
กล้วยตากปรุงรสเพือ่สุขภาพ ( Healthy Natural Solar Dried Banana) 

จีรษา   แสนราชา 

บทคัดย่อ 

 การจดัทาํแผนธุรกจิเร่ือง กลว้ยตากปรุงรสเพื่อสุขภาพ (Healthy Natural Solar Dried Banana) 

ภายใตต้ราสินคา้ T-Banana มวีตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้กลุม่ผูล้งทุนและผูส้นใจท่ีจะรว่มลงทุนไดท้ราบ

ถึงนโยบายการบริหารจดัการของบริษทั กลยุทธ์ในการดาํเนินการงาน และทิศทางในการประกอบ

กจิการในดา้นตา่ง ๆ  ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีผูส้นใจรวมลงทุนจะไดรั้บ และเพื่อเป็นแนวทางในการ

ประกอบธุรกจิให้สามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามทิศทางแผนธุรกจิท่ีไดว้างเอาไว ้

ผลจากการจดัทาํแผนธุรกจิคร้ังน้ีพบวา่ ประมาณการเงินลงทุนขั้นตน้อยูท่ี่ 15 ลา้นบาท โดยมา

จากสว่นของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน ไมม่กีารกูยื้มเงินแตอ่ยา่งใด โดยประมารการรายไดอ้ยูท่ี่ 51 ลา้นบาท ในปี

แรก และเติบโตโดยเฉล่ียไมต่าํกวา่ 5% ตอ่ปี ในปีท่ี 2-5  มกีาํไรจากการดาํเนินงานในปีแรกท่ี 9.2 ลา้น

บาท และกาํไรสุทธิท่ี 8.6 ลา้นบาท อตัราสว่นกาํไรสุทธิตอ่ยอดขายท่ี 16.87, 16.43%, 15.98%, 16.79% 

และ17.59% ในปีท่ี  1 ถึงปีท่ี 5 ตามลาํดบั คิดเป็นกาํไรสุทธิตอ่ยอดขายโดยเฉล่ียตอ่ปีท่ี 16.73% และมี

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉล่ียท่ี 25.61%  และอตัราสว่นผลตอบแทนจากผู้

ถือหุ้น (ROE) โดยเฉล่ียท่ี 27.85% 

หากแผนธุรกจิน้ีสามารถดาํเนินไปตามท่ีคาดการณ์ในกรณีปกติ (Base Case) กจิการจะสามารถ

คืนทุนไดใ้น 1 ปี 9 เดือน (PB=1.76 ปี) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการน้ี IRR= 46.84% โดย

กจิการสามารถสร้างมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นเงิน 13,527,565 บาท เมือ่ส้ินสุดโครงการ 5 ปี  

จากผลการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินจะเห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) คอ่นขา้งสูง

และมากกวา่ตน้ทุนของเงินทุน(12.98%) และมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  เป็นบวก แสดงให้เห็นวา่

โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีนา่ลงทุน และคุม้คา่กบัการลงทุน 

 

คําสําคัญ: กลว้ยตาก, สุขภาพ, T-Banana, ธรรมชาติ, Gas Flushing 

 

 



1. บทนํา 

 กลว้ยนั้นถือไดว้า่เป็นอาหารท่ีมีความสําคญัชนิดหน่ึงของโลกโดยมคีวามสําคญัเป็นอนัดบั 4 

รองจากขา้วเจา้ ขา้วสาลี  และนม ซ่ึงสว่นใหญอ่าหารท่ีสําคญัจะเป็นพืชไร ่  แตก่ลว้ยนั้นเป็นผลไมเ้พียง 

ชนิดเดียวเทา่นั้นท่ีเป็นอาหารท่ีประชาชนทัว่โลกรู้จกัและนิยมนํามาบริโภค (กมลศกัด์ิ,2549) หากเราจะ 

เปรียบเทียบคณุประโยชน์ของกลว้ยกบัราคาแลว้พบวา่เป็นผลไมท่ี้มีราคาถูกแตคุ่ณประโยชน์มากมาย 

มหาศาลเน่ืองจากอุดมไปดว้ยวิตามนิและแรธ่าตุตา่งๆ ท่ีสําคญัและจาํเป็นตอ่รา่งกาย เชน่ ธาตุเหล็ก  

