
บทท่ี 1 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
  บริษทั กลว้ยดิฟ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเปิดดาํเนินธุรกิจการจาํหน่ายขนมไทย “กลว้ย
ป้ิง” ภายใตย้ีห่อ้ กลว้ย-Dipp ในลกัษณะของผลิตและจาํหน่ายในรูปแบบคีออส (รถเขน็) 
ตามจุดต่าง ๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร โดยเนน้ขายตามแหล่งชุมนุมชน เช่น ใกลอ้อฟฟิศ 
ศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ และตลาด รูปแบบของรถเขน็ซ่ึงสามารถเคล่ือนยา้ยได้
สะดวก บริษทันาํเสนอรูปแบบร้านในสไตลอ่์อนหวาน ผสมผสานความเก๋ และทนัสมยั
ในการตกแต่งดว้ยทีมงานมืออาชีพ เนน้โทนสีเหลืองและสีเขียว ซ่ึงสามารถส่ือถึงกลว้ย
ไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างการรับรู้และจดจาํง่ายใหก้บัผูบ้ริโภค ภายในรถเขน็ประกอบดว้ย เตา
ป้ิง เคร่ืองทบั ขวด dipp ถาดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ดา้นบนประกอบดว้ยตราสินคา้ ในปีแรก
จะเปิดดาํเนินการเอง เร่ิมท่ี 10 สาขา มีการขยายสาขาอีก 20 สาขาในปีท่ี 2 และในปีท่ี 3 
เป็น 100 สาขา โดยการขายแฟรนไชน์ 70 สาขา 

ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จากประสบการณ์และความช่ืน
ชอบขนมไทย “กลว้ยป้ิง” ของคุณสุภาพร ชยัเกียรติศกัด์ิ ผูก่้อตั้งบริษทั กลว้ยดิฟ จาํกดั 
จึงไดคิ้ดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ขนมไทย “กลว้ยป้ิง” ให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
โดยมี Dipping ใหเ้ลือกมากกวา่ 10 รสชาติ  มุ่งมัน่คดัสรรคุณภาพท่ีดี พร้อมบริการใหก้บั
ผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคสามารถเลือก Dipping ได ้2 รสชาติต่อ 1 กล่อง โดยในหน่ึงกล่อง
จะมีกลว้ยป้ิง 5 ลูก ในราคา 25 บาท ทาํใหไ้ดล้ิ้มรสชาติท่ีแตกต่างตามรสนิยมของลูกคา้ 
และมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหย้งัซ้ือต่อไปในอนาคต 

แนวโนม้ของผลิตภณัฑข์นมไทยมีเกณฑดี์ โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผลไม ้
ผลไมแ้ปรรูป เป็นหลกั แต่จะตอ้งมีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
เช่ือถือในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ รวมทั้งราคาท่ีเหมาะสมดว้ย ส่วนผลิตภณัฑ์
ขนมจากต่างประเทศท่ีนาํเขา้อาจจะมีปัญหา เน่ืองจากมีแนวโน้มราคาจะสูงกว่า
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศ และยงัคาดวา่มูลค่าตลาดของขนมไทยในปี 2553 มีมูลค่าสูง
ถึง 27,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 20-25% 
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การแบ่งกลุ่มลูกคา้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สาํหรับช่องทางการขายปลีก ให้กบั
ผูบ้ริโภคโดยตรงจากการจาํหน่ายในปีแรก บริษทัมีจาํนวนสาขาท่ีเปิด 10 สาขา และ
สาํหรับช่องทางการขายเฟรนไชส์ ให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการรูปแบบร้านคา้ “กลว้ยดิฟ” ใน
ลกัษณะของสมาชิกเฟรนไชส์ จาํหน่ายในปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับ “กลว้ย-Dipp” ไดคื้อ กลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-30 ปี มี
ระดบัรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป มีความช่ืนชอบความแปลกใหม่และ
ห่วงใยสุขภาพของตนเอง 

เงินลงทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการ ประกอบดว้ยหุ้นส่วน 3 หุ้นส่วน เป็นเงิน
ลงทุน 10 ลา้นบาท เงินลงทุนเร่ิมแรก 2.5 ลา้นบาท การประมาณการผลกาํไรจากการดาํ 
เนินงานนั้น ระยะเวลาท่ีกิจการจะคุม้ทุนประมาณ 5 ปี โดยการพิจารณางบกระแสเงินสด
จะพบวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บเม่ือกิจการดาํเนินการครบ 5 ปี (IRR) คือ 
29.85% และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) คือ 18,178,045.52 บาท 

แผนสาํรองท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจกรณียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดย
บริษทัจะมีแคมเปญกระตุน้ยอดขาย โดยใชก้ารประกวดไอเดีย Dipping  เป็นช่องทางใน
การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีการโปรโมตสินคา้ผ่านส่ือต่าง ๆ และจะมีการจบัสลาก
เพ่ือชิงรางวลั สาํหรับผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” ในรอบเดือนท่ีผา่นมา และทาํวิจยั
ในหัวขอ้ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขนมไทยผลิตภณัฑ์“กลว้ย-
Dipp” ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการสาํรวจเป็นกลุ่ม
คนวยัทาํงานอายรุะหว่าง 18-40 ปี ทั้งท่ีเคยรับประทานและไม่เคยรับประทานผลิตภณัฑ์
“กลว้ย-Dipp”  นาํผลท่ีไดรั้บมาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยบริษทัจะทาํการ
ออกผลิตภณัฑ์“กลว้ย-Dipp” สูตรใหม่ออกจาํหน่ายในช่วงไตรมาสท่ี 3 โดยจะทาํการ
ปรับปรุงรสชาติให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด นาํเสนอผลิตภณัฑ ์
“กลว้ย-Dipp” โดยเนน้ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละความหลากหลายของ Dipping 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ทาํการกระจายทัว่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกระจายทัว่ประเทศ 
ตามหวัเมืองใหญ่ของแต่ละจงัหวดั และการส่งเสริมการขาย ทาํการสะสมแตม้หรือคูปอง 
ในการแลกซ้ือ โดยซ้ือผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” 10 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง  
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บทท่ี  2 
คาํจํากดัความขององค์กร (Company  Description) 

