 300 บาท 
-1 เดือน 3,350 บาท / อายตุ  ่ากวา่ 18 ราคา 2,750 บาท 
-3 เดือน 8,100 บาท / อายตุ  ่ากวา่ 18 ราคา 6,500 บาท 
-6 เดือน 12,800 บาท / อายตุ  ่ากวา่ 18 ราคา 9,900 บาท 
-10 คร้ัง 3,500 บาท  

มีอุปกรณ์ใหเ้ช่า หลกัๆ สกั 3 ช้ิน 
1) Harness ไวท้ั้งปีน และเป็นคนบีเลย ์50 บาท 
2) รองเทา้ ใชผ้า้ใบกไ็ด ้รองเทา้ใหเ้ช่าราคา 100 บาท 
3) อุปกรณ์บีเลย ์(BelayDevice) 20 บาท 
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4. วานา นาวา หัวหิน  
สวนน ้ าท่ีไดรั้บการออกแบบและถูกสร้างภายใตแ้นวความคิด “วอเตอร์จงัเก้ิล” แห่งแรกใน

เอเชีย มีการผสมผสานระหว่างความเป็นสวนน ้ าและป่าเมืองร้อนเขา้ดว้ยกนั วานา นาวา หัวหิน ได้
สร้างจุดหมายการท่องเท่ียวให้กบัการท่องเท่ียวของประเทศไทย และมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
ให้เมืองหัวหิน เป็นเมืองท่องเท่ียวบนแผนท่ีนักเดินทาง  ซ่ึงจุดเด่นก็คือ “อะบิส”สไลเดอร์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกและเป็นไฮไลทข์อง วานา นาวา หวัหิน สัมผสัภูเขาน ้ าตกเทียมท่ีสูงท่ีสุดในเอเชีย ท าให้
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่แห่งน้ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้า ผอ่นคลาย ทั้งครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝงู 
ถือวา่ เป็นธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งทางออ้ม 

5. โรงภาพยนตร์  
ธุรกิจโรงหนังก็ถือไดว้่าอาจเป็นคู่แข่งขนัทางออ้มของธุรกิจทวัร์ เพราะถือว่าเป็นวิธีการ

ผ่อนคลายความเครียดท่ีผูบ้ริโภดส่วนใหญ่เลือก แทนการท่ีจะออกไปท่องเท่ียว เพราะไม่ตอ้งเดิน
ทางไกล ไม่เสียเวลามาก  เช่น บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ถือว่าเป็นเจา้ใหญ่และ
เป็นท่ีรู้จกัของธุรกิจโรงภาพยนต ์
 

บรรณานุกรม 
 
ศกัยภาพและสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยจาก   http://www.thaifta.com  
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2558) การส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยพ.ศ.  

2558 จาก    http://www.thailandtourismcouncil.org/info.php 
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แผนการตลาด ธัญพืชอบแห้งเพ่ือสุขภาพ Grain for Health 
สุวลกัษณ์  ศรีหะรัญ 

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

บทความ 
โลกเราทุกวนัน้ีมีมลพิษมากมายท่ีเราจะตอ้งเผชิญตั้งแต่ออกจากบา้น จนถึงท่ีท างาน อาทิ

เช่น มลพิษทางอากาศ สภาพแวดลอ้ม จึงท าใหค้นในยคุสมยัน้ีตอ้งหนัมาใส่ใจสุขภาพกนัมากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงเทียบจากอายเุฉล่ียของประชากรในช่วง 40-50 ปี ท่ีผา่นมา อายขุยัเฉล่ียตั้งแต่แรกเกิดจากท่ีเคยต ่า
กวา่ 50 ปี เม่ือ 50ปีก่อน ไดเ้พิ่มสูงข้ึน จนมาอยูท่ี่ประมาณ 70 ปี ในปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าใหเ้รา
คิดผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยใ์นเร่ืองของการรักษาสุขภาพ และสะดวกในการบริโภคอีกทั้งยงั
เป็นทางเลือกส าหรับขนมทานเล่นท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย แทนขนมขบเค้ียวท่ีมีในทอ้งตลาดสมยั
น้ี แนวโนม้ของสังคมไทยเร่ิมต่ืนตวัมากข้ึนต่อการให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคตอ้งการอยากมีรูปลกัษณ์ท่ีดี เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับทางสงัคม จึงตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ช่วย
ให้ตวัเองดูดีเสมอ ยิ่งในวิถีชีวิตเวลาน้ีเป็นไปดว้ยความเร่งรีบ ท าให้ไม่มีโอกาสท่ีจะบริโภคอาหาร
ครบตามความตอ้งการของร่างกายได ้รวมทั้งมีเวลาในการออกก าลงักายนอ้ยลง การพึ่งพาอาหาร
แนวสุขภาพจึงเพิ่มบทบาทความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกบักระแสตลาดโลกในส่วนของภาค
การส่งออกปรากฏวา่ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกค่อนขา้งนอ้ย คือ มีแค่ 1% ของมูลค่าตลาดรวม ซ่ึง
จากการศึกษาของสถาบนัอาหาร พบวา่ไทยมีโอกาสอีกมากท่ีจะขยายตลาดส่งออกสินคา้สุขภาพได ้ 
แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 