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาโบไฮเดรต โปรตีน วติามนิเอ วติามนิบี 6 วติามนิบี 12 และ 

วติามนิซี รวมถึงปัจจุบนัคนให้ความสนใจในการเลือกทานอาหารท่ีให้คุณประโยชน์ทางยาหรือม ี

ประโยชน์ในการบาํรุงรา่งกาย  และในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคตา่งกส็นใจอาหารท่ีมีสว่นชว่ยเสริมสร้าง 

ความเยาวว์ยั หรือมสีว่นชว่ยในการตอ่ตา้นสารอนุมลูอิสระ  

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์กลว้ยตากปรุงรสเพื่อสุขภาพเป็นการนํากล้วยตากมาเคลือบช็อคโกแลคซ่ึงปรุงแตง่

ดว้ยสารสกดัจากธรรมชาติซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวชิาการเกษตร

ประกอบดว้ย กระเจ๊ียบ อญัชนั ใบเตย ขมิน้ และเพิ่มสว่นผสมท่ีมสี่วนชว่ยในการชะลอการเกิดร้ิวรอย

กอ่นวยัและมสีารตา้นอนุมลูอิสระไดแ้ก ่ คอลลาเจนและวติมนิซี โดยจดัจาํหนา่ยภายใตต้ราสินคา้ T-

Banana 

 
  

ภาพ 1 ตราสินคา้ T-Banana 

 



คุณประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติ 

กระเจ๊ียบ : ชว่ยลดไขมนัในเส้นเลือด ชว่ยลดความดนัโลหิต 

อญัชนั : ชว่ยตา้นสารอนุมลูอิสระ ชว่ยบาํรุงสมอง เพิ่มการไหลเวยีนเลือด 

ใบเตย : บาํรุงหัวใจ ชว่ยคมุระดบันํ้ าตาลในเลือด ชว่ยลดความดนัโลหิต 

ขมิน้ : ชว่ยลดระดบัคอเลสเตอรอล มสีารตอ่ตา้นอนุมลูอิสระ 

วติามนิซี : ชว่ยตอ่ตา้นสารอนุมลูอิสระ เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก ชว่ยป้องกนัโรคหวดั 

คอลลาเจน :  ทาํให้ผิวพรรณมคีวามยืดหยุน่ และมคีวามเรียบเนียน ตอ่ตา้นการเกดิร้ิวรอยกอ่นวยั 

 

ผลิตภณัฑ์ 1 กลอ่งประกอบดว้ยสินคา้ 4 ชิ้น โดยบรรจุสินคา้ตามดา้นลา่งอยา่งละ 2 ชิ้น 

                                     

  
ภาพ 2 บรรจุภณัฑ์ชนิดปฐมภูม ิ (Primary Packaging) 

3. ข้อบ่งช้ีความเป็นนวัตกรรม  

 เน่ืองจากในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์กลว้ยตากส่วนใหญจ่ะมีลกัษณะเป็นกลว้ยตากชนิดแบนแตย่งัไม ่

มชีนิดรูปรา่งหน้าตาสินคา้เหมอืนผลิตภ ัณฑ์ T-Banana รวมถึงในปัจจุบนัยงัไมม่ผีลิตภ ัณฑ์กลว้ยตากท่ี

เคลือบช็อคโกแลตและปรุงแตง่ด้วยสารสกดัจากธรรมชาติ  นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์กลว้ยตากทั่วไปยงัมี

อายุการเกบ็ท่ีส้ัน  แตผ่ลิตภณัฑ์กลว้ยตาก T-Banana สามารถเกบ็ไดน้านถึง 12 เดือน เน่ืองจากมกีารใช ้

เทคโนโลยีการบรรจุด้วยระบบ Gas Flushing ซ่ึงเป็นการใชก้า๊ซไนโตรเจนแทนท่ีกา๊ซออกซิเจนชว่ยลด

การเกดิปฏิกริิยาออกซิเดช ัน่ (การเส่ือมเสีย) และชว่ยให้ผลิตภณัฑ์สามารถคงความสดไวไ้ดน้าน  