  
 2.1  ประวติัความเป็นมา  (Company History) 

บริษทั กลว้ยดิฟ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเปิดดาํเนินธุรกิจการจาํหน่ายขนมไทย “กลว้ย
ป้ิง” ภายใตย้ีห่อ้ กลว้ย-Dipp ในลกัษณะของผลิตและจาํหน่ายในรูปแบบคีออส (รถเขน็) 
ตามจุดต่าง ๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร โดยเนน้ขายตามแหล่งชุมนุมชน เช่น ใกลอ้อฟฟิศ 
ศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ และตลาด รูปแบบของรถเขน็ซ่ึงสามารถเคล่ือนยา้ยได้
สะดวก ในปีแรกจะเปิดดาํเนินการเอง เร่ิมท่ี 10 สาขา มีการขยายสาขาอีก 20 สาขาในปีท่ี 
2 และในปีท่ี 3 เป็น 100 สาขา โดยการขายแฟรนไชน์ 70 สาขา 

บริษทัเปิดดาํเนินการจดัตั้งบริษทัในเดือนมกราคม 2555  ทาํการศึกษาโอกาสทาง
ธุรกิจและวิจยัผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ขนมไทย ซ่ึงถือเป็นธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีการผลิตและจําหน่ายในตลาดทั่วไปและ
ห้างสรรพสินคา้ แต่การบริโภคขนมไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมี
การหลัง่ไหลของวฒันธรรมจากชาติต่าง ๆ  มีการนาํขนมเบเกอร่ีและขนมขบเค้ียวชนิด
ต่าง ๆ เขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย ทาํให้คนไทยบางส่วนโดยเฉพาะเด็กและวยัรุ่นหนั
ไปบริโภคขนมดงักล่าวกนัมากข้ึน  

ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จากประสบการณ์และความช่ืน
ชอบขนมไทย “กลว้ยป้ิง” ของคุณสุภาพร ชยัเกียรติศกัด์ิ ผูก่้อตั้งบริษทั กลว้ยดิฟ จาํกดั 
จึงไดคิ้ดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ขนมไทย “กลว้ยป้ิง” ให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
โดยมี Dipping ใหเ้ลือกมากกวา่ 10 รสชาติ  มุ่งมัน่คดัสรรคุณภาพท่ีดี พร้อมบริการใหก้บั
ผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคสามารถเลือก Dipping ได ้2 รสชาติต่อ 1 กล่อง โดยในหน่ึงกล่อง
จะมีกลว้ยป้ิง 5 ลูก ในราคา 25 บาท ทาํใหไ้ดล้ิ้มรสชาติท่ีแตกต่างตามรสนิยมของลูกคา้ 
และมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหย้งัซ้ือต่อไปในอนาคต 
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 2.2  วสัิยทศัน์  (Vision) 
บริษทัมุ่งมัน่เป็นผูน้าํ ตลาดขนมไทย “กลว้ยป้ิง” โดยการพฒันาสร้างคุณค่าความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้วยรสชาติท่ีเป็นเลิศ และมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค  

 
 2.3  ภารกจิ (Mission) 

บริษทัจะดาํเนินการผลิต ผลิตภณัฑข์นมไทย “กลว้ยป้ิง” เพ่ือยกมาตรฐานและ
สร้างความโดดเด่นของขนมไทย โดยคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานใน
การผลิต ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  
 
 2.4  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ (Goal) 
 1)   สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 2)   ปีแรก สาขากลว้ย-Dipp จาํนวน 10 สาขา   

3)   ปีท่ี 2 ขยายสาขาอีก 20 สาขา และในปีท่ี 3 เป็น 100 สาขา  
      โดยการขายแฟรนไชส์ 70 สาขา 

 4)   สร้างยอดขายในปีแรก ไม่ตํ่ากวา่ 5,000,000 บาท 
 

2.5  ผลติภัณฑ์  (Product) 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ขนมไทย “กลว้ยป้ิง” มีลกัษณะและรสชาติท่ีโดดเด่น คือ หลงัจากป้ิง

กลว้ยแลว้ จะนาํมาทบั แลว้ราดหนา้ดว้ยรสชาติท่ีช่ืนชอบ  ดว้ย Dipping ท่ีหลากหลาย 
อาทิ นมขน้, นํ้ าผึ้ง, สงัขยา, โกโก,้ แยมส้ม, แยมสตอเบอรร่ี, แยมองุ่น, แยมสบัปะรด,  
ช็อกโกแลต, วนิลา, วิปครีม, ฟุตสลดั, มายองเนส, นํ้าพริกเผา  ฯลฯ               

 กลว้ย Dipp เป็นผลิตภณัฑท่ี์ให้ความหลากหลาย และสร้างความแตกต่างจาก
กลว้ยป้ิงธรรมดา ๆ ดว้ยรสชาติ และรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์ลงตวั  
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ภาพท่ี 1  แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑก์ลว้ย-Dipp ช็อคโกแลต 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑก์ลว้ย-Dipp สงัขยาใบเตย 
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ภาพท่ี 3  แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑก์ลว้ย-Dipp สตอเบอร่ี 
 