บริษทั Grain for Health จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายธัญพืชอบแห้งเพื่อสุขภาพ ภายใต้
สินคา้ Grain for Health ก าเนิดข้ึนเน่ืองจาก การใส่ใจสุขภาพและการชอบทานธญัพืช จึงไดแ้นวคิด
ในการประยคุน าธญัพืชมาแปรรูปเป็นของขบเค้ียว ง่ายและเหมาะส าหรับการทานเล่นของคนในยคุ
สมยัน้ี ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอบแห้งเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากธญัพืชหลากหลายชนิดท่ีอุดม
ไปดว้ยประโยชน์ต่อสุขภาพโดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
วตัถุดิบท่ีคดัสรรมาจากมาดว้ยคุณภาพ และผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูงโดยมีอายกุารเก็บรักษาบริษทัยงั
ไดมี้การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ในระยะแรกทางบริษทัจะมีหนา้ร้านเพียงร้านเดียว เป็นท่ีผลิตสินคา้และจดัจ าหน่ายทั้งปลี
และส่ง โดยจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กบั Distributor สาขาต่างๆ จดัส่งตามบา้น
ผูบ้ริโภค และต่อไปบริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน 10% ต่อปีเป็นอย่างน้อย และขยาย
สาขา ตวัแทนจ าหน่ายรวมเพิ่มเป็น 20 สาขา ภายในปี พ.ศ. 2559 เพื่อขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 
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 จากการคน้หาขอ้มูล ดา้นสุขภาพของคนไทยจากสถิติการเป็นโรค และการตายท่ีเพิ่มข้ึน
ของคนไทย “ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล”  ท่ีผา่นมารวมถึงปัจจุบนัคนไทย
ตายราว 4 แสนกว่าคนในแต่ละปี แต่จ านวนการตายน้ีก าลงัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในอนาคต สาเหตุการตาย
ของประชากรไทยไดเ้ปล่ืยนไปจากเดิมมาก ในอดีตคนไทยตายมากเพราะโรคติดเช้ือท่ีแพร่ระบาด
ไปไดท้ั้งทางน ้า ทางอากาศ หรือโรคพาหะน าโรคต่างๆ ปัจจุบนัการตายของประชากรไทยส่วนใหญ่
ทีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยูก่ารใชชี้วิตของตนเอง ยิ่งอายมุากข้ึนก็ยิ่งเส่ียงท่ีจะเจบ็ป่วยมาก
ข้ึน การท่ีไม่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพการรับประทานอาหารการกินท่ีไม่เลือกสรร ดงันั้นจึงท าใหบ้ริษทั 
Grain for Health จ  ากดั เกิดแนวคิดในการผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพข้ึนมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจท่ีจะ
เติบโตในตลาดได ้ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีคู่แข่งในธุรกิจประเภทน้ีอยูใ่นตลาดเพิ่มข้ึน การรักษาส่วน
แบ่งตลาดจึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัความคิดท่ีจะออกแบบให้สินคา้ออกมามีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
 วสัิยทศัน์ 

เป็นธัญพืชอบแห้งเพื่อสุขภาพท่ีรู้จกัในประเทศ ส าหรับกลุ่มคน ท่ีใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ 
และเป็นขนมขบเค้ียวท่ีคนรักสุขภาพจะตอ้งบริโภคและนึกถึงสินคา้ของเรา 
พนัธกจิ 

- น าธญัพืชมาแปรรูปเป็นขนมขบเค้ียวเพื่อสุขภาพ 
- เป็นสินคา้ในกลุ่มคนรักสุขภาพ 
- สร้างแบรนด ์Grain for Health ใหเ้ป็นรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย 
- คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและความหลากหลายอยูเ่สมอ 
- ขยายฐานลูกคา้และตลาดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและมีผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนในทุกๆปี 

เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะส้ัน 

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะผลิตภณัฑส์ าหรับ
คนรักสุขภาพ โดยสามารถมียอดขายเพิ่มข้ึน 10% ต่อปีเป็นอย่างน้อย และขยายสาขา ตวัแทน
จ าหน่ายรวมเพิ่มเป็น 20 สาขา ภายในปีพ.ศ.2559  
เป้าหมายระยะยาว 

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะผลิตภณัฑส์ าหรับ
คนรักสุขภาพ มีการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าของผูบ้ริโภคในประเทศ จนสามารถสร้างรายไดท้ ายอดขาย และก าไรให้เพิ่มอย่างต่อเน่ือง
ภายใน 5 ปี  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 
ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีแนวโนน้การแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ๆ ทยอยเขา้ตลาดไดอ้ยา่งไม่มากนั้น โดยเฉพาะในตลาดรายยอ่ย เป็นผลเน่ืองมาจาก การลงทุน
ท่ีไม่สูงมาก และระยะการคืนทุนค่อยขา้งสั้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับกลยุทธ์อยู่เสมอและ
สร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ดี Grain for Health มี
การสร้างความแตกต่างโดยบริการน าส่งถึงท่ีให้แก่ผูบ้ริโภคมีการวางจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑร้์านคา้
ภายในโรงพยาบาลต่างๆ และมีการตั้งบูธแนะน าตามงานสุขภาพต่าง ๆ 
ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) 

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพนั้น คู่แข่งขนัรายใหม่ สามารถเขา้สู่ธุรกิจไดง่้าย เน่ืองจากอุปสรรค
ในการเขา้สู่ธุรกิจต ่า เป็นผลมาจาก ตน้ทุนในการท าธุรกิจ ผูป้ระกอบการรายย่อยไม่เสียเปรียบ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ เพราะการท าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ไดเ้กิดการประหยดัจากขนาด
เหมือนเช่นธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนผนัแปร นอกจากน้ีขอ้จ ากดัของภาพรัฐ 
ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ  
ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน  (Substitute product) 
 สินคา้ทดแทนส าหรับ Grain for Health นบัวา่อยูใ่นระดบัสูง เพราะปัจจุบนัการดูแลสุขภาพ 
โดยเลือกรับประทานอาหารนั้น ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากมาย ในการหาสินคา้ทดแทน เช่น การเลือก
รับประทานของขบเค้ียวอ่ืน จ าพวกนมถัว่เหลืองชนิดต่างๆ และอาหารเสริมประเภทอ่ืนๆ 
อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 
 ผูซ้ื้อมีอ านาจการต่อรองสูง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทางเลือกการตดัสินใจเลือกอาหารเพื่อ
สุขภาพสูง และมีต้นทุนในการเปล่ียนตราสินค้าต ่า แต่อย่างไรก็ดี Grain for Health สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อได ้โดยมีการบริการจดัส่งถึงท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ก่อใหเ้กิดความภกัดี
ในตราสินคา้ (Brand loyalty) 
อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Power of supplier) 
 ปัจจุบนัการจ าหน่ายวตัถุดิบธญัพืช เพื่อใชใ้นธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมีใหเ้ลือกมากข้ึน และ
หาซ้ือตามทอ้งตลาดไดง่้าย โดยท่ีมีการควบคุมดูแลใหสิ้นคา้มีคุณภาพ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบจึงมีอ านาจ
การต่อรองต ่า 
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สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้  าจ ากดัของค าวา่" Marketing"ไวด้งัน้ี 
          การตลาด คือ การกระท ากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลใหเ้กิดการน าสินคา้หรือบริการจาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ ขณะเดียวกนั กบ็รรลุวตัถุประสงค์
ของกิจการ 
         องคป์ระกอบของการตลาด 
         1.มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินคา้หรือบริการ 
         2.มีตลาด คือ ผูช้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
         3.มีผูข้ายสินคา้หรือบริการ 
         4.มีการแลกเปล่ียน 
ตลาดตามความหมายของบุคคลทัว่ไป 

ตลาด คือ บุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีมีความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้ มีอ านาจซ้ือ และมีความเตม็ใจ
ท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 ความส าคญัของการตลาด 

การตลาดมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และยกระดบัความเป็นอยู่ของมนุษย ์
ในสังคม ท าให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษยแ์ต่ละคน สามารถประกอบ 
อาชีพท่ี ตนเองถนดัและไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได ้อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
และการตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพฒันาการทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการวจิยั และพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่ มาสนองความ 
ตอ้งการของตลาดและสังคม ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดห้ลายทางและ 
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการ  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จึงมีผลท าให้เกิด 
การจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ ท าให้ประชาชน  มีก าลงัการซ้ือ และสามารถสนอง 
ความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงท าให้ มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดบัสูงข้ึน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ความส าคญั ของการตลาดอาจกล่าวไดด้งัน้ี 
  1.  การตลาดเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เกดิการแลกเปลีย่น   
การด าเนินการตลาดของธุรกิจจะท าให้ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคเขา้มาใกลก้นั และสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผูบ้ริโภคด้วยการเสนอผลิตภณัฑ์ ท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนท าให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนในระดบัผูซ้ื้อและผูข้ายเกิดความพึงพอใจ การตลาดยงัไม่ไดเ้ป็นเพียง เคร่ืองมือท าให้ 
เกิดการแลกเปล่ียนเท่านั้นแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อผลิตภณัฑ ์  ท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใช ้หรือซ่ือซ ้ าเม่ือมี ความ
ตอ้งการ 
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                   2.  การตลาดเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าของผลติภัณฑ์กบัผู้บริโภค  
การด าเนินการทางการตลาดท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองและสร้างความ พึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้ดว้ยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ สถานภาพ ของ
ผูบ้ริโภคดว้ยการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณ ในเวลา ในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ในราคา ท่ี
ผูบ้ริโภคมีก าลงัการซ้ือ และโอนความเป็นเจา้ของได ้การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง ผูเ้ป็น
เจา้ของผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภค    นอกจากจะด าเนินการในหน้าทางการตลาด ให้เกิดการเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัในเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีส าคญัจะตอ้งกระท าอีกประการหน่ึงก็คือ การสร้างการรับรู้ให้กบั
ผูบ้ริโภคในกิจกรรมดงักล่าว   
                   3.  การตลาดเป็นตัวผลกัดันให้มีการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์      
ดว้ยแนวคิด ของการตลาด  ในการมุ่งสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค 
และรับผดิชอบต่อสงัคม ผลกัดนัใหผ้ลิตตอ้งพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ใหต้รงต่อความตอ้งการ และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค  ตลอดจนจูงใจผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยูเ่สมอ 
และการตลาดระบบการตลาดเสรี ซ่ึงมีการแข่งขนักนัมากในการสร้าง ความพึงพอใจ และจูงใจ
ผูบ้ริโภค จึงยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหมี้การพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์พื่อการแข่งขนั ในตลาดเสรี 
                   4.  การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกจิ   
 ด้วยการก่อให้เกิดการบริโภคและการพึ่ งพากันอย่างเป็นระบบมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กับ 
ระบบเศรษฐกิจทั้ งระบบ การสร้างความต้องการและการสนองความต้องการในการบริโภค 
ผลิตภณัฑท์ าให้เกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ คือเกิดการจา้งงาน เกิดรายได ้เกิดการบริโภค 
และเกิดการใชแ้รงงาน ซ่ึงจะมีการพึ่งพากนัและเช่ือมโยงไหลเวียนตามล าดบัอยา่งเป็นระบบ ผลจะ
ท าใหก้ารด ารงชีวิต ของมนุษยชาติในสงัคมอยูใ่นระดบัท่ีมีการกินดีอยูดี่ มีความเป็นอยู ่อยา่งเป็นสุข
โดยทัว่กนั 
ความส าคัญของการตลาดอาจจ า แนกให้ เ ห็นชัดเจนยิ่ง ข้ึนโดยพิจารณาจากการตลาดมี
ความส าคญั ต่อสงัคมและบุคคลดงัน้ี 

1. ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องบุคคลในสงัคมใหสู้งข้ึน 
2. ท าให้พฤติกรรม อุปนิสัย ความเช่ือ ค่านิยมและลกัษณะการด ารงชีพของบุคคล ในสังคม

เปล่ียนไป 
3. เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลในสงัคมเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากความส าคญัต่อบุคคลและสังคมแลว้ การตลาดยงัมีความส าคญัต่อระบบ เศรษฐกิจโดยตรง
ดงัน้ี 