นอกจากน้ียงัมกีารวจิยัร่วมกบัศูนย์เทคโนโลยีและวสัดุแหง่ชาติในการใชบ้รรจุภณัฑ์ชนิดพิเศษคือ 



ถุงพลาสติกชนิด 3 ช ั้นท่ีมชี ั้นฟิล์มไนลอนผสมแรดิ่นเหนียว สามารถลดอตัราการซึมผา่นของออกซิเจน

ไดโ้ดยคงความใสของฟิล์มไวเ้ชน่เดิม รวมทั้งมคีวามเหนียวและความแข็งแรง ทาํให้ชว่ยลดปริมาณ

ออกซิเจน  ลดความชื้นและยืดระยะเวลาในการทาํปฏิกริิยากบักา๊ซออกซิเจน 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก โดยใช้ PESTEL  

การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกด้วย PESTEL จะมปัีจจยัหลายๆ ท่ีสง่ผลท่ีดีกบัธุรกจิ เชน่ ปัจจัย

นโยบายการเมือง (Political) ท่ีมนีโยบายสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา่

ให้กบัเกษตรกรจากภาครัฐ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) ตลาดอาหารดา้นสุขภาพและเคร่ืองด่ืม

ของไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 19 ของโลก ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) คนหันมาให้

ความสนใจเกีย่วกบัสุขภาพและเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ปัจจัยทางด้าน

เทคโนโลยี (Technology) ชว่ยในการเกบ็รักษาความสดและคณุคา่ทางสารอาหารของผลิตภณัฑ์ไดน้าน

มากข้ึน ปัจจัยสภาพแวดล้อมและแนวโน้มอุตสาหกรรม (Environment) จากการประเมนิปี 2558 

ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพท่ีมาแรงยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมฟังกช์นัแนลมี

มลูคา่สูงถึง 9 หมืน่ 3 พนัลา้นบาท  รองลงมา คือ อาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีตอ่สุขภาพ  วติามนิ

และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  โดยคาดวา่ในปี พ.ศ. 2558 จะมมีลูคา่ตลาดสูงถึง 9.3  5.3  3.8  หมืน่ลา้น

บาท ตามลาํดบั ปัจจัยทางด้านกฎหมาย (Legal) มหีนว่ยงานจากภาครัฐไดแ้ก ่ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ( อ.ย. ) ซ่ึงคอยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force 

1. การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among  

Current Competition) 

การเติบโตของตลาดผลิตภณัฑ์กล้วยตากมแีนวโน้มเติบโตท่ีสูง ข้ึน นอกจากปัจจยัของกระแส

สุขภาพแลว้ ยงัมผีลจากการแขง่ขนัทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายข้ึน เน่ืองจากการวตัถุดิบมีราคาถูก 

และมกีารสง่เสริมจากหนว่ยงานรัฐบาลให้มกีารแปรรูปสินคา้เกษตรกรรม ประกอบกบัประเทศไทยมี

การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งตอ่เน่ือง จากเดิมผลิตภณัฑ์จะมกีารผลิตลักษณะเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล 

หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) แตปั่จจุบนัมหีลายบริษัทให้ความสนใจเขา้แขง่ขนัในตลาดอยา่งเชน่ สินคา้ 

Banana Society, Banafie Ball, จิราพร, ไรว่มิลวานิช ซ่ึงไดม้กีารพฒันารสชาติและบรรจุภณัฑ์ให้มี

ความนา่สนใจเพิ่มมากข้ึน  

http://www.thairath.co.th/list/food
http://www.thairath.co.th/list/food
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http://www.thairath.co.th/list/food


2. อํานาจการต่อรองของผู้จําหน่ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of the Supplier ) 

เน่ืองจากวตัถุดิบกลว้ยท่ีใชใ้นการผลิตเป็นสายพนัธ์ุท่ีมคีวามจาํเพาะเจาะจง แตใ่น 

ปัจจุบนัจาํนวนเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยสายพนัธ์ุดงักลา่วมีจาํนวนลดน้อยลง จาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งทาํ

สัญญาหรือจดัตั้งในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรมกีารรวมกลุม่และสง่วตัถุดิบให้เพียงพอตอ่