 รูปแบบผลติภัณฑ์ 
 รูปแบบผลิตภณัฑข์นมไทย “กลว้ยป้ิง” มี 1 รูปแบบ คือ ประกอบดว้ย กลว้ย 5 
ลูก เลือกราดหนา้ได ้2 อยา่ง ราคาเพียง 25 บาท 
 

ตราสินค้า 
ลักษณะของตราสินค้า บริษัทต้องการส่ือให้เห็นถึงความทันสมัย แต่ยงัคง

เอกลกัษณ์ไทย ๆ ด้วยภาพประกอบภายในตราสินคา้ เป็นรูปของกลว้ย และเขียนส่ือ
ผลิตภณัฑ์เป็นภาษาไทย รวมทั้งความเป็นสากลดว้ยคาํว่า “Dipp” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของรสชาติท่ีช่ืนชอบท่ีสามารถเลือกได ้ดว้ยรสชาติท่ีถูกปากสําหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย  
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ภาพท่ี 4  แสดงตราสินคา้ 
 
บรรจุภณัฑ์ 

 ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์เป็นถาดกระดาษ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  
 

 
ภาพท่ี 5  แสดงบรรจุภณัฑ ์

  
รูปแบบร้านกล้วย-Dipp 

 บริษทันาํเสนอรูปแบบร้านในสไตลอ่์อนหวาน ผสมผสานความเก๋ และทนัสมยั
ในการตกแต่งดว้ยทีมงานมืออาชีพ เนน้โทนสีเหลืองและสีเขียว ซ่ึงสามารถส่ือถึงกลว้ย
ไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างการรับรู้และจดจาํง่ายใหก้บัผูบ้ริโภค  

ภายในรถเขน็ประกอบดว้ย เตาป้ิง เคร่ืองทบั ขวด dipp ถาดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ดา้นบนประกอบดว้ยตราสินคา้  
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ภาพท่ี 6  แสดงรูปแบบร้าน 
 

2.5  กระบวนการผลติ (Process) 
ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตกลว้ย – Dipp ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีซบัซอ้น 

ดงันั้น กระบวนการและขั้นตอนในการผลิต มีดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7  แสดงกระบวนการผลิต 
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2.6  สถานะปัจจุบัน (Current Status)   
• หุน้ส่วนทั้งหมดมีจาํนวน 3 ท่าน คือ คุณสุภาพร ชยัเกียรติศกัด์ิ  ตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ คุณอจัฉราวรรณ คุม้ลาํไภย ตาํแหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และคุณนํ้าทิพย ์ชมพบูริสุทธ์ิ ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ 

• ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เงินลงทุนเร่ิมแรก 2.5 ลา้นบาท 
• ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี 
• ผลิตภณัฑก์ลว้ย-Dipp มีคุณค่าทางโภชนาการและความหลากหลาย  ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ โดยมี Dipping ให้เลือกมากกว่า 10 
รสชาติ  

• ในปีแรกมีสาขารองรับจาํนวน 10 สาขา 
 

2.7  สถานที่ต้ัง (Location selection)  
 อาคารสํานักงาน 

ตั้งอยูท่ี่  101 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  
พ้ืนท่ีใชส้อย ประกอบดว้ย  
-  อาคารสาํนกังาน  จาํนวน 500 ตร.ม. 
-  โรงงานผลิต จาํนวน 1,000 ตร.ม. 
สาขา  
1.  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ ถนนลาดพร้าว 
2.  หา้งสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
3.  ซอยละลายทรัพย ์ถนนสีลมธนาคารกรุงเทพ สาขาสาํนกังานใหญ่  
4.  หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน 
5.  ศูนยก์ารคา้ J.J mall ถนนกาํแพงเพชร 2 
6.  ตลาดนดัสวนจตุจกัร ถนนกาํแพงเพชร 2 
7.  ซอยสุขมุวิท 24  ถนนสุขมุวิท 
8.  หา้งสรรพสินคา้ไอทีซีต้ี  หลกัส่ี ถนนวิภาวดี 
9.  หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟร์ู สาขารัตนาธิเบศ ถนนรัตนาธิเบศ 
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10.  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลท่์าพระ ถนนท่าพระ 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงผงัสาํนกังานและโรงงานผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงผงัพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารสาํนกังาน 
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2.8  กฎหมายและข้อบังคบัเกีย่วกบับริษัท  (Legal Status and Ownership) 
บริษทั กลว้ยดิฟ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเปิดดาํเนินธุรกิจการจาํหน่ายขนมไทย “กลว้ย

ป้ิง” ภายใตย้ี่ห้อ กลว้ย-Dipp (ดงัแสดงภาพท่ี 4) มีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมาย
การคา้เพ่ือเป็นการสร้างตราสินคา้ และป้องกนัการลอกเลียนแบบ และนาํช่ือกลว้ย-Dipp 
มาจดัทาํเป็นป้ายหนา้ร้านเป็นขอ้ความภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขนาดความกวา้ง 100 
เซนติเมตร และขนาดความยาว 300 เซนติเมตร ซ่ึงเม่ือคิดอตัราภาษีป้ายแลว้จะเสียภาษี
ป้ายปีละ 1,500 บาท ต่อหน่ึงร้านคา้/สาขา 
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บทท่ี  3 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรมโดยรวม (Industry Analysis) 