1. ช่วยใหร้ายไดป้ระชากรสูงข้ึน 
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2. ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนของปัจจยัการผลิต 
3. ช่วยสร้างความตอ้งการในสินคา้และบริการ 
4. ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของเศรษฐกิจ 
5. ใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ 

ประโยชน์ของกจิกรรมทางการตลาด  
(1)  อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดข้ึนจากการผลิตโดยตรง และการ เขา้มาช่วย
เสริมโดยการคน้หาถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยใหข้อ้มูลแก่ผลฝ่ายผลิต 
(2) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอ านวย ความสะดวก ดา้นสถานท่ี 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีน าผลิตภณัฑไ์ปสู่สถานท่ีท่ีลูกคา้เป้าหมายอยู ่
(3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ดา้นเวลาให้กบั
ลูกคา้ โดยมีสินคา้พร้อมในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
(4) อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจ
จากการ ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้ต่าง ๆ   โดยท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส ไดซ้ื้อสินคา้และมี กรรมสิทธ์ใน
สินคา้นั้น 
(5) อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลกัษณ์  ของ
ผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศยัการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การใชก้ารโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ ์
วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

- เพื่อสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนปีละ 10% เป็นอยา่งนอ้ย 
- เพื่อขยายสาขา ตวัแทนจ าหน่ายรวมเพิ่มเป็น 20 สาขา ภายในปี พ.ศ. 2559  
- เพื่อขยายฐานลูกคา้กลุ่มคนรักสุขภาพใหเ้พิ่มข้ึนในทุกๆปี 
- เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัเพื่อสร้างการจดจ าสินคา้ในกลุ่มคนรักสุขภาพ 
โดยการสร้าง Brand Awareness ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซ่ึงคาดหมายไวว้่าจะสามารถสร้างให้

เกิดการจดจ าและรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึนในทุกๆปี และน าไปสู่ Brand Royalty ในท่ีสุด 
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การแบ่งส่วนตลาดการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
การแบ่งส่วนตลาด ( Marketing segmentation) 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 
Geography segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 Behavioral segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งได้
ดงัน้ี 

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพเป็นอยา่งยิง่ 
เป็นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีชอบทานธญัพืช 
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพเป็นบา้งโอกาส 
ผูบ้ริโภคท่ีไม่สนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพเลย 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพ และรักสุขภาพเป็นอยา่งยิง่ อีกทั้งเป็นกลุ่มคนท่ีส่วนใหญ่ชอบ
ทานธญัพืช 
 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพเป็นบา้งโอกาส หรือกลุ่ม
ท่ีชอบทานขนมขบเค้ียว  
การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 

Product Positioning  เม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแลว้การทาน
ขนมขบเค้ียวธัญพืช นอกจากตอ้งการคุณประโยชน์ท่ีสูงแลว้ ยงัตอ้งการรสชาติท่ีอร่อยอีกด้วย 
เพราะโดยปกติทัว่ไปขนมขบเค้ียวจากธญัพืชทัว่ไปนั้น มีคุณประโยชน์สูงแต่มกัมีรสชาติท่ีไม่อร่อย 
Grain for Heath จะวางต าแหน่งขนมขบเค้ียวธญัพืชท่ีมีคุณประโยชน์สูง และมีรสชาติอร่อย ควบคู่
ไปดว้ยกนั เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และยงัสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั  
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

การก าหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาดโดยใชก้ลยทุธ์เนน้การสร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เน้นความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดดงัน้ี 
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์(Product) 
ธัญพืชอบกรอบ ภายใตส้โลแกน “Grain for Health อร่อยดี มีประโยชน์  ”  อุดมไปดว้ย

คุณค่าทางโภชนาการ ดว้ยการใช้ธัญพืชท่ีมีประโยชน์ คดัสรรเต็มเมล็ด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผูบ้ริโภค 

- เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ตอ้งการเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อสุขภาพ ท่ีใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ 
ค านึงถึงคุณประโยชน์ ความสะอาดปลอดภยัเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงใชคุ้ณสมบติัเด่น
ของประโยชน์จากธญัพืชเป็นตวัช้ีคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
-  กลยุทธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ์ Grain for Health จะแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็น 3 ขนาดเพื่อให้
ลูกคา้ได้เลือกสรร ตามขนาดการรับประทาน และขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยจะ
ประกอบดว้ย 
ขนาดเลก็  น ้าหนกั 150 กรัม   ราคา 80 บาท 
ขนาดกลาง  น ้าหนกั 300 กรัม  ราคา 120 บาท 
ขนาดใหญ่  น ้าหนกั 500 กรัม  ราคา 200 บาท 
- เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดต้ระหนักถึงความส าคญัของขนมขบเค้ียวท่ีรับประทานเขา้ไป และ
ตระหนักถึงพลังงานท่ีรับประทานเข้าไปนั้ น Grain for Health ปริมาณพลังงานและ
ประโยชน์ของธญัพืชไวข้า้งกล่องบรรจุภณัฑ ์
- Grain for Health ค  านึงถึงคุณภาพของสินคา้ รวมถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ธัญพืชซ่ึง
เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใช ้Grain for Health คดัสรรธญัพืชท่ีเตม็เมลด็รับตรงจากเกษตรกร
ผูผ้ลิต เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
เพื่อสร้างการรับรู้และจดจ าแก่ผูบ้ริโภคจึงมีการใช้กลยุทธ์ด้านบรรจุภณัฑ์ ส าหรับการ

จ าหน่ายหนา้ร้าน คือ 
- ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ใส เพื่อให้มองเห็นตวัสินคา้อย่างชดัเจน โดยใชก้ระปุกพลาสติกใส่เพื่อ
การบรรจุ พร้อมติดโลโก ้Grain for Health ขา้งกระปุก แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ขนาด คือ 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

กลยุทธ์ด้านราคา( Price ) 
กลยทุธ์ดา้นราคาท่ีน ามาใชใ้นกบัผลิตภณัฑ ์ Grain for Health 

Grain for Health  ด าเนินกลยุทธ์การตลาดโดยใช้เกณฑ์ High value Strategy คือ การตั้ ง
ราคาให้เหมาะสมกบั Product Positioning ท่ีมีคุณภาพสูงและมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัเพื่อให้
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กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ถึงความคุม้ค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีการตั้งราคาจะตั้งราคาเพื่อการ
แข่งขนัโดยจะตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนัในตลาด 
กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) 

มีการจดัจ าหน่ายทั้งปลีก และส่ง โดยการจดัจ าหน่ายให้กบัร้านคา้ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล นอกจากน้ีมีการจ าหน่ายผา่นช่องทาง Distributor 

1. หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลง์ามวงศว์าน 
2. หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ 
3. หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 
4. ทอ็ปซุปเปอร์มาร์เกต็ สาขาหา้งสรรพสินคา้เช็นทรัลลาดพร้าว 
5. ทอ็ปซุปเปอร์มาร์เกต็ สาขาหา้งสรรพสินคา้เช็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 
6. โรงพยาบาลศิริราช 
7. โรงพยาบาลราชวิถี 
8. โรงพยาบาลนนทเวช 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  ( Promotion ) 
การโฆษณา (Advertising) 
1. แผ่นพบั (Brochure) 
เพื่อเป็นการแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายไดท้ าความรู้จกักบัขนมธญัพืช ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ Grain 
for Health และเป็นขอ้มูลในการเรียกใช้บริการจากทางร้าน เน่ืองจากแผ่นพบัเป็นส่ือท่ีถือว่ามี
ประสิทธิภาพต่อการท าธุรกิจ 

วธีิด าเนินการ  
เป็นแผน่พบัท่ีบอกรายละเอียดแต่ละ ขนาดสินคา้ ประกอบดว้ยประโยชน์จากธญัพืช ราคา
ของแต่ละขนาด ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าจะได้รับ ต่อจ านวน 1 หน่วยของการบริโภค 
นอกจากนั้ นยงัมีรายละเอียดท่ีตั้ งของร้านและวัน เวลาท าการ โดยรูปแบบน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ของร้าน Grain for Health   เพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 

2. นิตยสาร (Magazine) 
เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดโ้ดยตรง  โดยเน้นการสร้างการรับรู้ให้ขอ้มูล ให้

ความรู้ในกลุ่มเป้าหมาย ในเร่ืองประโยชน์ของธญัพืช และส่วนผสมต่าง ๆ ตลอดจนรูปลกัษณ์ของ
ร้าน หรือหนา้ตาของสินคา้ท่ีชวนใหน่้ารับประทาน  
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วธีิด าเนินการ 
เป็นการโฆษณาในรูปแบบของ Advertorial เนน้ไปท่ีการใหข้อ้มูลความรู้ และประโยชน์ใน
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ Grain for Health ว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในดา้นใดบา้ง 
โดยจะมีการแจกคูปองส่วนลดอาหาร แนบลงไปกับการโฆษณาด้วย เพื่อกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการอยากทดลองชิมสินคา้ ซ่ึงสามารถเดินทางมาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