กาํลงัการผลิต และเป็นการป้องกนัวตัถุดิบขาดตลาด  

3. อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of the Buyer ) 

อาํนาจตอ่รองของผูซ้ื้อในตลาดจดัวา่อยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากผูซ้ื้อสามารถเลือกซ้ืออาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีมขีายในทอ้งตลาดไดค้อ่นขา้งหลากหลาย  

4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน ( Threat of Substitute Products or Services)  

ผลิตภณัฑ์กลว้ยตากซ่ึงเป็นขนมขบเค้ียวมผีลิตภ ัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถทดแทนไดค้อ่นขา้ง

หลากหลายทั้งสินคา้ทดแทนทางตรงและสินคา้ทดแทนทางออ้ม ไดแ้ก ่ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป กลว้ย

แปรรูปชนิดตา่งๆ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี และขนมขบเค้ียวชนิดตา่งๆซ่ึงมหีลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือก

รับประทาน 

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)  

ภยัจากคูแ่ขง่ขนัรายใหมท่ี่เขา้สูต่ลาด เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีสามารถลอกเลียนไดง้า่ย  จึงเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผูแ้ขง่ขนัรายใหม ่ๆ สามารถเขา้มาไดง้า่ย อีกทั้งธุรกจิสินคา้อาหารเพื่อสุขภาพกาํลงัได้รับ

ความนิยมจึงคาดวา่นา่จะมีคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ และมรูีปแบบของสินคา้ท่ีหลากหลายเขา้สู ่

ตลาดมากข้ึน  

4.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT 

 จุดแข็ง (Strength) 

S1: รูปลกัษณ์สินคา้มคีวามโดดเดน่ และรสชาติอรอ่ยถูกปาก                                                    

S2: มทีีมงานท่ีมคีวามชาํนาญในการวจิัยและพฒันาสินคา้                                                           

S3: สว่นผสมท่ีใชใ้นการผลิตมาจากธรรมชาติท่ีรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรม

วชิาการเกษตร                                                                                                                             

S4: มเีทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และการบรรจุท่ีชว่ยรักษาความสด และยืดอายุของสินคา้   

 



จุดอ่อน (Weakness) 

W1: สินคา้สามารถลอกเลียนแบบไดง้า่ย                                                                                

W2: มคีา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพนัธ์สูง เน่ืองจากสินคา้ยงัไมเ่ป็นท่ี                                            

W3: งบประมาณดา้นวจิยัและพฒันาผลิตภ ัณฑ์สูง                                                                  

W4: ราคาจาํหนา่ยไมส่ามารถตั้งราคาได้สูงมาก การคืนทุนจึงตอ้งใชเ้วลานาน  

โอกาส (Opportunities) 

O1 : ผูบ้ริโภคมคีวามสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน                                                                 

O2 : รัฐบาลสนันสนุนสินคา้เกษตรแปรรูป                                                                               

O3 : เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั                                                                                           

O4 : เทคโนโลยีการส่ือสารตา่งๆ กา้วหน้าทาํให้การจดัทาํส่ือเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคสามารถจดัทาํ

ไดง้า่ยและมปีระสิทธิภาพ 

อุปสรรค (Threat) 

T1 : ผลผลิตกลว้ยมปีริมาณลดน้อยลงเน่ืองจากเกษตรกรหันไปปลูกสินคา้เกษตรท่ีมอีายุส้ัน  

และการดูแลรักษาท่ีงา่ยกวา่การปลูกพืชอินทรีย์                                                                                     

T2 : มคีูแ่ขง่ในอุตสาหกรรมมากราย                                                                                          

T3 : กลว้ยเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีเนา่เสียไดง้า่ย การเกบ็รักษาวตัถุดิบเป็นเร่ืองสําคญัมาก  

5. การวิเคราะห์ตลาดและแผนการตลาด 

5.1 มูลค่าตลาด จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพของโลกดทาํให้มองวา่ตลาด

อาหารสุขภาพในเอเชีย ซ่ึงรวมไปถึงตลาดไทยเป็นตลาดท่ีมศีักยภาพเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ทั้งน้ีคาดวา่