 
3.1  ขนาดของอุตสาหกรรม (Industry Size)  
อตัราการเจริญเติบโต (Growth Rate) 
เน่ืองจากไทยเป็นประเทศผลิตอาหารแหล่งสาํคญัของโลก และแมว้า่รัฐบาลจะมี

นโยบายท่ีมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เพราะรสชาติอาหารไทยและผลไม้
ไทย ต่างเป็นส่ิงท่ีหลาย ๆ ประเทศ ให้การยอมรับว่ายอดเยี่ยมดีและมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ซ่ึงกลว้ยป้ิง ถือว่าเป็นหน่ึงของขนมไทย ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมาคู่กบัชนชาติไทย
ตั้งแต่โบราณ ถือเป็นวฒันธรรมประเพณีของไทยอยา่งหน่ึง (ทวีทอง หงส์วิวฒัน์, 2545 :  
หนา้ 11) 
 ปัจจุบนัขนมไทยถือเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม  ท่ีมีการผลิตและจาํหน่ายในตลาดทัว่ไป
และหา้ง สรรพสินคา้ แต่การบริโภคขนมไทยกไ็ดรั้บผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ี
มีการหลัง่ไหลของวฒันธรรมจากชาติต่าง ๆ มีการนาํขนมเบเกอร่ีและขนมขบเค้ียวชนิด
ต่าง ๆ  เขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย ทาํใหค้นไทยบางส่วนโดยเฉพาะเด็กและวยัรุ่นหนั
ไปบริโภคขนมดงักล่าวกนัมากข้ึน ทาํใหข้นมไทย หรือ ผลไมไ้ทย ควรยกระดบัใหก้า้ว
ไกลได ้ โดยจะตอ้งทาํทั้งดา้นการตลาดควบคู่ ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ 
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ น่าเช่ือถือ และบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูด ซ่ึงจะเป็นโอกาสในเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพของสินคา้และเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเป็นช่องทางเลือกหน่ึงให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น ตลาดของอุตสาหกรรมกลว้ยป้ิง จดัอยู่ใน
อุตสาหกรรมของตลาดขนมไทย (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย , 2548 : หนา้ 2) ซ่ึงแนวโนม้ของ
ขนมไทยในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงเน่ืองจากแต่ละผูป้ระกอบการตอ้งการต่อยอดของ
ธุรกิจ ทาํใหมี้การพฒันาสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งแข่งขนักบั
ขนมจากต่างประเทศท่ีเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดขนม  

ศูนยวิ์จยักสิกรไทยคาดว่าผลิตภณัฑ์ขนมไทยมีแนวโน้มแจ่มใส โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากผลไม  ้ผลไมแ้ปรรูป เป็นหลกั แต่จะตอ้งมีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็น
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ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ รวมทั้งราคาท่ี
เหมาะสมดว้ย ส่วนผลิตภณัฑข์นมจากต่างประเทศท่ีนาํเขา้อาจจะมีปัญหา เน่ืองจากมี
แนวโนม้ราคาจะสูงกว่าผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศ และยงัคาดว่ามูลค่าตลาดของขนม
ไทยในปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 27,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 20-25% 

 
 ประมาณการขาย (Sale Projections) 

ขนมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มทางตลาดท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้ งท่ีเป็นขนม
พ้ืนบา้น หรือ ขนมขบเค้ียวท่ีเรารู้จกัคุน้เคย แต่ดว้ยความท่ีขนมไทยมีกระบวนการผลิตท่ี
พิถีพิถนัผลิตภณัฑท่ี์ไดอ้อกมาจึงมีปริมาณนอ้ยและยงัใชแ้รงงานฝีมือเป็นหลกั  ดงันั้นใน
การท่ีจะทาํให้ขนมไทยผลิตออกมาในปริมาณมาก ๆ นั้น จาํเป็นตอ้งเพ่ิมกาํลงัการผลิต 
และพฒันาคุณภาพขนมไทยให้ดีข้ึน มีรสชาติท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศ รวมทั้งการพฒันาแพคเกจจ้ิงหรือบรรจุภณัฑ ์
เพ่ือให้ขนมไทยสามารถขยายตลาดส่งออกไปแข่งขนัในต่างประเทศไดท้ั้งในเอเชีย , 
ยโุรป หรือ ตะวนัออกกลาง  
  แนวโน้มของขนมไทยต่อไปไม่เพียงแข่งขนักับตวัเองหรือตลาดในประเทศ
เท่านั้น เน่ืองจากขนมไทยไม่สามารถแข่งขนักบัขนมจากต่างประเทศท่ีเขา้มาแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดขนมในประเทศได ้ พบวา่มีขนมนาํเขา้วางจาํหน่ายอยูถึ่ง 40 % ทั้งใน
หา้งสรรพสินคา้และมินิมาร์คต่าง ๆ (กองบรรณาธิการ, 2546 : หนา้ 46) ดงันั้น ขนมไทย
ควรจะต้องพฒันาตนเองเพ่ือเข้าไปแข่งขนั เพราะขนมไทยเป็นอาหารท่ีมีผูบ้ริโภค
ตอ้งการบริโภคเป็นจาํนวนมาก แต่ตอ้งพฒันาเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลดว้ย 
 

3.2  โครงสร้างของอุตสาหกรรม (Industry Structure) 
ตลาดขนมในประเทศไทย ในปี 2553 คาดวา่ มีมูลค่าตลาดรวมในประเทศ 25,200 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 21,600 ลา้นบาทในปี 2552 หรือขยายตวัเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
16.67 และแบ่งสัดส่วนไดโ้ดยประมาณ ดงัน้ี ขนมไทย มีส่วนแบ่งการตลาด 60% และ
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ขนมจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาด  40% (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ,2553 : หนา้ 2-3) 
และคาดวา่ในปี 2553 จะมีมูลค่าสูงข้ึนประมาณ 27,000 ลา้นบาท 
 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงมลูค่าอุตสาหกรรมขนมในประเทศไทย ปี 2552 
 