3. อนิเตอร์เน็ต (Internet) 
เพื่อส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ผูบ้ริโภคนิยมใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตในการ

คน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง หรือใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน ๆ ดงันั้นส่ือออนไลน์จึง
เป็นช่องทางท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงตวัสินคา้ได ้โดยไม่ตอ้งออกไปท่ี
แหล่งจดัจ าหน่าย  

วธีิด าเนินการ  
จดัท าเวบ็ไซต ์www.Grain for Health.com ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดของร้านทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นตวัสินคา้ ราคา เวลาท าการ ท่ีตั้ง การติดต่อ รวมทั้งการให้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับตวัสินคา้แต่ละรายการหรือข่าวสารท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้าง 
Product Knowledge ใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ร่วมมือกับเว็บไซต์แนะน าร้านสินคา้เพื่อสุขภาพช่ือดงั www.nestle-cereals.com ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซตอ์นัดบัตน้ๆ ในดา้นการน าเสนอขอ้มูลรายการสินคา้เพื่อสุขภาพ ท่ีมีฐานลุกคา้หรือ
สมาชิกท่ีเหนียวแน่น และเพิ่มอยา่งสม ่าเสมอ โดยส่ือชั้นน าต่าง ๆ ความสนใจอยา่งมากมาย 
เช่นหนงัส่ือพิมพไ์ทยรัฐ นิตยสาร และส่ือต่าง ๆ อีกมากมาย 

 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัอย่างสูงในการจ าหน่ายสินคา้ก็คือ พนักงานขาย ตอ้งคน้หาความตอ้งการ

ของลุกคา้และมีความสามารถตอบสองความตอ้งการนั้นๆไดก้ารขายโดยพนักงานขายจึงเป็นส่ิง
ส าคญัในการติดต่อส่ือสารทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยพนกังานขายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วย
ผลกัดนัใหลู้กคา้ใชสิ้นคา้ใหม่ เพิ่มยอดขาย และใหลุ้กคา้ไดรู้้ตราสินคา้ของ Grain for Health จะเห็น
ไดว้า่การขายโดยการขายพนกังานขายเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารสองทาง ท่ีทั้งพนกังานขายและ
ลูกคา้คาดหวงัสามารถตอบสนองซ่ึงกนัและกนัอยา่งทนัทีทนัใด  
 ชุดพนกังานขายของ Grain for Health จะประกอบไปดว้ย เส้ือยดืสีขาว ผา้กนัเป้ือนสีน ้าตาล
พร้อมหมวกหน่ึงใบ 
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การแจกคูปองส่วนลด (Discount Coupons) 
เพื่อกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการและอยากท่ีจะเขา้มาทดลองใช้

บริการจากทางร้าน 
วธีิด าเนินการ  
มีการแจกคูปองส่วนลด 10 % ส าหรับการซ้ือสินคา้หน่ึงคร้ัง อายกุารใชง้านของคูปองมีการ
ระบุ อายุการใชง้านอยูท่ี่  1 เดือนนบัจากวนัท่ี ท าการแจกคูปองโดยแนบคูปองไปกบัแผน่
พบัท่ีแจกไปตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น  ตามยา่นร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใกลเ้คียง 

บัตรสมาชิก (Member Card) 
 เพื่อไวใ้ชเ้ป็นขอ้มูลหรือช่องทางในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้และกระตุน้ใหเ้กิด
การซ้ือซ ้า ท าใหลู้กคา้รู้สึกจงรักภกัดี (Brand Loyalty) ต่อองคก์ร 

วธีิการด าเนินงาน  
ลูกคา้สามารถสมคัรบตัรสมาชิกราคาพิเศษ 100 บาท ซ่ึงประโยชน์ท่ีลูกคา้ท่ีจะไดรั้บคือ
ส่วนลด 10 % ในการสัง่สินคา้แต่ละคร้ัง  

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 
 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับใชบ้ริการของร้านไดรั้บรู้การขายผ่าน Distributor จ านวน 8 
สาขา  