มลูคา่ตลาดอาหารสุขภาพของไทยในปี 2558 จะอยูท่ี่ประมาณ 11,000 ลา้นบาท หรือ เติบโตจากปีกอ่น

หน้าท่ีร้อยละ 0 .1 และคาดวา่ตลาดดงักลา่วจะมีการเติบโตท่ีร้อยละ 6.0 ตอ่ปี ไปจนกระทัง่ปี 2560  

 5.2 การกําหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ไดแ้ก ่



 กลุ่มเป้าหมายหลัก เน้นกลุม่ผูห้ญิงและผูช้ายวยัรุน่ถึงวยัทาํงาน (ชว่งอายุ 15-35 ปี) ซ่ึงเป็นกลุม่

ท่ีให้ความสนใจในเร่ืองสุขภาพและคณุคา่ทางโภชนาการ เป็นกลุม่ท่ียงัมกีารตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวรับประทานดว้ยตนเอง                                                                         

 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุม่ผูใ้หญ ่ (ชว่งอายุ 36-60 ปี ) ซ่ึงยงัคงให้ความสนใจในเร่ืองสุขภาพ

และคณุคา่ทางโภชนาการเชน่เดียวกบักลุม่วยัรุน่และวยัทาํงาน แตก่ลุม่ผูสู้งวยัตั้งแต ่ อายุ 55-60 ปี เป็น

กลุม่ท่ีไดรั้บการดูแลจากบุคคลในครอบครัว อาจจะไมไ่ดซ้ื้อผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวด้วยตนเอง บุคคล

ในครอบครัวพิจารณาถึงคณุคา่ทางโภชนาการ สุขภาพ และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มาให้บริโภคอีกทีหน่ึง 

 5.3 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก T-Banana เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความโดดเดน่ดา้นสว่นผสมท่ีมาจากธรรมชาติมีประโยชน์ตอ่รา่งกายมีสารชว่ยตอ่ตา้นอนุมูลอิสระ และ

มคีอลลาเจนและวติามนิซีชว่ยบาํรุงผิวพรรณ  โดยมรีาคาปานกลางเพื่อให้สามารถครอบคลุมกลุม่ลูกคา้

เป้าหมาย 

 5.4 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เน่ืองจากเป็นธุรกจิท่ีจาํหนา่ย

ผลิตภณัฑ์บริษทัจึงเลือกใชก้ารวเิคราะห์แบบ 4P ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) เป็นขนมทานเลน่ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจาก

ธรรมชาติมคีณุคา่ทางอาหารสูง และยงัมกีล่ินรสตามธรรมชาติของกลว้ยด้วยการเติมผงปรุงรสกล่ิน

กลว้ย (Encapsulation flavor) ดงันั้นจึงเหมาะกบัผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ท่ีตอ้งการรับประทานขนมท่ี

อรอ่ย มคีณุคา่และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) เน่ืองจากมคีูแ่ขง่ดา้นการตลาดจาํนวนมาก และตน้ทุน

การผลิตซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบ การจดัการ และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมทั้งตน้ทุนดา้นการขนสง่

และจดัจาํหนา่ยคอ่นขา้งสูง ดงันั้นบริษทัฯ จะพิจารณาจากตน้ทุนพื้นฐานในการตั้งราคาเพื่อให้บริษทัฯ 

สามารถอยูไ่ดโ้ดยไมข่าดทุน ราคาของผลิตภณัฑ์ม ี  1 ขนาดบรรจุ คือ 4 ชิ้น ( 100 กรัม ) และเป็นการ

ขายสง่เขา้ร้านสะดวกซ้ือ และซปูเปอร์มาร์เกต  ซ่ึงจากการเปรียบราคาขายผลิตภณัฑ์กลุม่เดียวกนัใน

ตลาด  ราคาขายสง่ท่ีนา่แขง่ขนัในตลาดไดคื้อราคา 40 บาท/กลอ่ง สว่นราคาขายปลีกท่ี 59 บาท/กลอ่ง 

 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) ชอ่งทางการจดันําหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