3.3  แนวโน้มอุตสาหกรรม (Trend Industry) 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมขนมไทย มีโอกาสท่ีจะขยายตวัอย่างมากและตอ้ง

พฒันาตนเองเพื่อเขา้ไปแข่งขนั และตอ้งพฒันาเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากลดว้ย จากแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2553 ท่ี
เร่ิมมีความชัดเจนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ทาํให้คาดว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะ
จบัจ่ายซ้ือขนมไทยกนัเพิ่มมากข้ึน และตลาดขนมไทยในปีน้ีน่าจะกลบัมามีบรรยากาศ
การแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนอีกคร้ัง อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยหนัมา
ใหค้วามสนใจในเร่ืองของสุขภาพกนัมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ผกั ผลไม ้มากข้ึน ตลาดท่ีน่าจบัตามองมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมดงักล่าว คือ  
ตลาดขนมเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 
ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 10-15 % ต่อปี 

 
 

ขนมไทย
60%

ขนมจาก
ตา่งประเทศ

40%

อุตสาหกรรมขนมในประเทศ
ไทย
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3.4  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 ปัจจยัท่ีสร้างความสาํเร็จใหก้บัธุรกิจขนมไทยนั้น ดงัน้ี 

1)   เอกลกัษณ์ความเป็นไทย  
ขนมไทยจดัเป็นอาหารท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมานาน เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดถึ้งวฒันธรรม

และภูมิปัญญาของคนไทย ขนมไทยแต่ละชนิดลว้นมีเสน่ห์เฉพาะตวัทั้งในดา้นกล่ิน 
รสชาติ และรูปลกัษณ์ทั้ง ๆ  ท่ีส่วนประกอบของขนมไทยนั้นประกอบดว้ย แป้ง ไข่ 
นํ้ าตาล เป็นส่วนมาก แต่ก็ยงัสามารถดดัแปลงสร้างสรรคเ์ป็นขนมไดห้ลากหลายชนิด 
ขนมไทยเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความละเอียด ประณีตในการทาํ ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ กรรมวิธีการผลิตท่ีมีความ
พิถีพิถนั แต่เน่ืองจากขนมไทยมีอายกุารเก็บรักษาท่ีสั้น “กลว้ยป้ิง” ไดส้ะทอ้นวิถีชีวิต
ของคนไทยเป็นอยา่งดี โดยมีการนาํผลิตผลทางธรรมชาติอยูม่ากมาย นาํมาปรุงเป็น ขนม 
ไดม้ากมายหลากหลายรสชาติตามความช่ืนชอบ 
 2)  ตน้ทุนการผลิตท่ีต ํ่า 
 เน่ืองจากขนมไทย วตัถุดิบท่ีนาํมาใชเ้ป็นผลไมภ้ายในประเทศ มีการวางแผนและ
ผลิตจากแหล่งเดียวกนั ทาํใหใ้ชต้น้ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า รวมทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต ทาํใหต้น้ทุนการผลิตตํ่า สามารถสร้างความแตกต่างและขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ได ้ 
 3) คุณประโยชน์ทางโภชนาการ 
 ขนมไทย  “กล้วยป้ิง” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีว ัตถุดิบเป็นผลไม้ ซ่ึงมีคุณค่าทาง
โภชนาการอย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคโดยผูบ้ริโภครู้สึกถึงความ
ปลอดภยัและคุณค่าทางอาหารท่ีไดรั้บ 
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บทท่ี  4 
การวเิคราะห์สถานการณ์ของตลาด (Market Analysis) 

 
4.1  การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) 
การแบ่งกลุ่มลูกคา้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. สาํหรับช่องทางการขายปลีก ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงจากการจาํหน่ายในปี

แรก บริษทัมีจาํนวนสาขาท่ีเปิด 10 สาขา  
2. สาํหรับช่องทางการขายเฟรนไชส์ ใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการรูปแบบร้านคา้ 

“กลว้ยดิฟ” ในลกัษณะของสมาชิกเฟรนไชส์ จาํหน่ายในปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 
 
การขายปลกี  
สามารถวิเคราะห์ลกัษณะของประชากรศาสตร์ และรูปแบบการดาํรงชีวิต โดย 

แต่ละปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี  
1. อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1 นกัเรียน นกัศึกษา อายตุั้งแต่ 15-21 ปี 
1.2 วยัทาํงานตอนตน้ อายตุั้งแต่ 22-30 ปี 
1.3 วยัทาํงานตอนปลาย อายตุั้งแต่ 30-49 ปี 

2. ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งไดด้งัน้ี 
2.1 รายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 
2.2 รายไดต้ั้งแต่ 5,000 -8,000 บาท 
2.3 รายไดต้ั้งแต่ 8,001-15,000 บาท 
2.4 รายไดต้ั้งแต่ 15,001-30,000 บาท 
2.5 รายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป 

3. รูปแบบการดาํรงชีวิต 
3.1 ห่วงใยสุขภาพ 
3.2 ชอบความแปลกใหม่ 
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3.3 คาํนึงถึงรสชาติ 
3.4 ช่ืนชอบความแตกต่างและหลากหลาย 