วธีิด าเนินงาน 
 เขียนข่าวประชาสัมพนัธ์การเปิดท าการขายผ่าน Distributor เวลาท าการ สถานท่ี และวิธี
ติดต่อ นอกจากน้ียงัรวมถึงกิจกรรมและโปรโมชัน่ต่างๆ ท่ีตอ้งการจะจดัอยู่อย่างต่อเน่ือง
โดย Grain for Health จะน าข่าวประชาสัมพนัธ์ลงไปตีพิมพใ์นวารสารและนิตยสาร เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับบริการท่ีร้านไดรั้บทราบ 

กลยุทธ์ด้านบุคคลากร (People) 
 บุคคลากรของ Grain for Health ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่การ
ตอ้นรับลูกคา้  การให้ค  าแนะน าสินคา้  การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้  การเสริฟสินคา้ให้ลูกคา้  การคิด
ราคาสินคา้และเกบ็ค่าสินคา้  ตลอดจนการจดัเตรียมสินคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้กลบัไปบริโภค
ท่ีบา้น 
 พนักงานของร้านทุกคนจะมีรูปแบบการแต่งกายเป็นไปตามท่ีทางร้านก าหนดไว ้ ซ่ึง
พนกังานจะตอ้งรักษาความสะอาดของเคร่ืองแต่งกาย  และร่างกายใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลาโดยทาง
ร้านจะมีการตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองแต่งกายทุกวนัก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 มีการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานในดา้นของการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้โดยใหเ้ป็นไปตาม
มาตราฐานท่ีทางร้านก าหนดไวทุ้กๆช้ิน  และจดัเกบ็สินคา้ใหมี้คุณภาพตลอดเวลา 
กลยุทธ์กระบวนการ (Process) 
 Grain for Health ให้ความส าคญัตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกพนกังาน  ผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ  
วตัถุดิบ  การผลิตธญัพืชอบแห้งเพื่อสุขภาพ  การท าความสะอาด  และการให้บริการ  เพื่อให้ลูกคา้
ได้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ (Superior Quality) และความเป็นเลิศทางด้านการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Superior Customer Responsiveness) 
 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 รูปแบบการตกแต่งของ Grain for Health เนน้การจดัตกแต่งร้านให้มีความสะดวกสบายทั้ง
ในดา้นการเดินทาง  การใชบ้ริการ  สถานท่ีมีความสะอาด  สินคา้ผลิตโดยถูกหลกัอนามยั และสร้าง
นิสยัการบริการใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

งบประมาณการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในปีแรกนั้ น ประมาณไวไ้ม่เกิน 10% ของยอดขายและจะเพิ่มข้ึนทุก ๆ    ปี ๆ 10% 
ประกอบดว้ย 
งบประมาณการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
การโฆษณา  

 แผน่พบั จ านวน 20,000 แผน่ (20,000*1 )   20,000  บาท 
 นิตยสาร       80,000  บาท 
 อินเตอร์เน็ต       100,000  บาท   

การใชพ้นกังาน 
 ค่าเส้ือยดืพนกังาน จ านวน 11 ตวั (100*11)   1,100 บาท 
 ค่าหมวก จ านวน 11 ใบ (120*11)    1,320 บาท 
 ผา้กนัเป้ือน 11 ผนื  (100*11)    1,100 บาท 

การส่งเสริมการขาย 
 การแจกคูปองส่วนลด     20,000 บาท 
 บตัรสมาชิก       50,000 บาท 

การประชาสมัพนัธ ์
 ผา่นวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์     60,000 บาท 

รวมค่าใชจ่้ายทางการตลาดในปี 2559 เป็นเงิน    333,520 บาท 
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แผนปฏิบตัิการของการท าการตลาด  (Action Plan) 
ภาพรวมของการประชาสัมพนัธ์ 
ภาพรวมของการประชาสมัพนัธ์ ประจ าปี 2559 ระยะเวลาเร่ิมตน้ มกราคม – ธนัวาคม 2559 

กิจกรรม งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การโฆษณา 
แผน่พบั 20,000 
นิตยสาร 80,000 
อินเตอร์เน็ต 100,000 
การใช้พนักงาน 
เส้ือยดื 1,100 
หมวก 1,320 
ผา้กนัเป้ือน 1,100 
การส่งเสริมการขาย 
การแจกคูปอง
ส่วนลด 

20,000 

บตัรสมาชิก 50,000 
การประชาสัมพนัธ์ 
ผา่นวารสารและ
ส่ือส่ิงพิมพ ์

60,000 
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