ผา่นร้านสะดวกซ้ือ ซปูเปอร์สโตร์ ร้านคา้เพื่อสุขภาพ ร้านขายของฝาก 



 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในชว่งแรกเน้นการใชก้ารโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมอืหลกัภายใตธี้ม Healthy & Beauty เน้นการสร้างการรับรู้และกระตุน้

ให้เกดิการทดลองชิม เชน่การออกบูทตามสวนสุขภาพ ตามมหาวทิยาลยั การโฆษณาทางโทรทศัน์ 

นิตยาสารสุขภาพ ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ และรว่มกบัร้านสะดวกซ้ือในการจดัโปรโมช ัน่ซอ้ 1 ชิ้น ชิ้นท่ี 2 

ลด 50% 

 5.5 การประมาณยอดขาย บริษทัไดป้ระมาณการยอดขาย เอาไวใ้นท่ี 51, 53, 56, 60  

และ 64 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 

 6.1 สถานทีต่ั้ง ดาํเนินกจิการโดยเชา่พื้นท่ีอาคารพานิชย์ 4 ช ั้น จาํนวนพื้นท่ี 144 ตารางเมตร 

เพื่อเป็นสํานักงาน อาคารวจิยัและพฒันาและจดัเกบ็สินคา้ ภายในอาคารเลขท่ี  55/5 หมู ่7 ถนน

เศรษฐกจิ ตาํบลทา่ทรายอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  เน่ืองจากอยูใ่กลก้บัผูข้ายวตัถุดิบ กลุม่

เกษตกรผูผ้ลิต รวมถึงอยูใ่กลช้อ่งทางการกระจายสินคา้ มเีส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสามารถเชื่อมตอ่

กบัเส้นทางอ่ืนๆ ไดง้า่ย มสีาธารณปูโภคครบครัน 

 6.2 กระบวนการผลิต บริษทัเป็นผูว้จิยัและพฒันาสูตรการผลิตและคัดเลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ผลิตและสง่มอบให้แกก่ลุม่สหกรณ์บ้านแพว้ซ่ึงเป็นผู้รับจา้งผลิต 

 



  

                                       
ภาพ 3 แผนผงัการผลิต 

6.3 ประมาณการผลิตและต้นทนุการผลิต บริษทัมนีโยบายการผลิตโดยมีการเผ่ือเสีย (Deflect) 

และสํารองคงคลงั ไวท่ี้ 5% ของการประมาณการขาย เน่ืองจากเป็นการจา้งผลิตทั้งหมดบริษทัจึงมี

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่จา้งการผลิต วตัถุดิบ และโสหุ้ยการผลิตคิดเป็น 30, 31.8, 33.8, 35.8 และ 38

ลา้นบาท ในปีท่ี 1-5 และมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารในปีท่ี 1-5 คิดเป็น 10, 10.5, 11.1, 11.6 และ 

12.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7. แผนการจัดการองค์กร 

 โครงสร้างองค์กรแบง่ตามหน้าท่ีทางธุรกิจไดแ้ก ่ การขาย การตลาด การเงิน การบญัชีการวจิยั

และพฒันา ควบคมุคณุภาพ และจดัซ้ือและคลงัสินคา้ โดยจดัทาํโครงสร้างองค์กรไดด้งัน้ี 

ภาพ 4 แผนผงัองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 



8. แผนการเงิน 

8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast) 

ประมาณการเงินลงทุนขั้นตน้อยูท่ี่ 15 ลา้นบาท โดยมาจากสว่นของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน ไมม่กีาร

กูยื้มเงินแตอ่ยา่งใด โดยประมารการรายไดอ้ยูท่ี่ 51 ลา้นบาท ในปีแรก และเติบโตโดยเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 

5% ตอ่ปี ในปีท่ี 2-5  มกีาํไรจากการดาํเนินงานในปีแรกท่ี 9.2 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิท่ี 8.6 ลา้นบาท 

อตัราสว่นกาํไรสุทธิตอ่ยอดขายท่ี 16.87, 16.43%, 15.98%, 16.79% และ17.59% ในปีท่ี  1 ถึงปีท่ี 5 

ตามลาํดบั คิดเป็นกาํไรสุทธิตอ่ยอดขายโดยเฉล่ียตอ่ปีท่ี 16.73% และมอีตัราสว่นผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉล่ียท่ี 25.61%  และอตัราสว่นผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE) โดยเฉล่ียท่ี 