 
ดงันั้น สามารถสรุปกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับ “กลว้ย-Dipp” ไดคื้อ กลุ่มท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 15-30 ปี มีระดบัรายไดป้านกลาง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป มีความช่ืนชอบความ
แปลกใหม่และห่วงใยสุขภาพของตนเอง 

 
การขายเฟรนไชส์ 
ตวัแปรท่ีจะกาํหนดลูกคา้ ซ่ึงสามารถพิจารณาจากลกัษณะของประชากรศาสตร์ 

และรูปแบบการดาํรงชีวิต โดยแต่ละปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
1. กลุ่มลูกคา้ 

1.1 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 
1.2 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนทาํงาน 
1.3 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นครอบครัว 

2. รูปแบบในการดาํรงชีวติ 
2.1 ห่วงใยสุขภาพ 
2.2 ชอบความแปลกใหม่ 
2.3 คาํนึงถึงรสชาติ 
2.4 ช่ืนชอบความแตกต่างและหลากหลาย 

 
ดงันั้น สามารถสรุปกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสําหรับ “กลว้ย-Dipp” ไดคื้อ กลุ่ม

คนทาํงาน ซ่ึงมีความช่ืนชอบความแปลกใหม่และห่วงใยสุขภาพของตนเอง 
 

4.2  ตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) 
 กลุ่มเป้าหมายหลกั 
 กลุ่มผูบ้ริโภค “กลว้ย-Dipp” เป็นกลุ่มท่ีมีความช่ืนชอบขนมไทย สามารถ
รับประทานและเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ทุกวยั ตั้งแต่วยันกัเรียน นกัศึกษา วยัทาํงาน ซ่ึงมี
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อายรุะหว่าง 15-30 ปี ส่วนใหญ่ตอ้งการบริโภคอาหารหรือขนมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
เน่ืองจากปัจจุบนักระแสนิยมเร่ืองสุขภาพ การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพกาํลงัเป็นเทรนท่ี
นิยมในปัจจุบนั ดงันั้น กลุ่มผูบ้ริโภคจึงคดัสรรในการบริโภคและใส่ใจในสุขภาพของ
ตนเองเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเปิดรับกระแสความนิยมจากต่างประเทศ เป็นส่วนให้มี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ์ “กลว้ย-Dipp” ท่ีนาํเอาวฒันธรรมไทยผสมผสาน
กบัความเป็นสากลดว้ยการนาํมา Mix & Match ดว้ยรสชาติของ Dipping ท่ีหลากหลาย 
และมีแนวโนม้ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยเลือกซ้ืออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ดงันั้น จึง
จดัวา่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง  
 การวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” มีการตั้งระดบัราคาให้เหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้ ในระดบัราคาเดียวเพียง 25 บาทเท่านั้น ดงันั้นรายไดข้องผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จึงเป็นตวักาํหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
 กลุ่มเป้าหมายรอง 
 กลุ่มครอบครัว เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือสูง ซ่ึงตดัสินใจ
เลือกซ้ือให้กบัลูก คนรัก หรือ สมาชิกในครอบครัวแทน โดยมีความตอ้งการสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ โดยบริษทัสามารถพฒันาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของ
บริษทัในอนาคต จึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีควรสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑแ์ละพฒันาใหเ้กิด
การยอมรับและการซ้ือต่อไป 
 

4.3  การวางตาํแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) 
กลุ่มลูกคา้ของตลาด “กลว้ย-Dipp” มีค่อนขา้งหลากหลายมากและกระจายไป

หลายกลุ่มอาย ุนอกจากนั้นความถ่ีในการบริโภคยงัเกิดข้ึนไดห้ลายกรณีทั้งความตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ จึงตอ้งการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และ
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ระดบัหน่ึง  
 กรณีแบบไม่ตั้งใจ เกิดจากการพบโดยบงัเอิญ หรือบริโภคหลงัจากรับประทาน
อาหารหลกัเสร็จเรียบร้อย ซ่ึงกรณีน้ีจะไม่มีการจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น การอาศยั
กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นหลกัสาํหรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบบไม่ตั้งใจ ใน
ปัจจุบนัพบวา่ กระแสเร่ืองสุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ ไดรั้บความสนใจในสงัคม ควบคู่
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กบัการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเลือกรับประทานผกั ผลไม ้
ซ่ึงในการรักสุขภาพไดก่้อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจและทางการตลาดข้ึนมากมาย 
 บริษทัเลง็เห็นโอกาสดงักล่าว จึงเนน้จุดขายความแตกต่างและความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงขนมไทย “กลว้ย-Dipp” สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ย Slogan ท่ีวา่ 
 

“กลว้ย – Dipp ความอร่อยท่ีลงตวั” 

 
 โดยวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์เ ป็นระดับกลาง  สําหรับผู ้รักสุขภาพ  ดังนั้ น
กลุ่มเป้าหมายหลกัจึงเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โดย
กลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มท่ีช่ืนชอบสินคา้แปลกใหม่ 

 
4.4  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) 

เ น่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีส่วนกําหนดพฤติกรรมผู ้บริโภคให้
เปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมให้ความสาํคญักบัสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารท่ีจาํเป็นและ
มีประโยชน์  ใส่ใจสุขภาพและรูปร่างมากข้ึน ลดการใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ฟุ่ มเฟือยหรือ
อาหารทานเล่นลง ดงันั้น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มขนมหวานสาํเร็จรูปท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
(Confectionery) ได้แก่ ลูกอม หมากฝร่ัง และช็อคโกแลต ซ่ึงจัดเป็นอาหารทานเล่น  
ประกอบกบัมีส่วนผสมของนํ้าตาลในสดัส่วนท่ีสูงมากกวา่ร้อยละ 50 จึงนบัเป็นสินคา้ใน
อนัดบัแรก ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคลง ดงันั้น ตลาดขนมหวานสาํเร็จรูปของไทย 
จึงยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีชะลอตวั ผูบ้ริโภค
ชะลอการใชจ่้ายและเลือกรับประทานผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  ผูผ้ลิตจึงมองหา
ช่องทางทาํการตลาด พร้อมทั้งปรับตวัรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 

จากภาวะการชะลอตวัของกาํลงัซ้ือผูบ้ริโภค การแข่งขนัของตลาดท่ีค่อนขา้ง
รุนแรงมากข้ึน  เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งในภาวะกาํลงัซ้ือชะลอตวั  และส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
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การท่ีไทยไดเ้ปิดเสรีทางการคา้กบัหลายประเทศ ทาํให้มีการนาํเขา้ผลิตภณัฑข์นมหวาน
สาํเร็จรูปท่ีหลากหลายและมีราคาถูกเขา้มาในไทยมากข้ึน  อีกทั้ง กระแสห่วงใยสุขภาพ 
ประกอบกบัปัจจยัทางดา้นตน้ทุนนํ้ าตาลท่ีอาจปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน  ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้ง
พฒันาคุณภาพและกระบวนการผลิต ทั้งเพ่ือการรักษากลุ่มลูกคา้เดิมเช่นกลุ่มเด็กท่ีช่ืน
ชอบขนม สีสันและความสนุกเพลิดเพลิน รวมถึงปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้
หลากหลาย เพ่ือรองรับกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ขยายช่องทางทาง
การตลาด เกาะกระแสผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากมีแนวโน้มว่าตลาดในกลุ่มน้ีจะ
ขยายตวัมากข้ึน ดังเช่น ตลาดขนมหวานสําเร็จรูปของสหรัฐฯ ท่ีมีการเพ่ิมส่วนผสม
สมุนไพร ผลไม ้เคร่ืองเทศ ในช็อคโกแลตและลูกอม เช่น มะม่วง เปลือกส้ม ขิง พริก ซิน
นามอน และสบัปะรด เป็นตน้ ซ่ึงให้รสชาติท่ีแปลกใหม่ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีก
ทั้ง ประเทศไทยเองยงัมีความพร้อมในดา้นวตัถุดิบผลไม ้สมุนไพร และเคร่ืองเทศอยูแ่ลว้ 
นอกจากน้ี ผูผ้ลิตยงัควรเนน้การทาํการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกั
และทราบถึงคุณสมบติัและประโยชน์ของส่วนผสมใหม่ ๆ ด้วยบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยั 
รักษาคุณภาพของสินคา้ พกพาสะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน  เพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในภาวะท่ีเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2553 : หนา้ 4-5) 

 
4.5  การวเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)  

  คู่แข่งขนัทางตรง 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ “กลว้ย-Dip” เป็นการพฒันาสูตรและความแตกต่างของ 

Dipping ให้มีความหลากหลาย บริษทัได้วางระดบัราคาปานกลาง ดงันั้น คู่แข่งขนั
ทางตรง คือ ร้านกลว้ยป้ิงทัว่ไป ระดบัราคาของสินคา้ทดแทนมีระดบัราคาตํ่ากว่า ราคา 
10-20 บาทต่อชุด  

คู่แข่งขนัทางอ้อม 
ขนมจากต่างประเทศท่ีนาํมาจาํหน่ายในประเทศไทย เช่น  เครปญ่ีปุ่น ขนมวอฟ

เฟ้ิล ซ่ึงระดบัราคาของสินคา้ทดแทนมีระดบัราคาท่ีสูงกวา่  
 คู่แข่งขนัอืน่ ๆ  
 ขนมไทย ประเภทอ่ืน ๆ เป็นตน้ เช่น มนัป้ิง ขนมชาววงั ขนมชั้น ขนมทอง ฯลฯ 
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บทท่ี  5 
กระบวนการปฏิบัติงานทางการตลาด (Marketing Process) 

 
5.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกจิทั้งภายในและภายนอก ( SWOT ) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ไดแ้ก่ 
จุดแขง็ (Strength)  

1. ผูบ้ริหารมีใจรักในอาชีพ  มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัขนม
ไทยเป็นอยา่งดี ทาํใหบ้ริษทัมีศกัยภาพสูงในการพฒันาและต่อยอด
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

2. กลว้ยมีประโยชนต่์อร่างกายอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการให้
พลงังานต่อร่างกายและทาํใหร่้างกายแขง็แรง เหมาะสาํหรับผูบ้ริโภค
ทุกคน 

3. ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้แปลกใหม่ มีความหลากหลายของรสชาติ ทาํให้
เป็นท่ีช่ืนชอบและถูกปากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี  

4. พนักงานประจําสาขา  มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  อีกทั้ งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเป็นอยา่งดี  

5. วตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์เลือกใช ้เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การประกอบธุรกิจกลว้ย dipp เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑใ์หม่  ตอ้งใช้

เงินทุนสูง   
2. เน่ืองจากกลว้ย dipp ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคและเป็นตราสินคา้

ใหม่ ทาํใหผู้บ้ริโภคยงัไม่มีการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ทาํ
ใหต้อ้งสูญเสียตน้ทุนในการสร้างการรับรู้ และการสร้างแบรนด ์
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3. กลว้ย dipp เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ จึงยงัไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัคงนิยมรสชาติและความดั้งเดิมของกลว้ยป้ิงอยู่
นัน่เอง 