27.85% 

หากแผนธุรกจิน้ีสามารถดาํเนินไปตามท่ีคาดการณ์ในกรณีปกติ (Base Case) กจิการจะสามารถ

คืนทุนไดใ้น 1 ปี 9 เดือน (PB=1.76 ปี) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการน้ี IRR= 46.84% โดย

กจิการสามารถสร้างมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นเงิน 13,527,565 บาท เมือ่ส้ินสุดโครงการ 5 ปี  

จากผลการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินจะเห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) คอ่นขา้งสูง

และมากกวา่ตน้ทุนของเงินทุน(12.98%) และมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  เป็นบวก แสดงให้เห็นวา่

โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีนา่ลงทุน และคุม้คา่กบัการลงทุน 

8.2 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

บริษทัไดม้กีารทาํการวเิคราะห์ความไวตอ่การเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) เพื่อหาวา่

มลูคา่ปัจจุบบนัสุทธิมคีวามออ่นไหวตอ่แตล่ะปัจจยัอยา่งไร พบวา่ มลูคา่ปัจจุบนัสุทธิจะมคีวามไวตอ่

การเปล่ียนแปลงจากการเปล่ียนแปลงราคาขายมากท่ีสุดซ่ึงสามารถทนตอ่การเปล่ียนแปลงไดท่ี้             

-11.55% กอ่นท่ี NPV จะเป็น 0 รองลงมาคือตน้ทุนผนัแปรซ่ึงสามารถทนตอ่การเปล่ียนแปลงได้ท่ี 

17.85% กอ่นท่ี NPV จะเป็น 0 และปริมาณการขายน้อยท่ีสุดซ่ึงสามารถทนตอ่การเปล่ียนแปลงได้ท่ี           

-32.76% กอ่นท่ี NPV จะเป็น 0  ตามลาํดบั 

8.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis) 

เน่ืองการในการดาํเนินธุรกจินั้น อาจจะไมไ่ดม้แีคเ่พียงตัวแปร ๆ เดียวท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 

บริษทัจึงไดจ้าํลองสถานการณ์ท่ีดีกวา่ประมาณการณ์ และสาถานการณ์ท่ีแยก่วา่ประมาณการณ์ เพื่อให้

เห็นถึงแนวโน้มของธุรกจิหากเกดิสถานการณ์ตา่ง ๆ นั้นเกดิข้ึนซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.กรณทีีเ่ป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ (Base Case Scenario)  มรีะยะเวลาการคืนทุนท่ี 1.76  ปี  

NPV= 13,527,565บาท และ IRR อยูท่ี่ 46.84% 



2.กรณทีีส่ถานการณ์แย่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคา

ขายลดลงข้ึน 10% ปริมาณการขายลดลงข้ึน 10% และตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึน 10% คา่ มรีะยะเวลาคืนทุน

มากกวา่ 5 ปี NPV= -7,960,276 บาท และ IRR -20.27%แสดงวา่กจิการขาดทุนอยา่งมาก 

3.กรณทีีส่ถานการณ์ดีกว่าทีค่าดการไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคาขาย

สูงข้ึน 10% ปริมาณการขายสูงข้ึน 10% และตน้ทุนผนัแปรลดลง 10% มรีะยะเวลาคืนทุนท่ี 1.06  ปี 

NPV = 38,872,753บาท และ IRR 94.48% แสดงวา่กจิการกาํไรอยา่งมาก 

สรุป 

จากการวางแผนธุรกจิเป็นอยา่งดีทาํให้บริษทัเชื่อม ัน่วา่แผนธุรกิจฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางท่ีทาํให้ 

T-Banana เป็นตราสินคา้ (Brand) ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับอยา่งแพรห่ลายในกลุม่คนรัก

สุขภาพท่ีมุง่หวงัมสุีขภาพท่ีดีและหวงัผลในเร่ืองความสวยงามตามสโลแกน Healthy & Beauty และ

สามารถสร้างยอดขายและผลกาํไรตามท่ีบริษัทได้ตั้งเป้าเอาไว ้
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