4. มีอายท่ีุสั้น สามารถรับประทานทนัที  
 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ไดแ้ก่  
โอกาส (Opportunities) 

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง โดยหนัมาใส่ใจสุขภาพและเลือก
รับประทานผกัและผลไมเ้พ่ิมมากข้ึน อีกทั้งนิยมบริโภคขนมไทย 

2. รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน อุตสาหกรรมขนมไทย ให้
สามารถแข่งขนัและพฒันาขีดความสามารถแข่งกบัขนมจาก
ต่างประเทศได ้ 

3. ตลาดขนมไทย มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. วตัถุดิบหลกั สามารถจดัหาไดง่้าย เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบในประเทศ
ไทย และสามารถพฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. จากสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนั ทาํใหผู้บ้ริโภคพิจารณาใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยไตร่ตรอง คิด ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ อาจ
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไม่เลือกซ้ือกลว้ยป้ิง ซ่ึงเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 
ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นไปไดย้ากข้ึน 

2. พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกลว้ย dipp ของผูบ้ริโภคบางคร้ังผูบ้ริโภค
อาจคิดวา่เป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

3. การแข่งขนัในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการรายใหม่ สามารถเขา้มาลงทุน
ในธุรกิจไดง่้าย เน่ืองจากกรรมวิธี หรือ กระบวนการผลิต ไม่ยุง่ยาก
และไม่ซบัซอ้น  
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4. การแข่งขนักบัสินคา้ทดแทนท่ีเป็นสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ มีการ
แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง เน่ืองจากผูบ้ริโภคเปิดรับพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้และขนมจากต่างประเทศ เพ่ือความทนัสมยัและช่ืนชอบ 
จึงมองขา้มขนมไทย อยา่งกลว้ยป้ิง ท่ีเป็นสินคา้และแบรนดข์องคน
ไทย 

 
ดงันั้น เพ่ือใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ควรมีการกาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level Strategy) คือ กลยทุธ์การตอบสนอง

ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มลูกคา้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
กลยทุธ์การตอบสนองความตอ้งการของแต่ละกลุ่มลูกคา้ ดว้ยผลิตภณัฑ ์“กลว้ย –

Dipp” มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ยงัคงมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นหลกั ภายใตแ้บรนด ์“กลว้ย –Dipp”  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นผูท่ี้ใหบ้ริการท่ีดี
ท่ีสุด โดยตั้งเป้าหมายให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายและไดรั้บบริการท่ีครบถว้นใน
ทุก ๆ ช่องทางในการเลือกซ้ือ ท่ีบริษทัมีรองรับให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ยสาขา 10 
สาขา ทัว่กรุงเทพมหานครในปีแรก และทาํการขยายอยา่งต่อเน่ืองในปีท่ี 2-5 โดยทิศทาง 
“กลว้ย –Dipp” เน้นการรับรู้ในตราผลิตภณัฑ์ และสร้างรสชาติท่ีช่ืนชอบอย่าง
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์ “กลว้ย –Dipp” ท่ี
ครอบคลุม 

 
กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business level Strategy) 
1.  มีหน่วยงานท่ีดูแลและควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ “กลว้ย –Dipp” เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของร้านคา้ และตวัแทนจาํหน่าย  “กลว้ย –Dipp” โดยดูแลความสมัพนัธ์
ใหมี้ความรู้และความชาํนาญในการใหค้าํปรึกษากบัลูกคา้อยา่งมืออาชีพมากข้ึน 

2.  เป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน ท่ีต ํ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีหาซ้ือ
ง่ายและภายในประเทศ จึงสามารถลดค่าใชจ่้าย และสามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์“กลว้ย –
Dipp” ในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ระดบัปฎบิัติการ (Functional Level Strategies) 
กลยทุธ์ระดบัปฎิบติัการ (Functional Level Strategies) คือ การสร้างคุณค่าใน

สายตาของลูกคา้ ประกอบดว้ย  
1.  ฝ่ายการตลาด (marketing)   
2.  ฝ่ายการปฎิบติัการ (Operations) หรือการผลิต  (Production)  
3.  ฝ่ายการบญัชี (Accounting) 
4.  ฝ่ายการเงิน (Financial) 
5.  ฝ่ายการจดัซ้ือ(Purchasing) 
6.  ฝ่ายการบริหารงานบุคคล (Human resource management) 
7.  ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคา้และการบริการ (Quality Control and 

Service) 
8.  ฝ่ายจดัส่งสินคา้ (Logistic)  
 
5.2  การวเิคราะห์ธุรกจิด้วย Five Force Model ดงันี ้
1.   การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม  
      อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนมไทย  มีอตัราการขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ืองประมาณ ร้อยละ 16.67  ต่อปี  โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 25,000 ลา้นบาท
ต่อปี  แบ่งสัดส่วนไดโ้ดยประมาณ ดงัน้ี ขนมไทย มีส่วนแบ่งการตลาด 60% และขนม
จากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาด  40%  

      ผูป้ระกอบการกลว้ยป้ิง มีลกัษณะ 2 รูปแบบ คือ กลว้ยป้ิงในลกัษณะธุรกิจใน
ครอบครัว ซ่ึงสืบทอดกนัมากตั้งแต่บรรพบุรุษ บุคคลทัว่ไปก็สามารถประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวได ้ไม่จาํกดั พ้ืนท่ีและทาํเลในการขาย และกลว้ยป้ิงในลกัษณะท่ีซ้ือแฟรนไชส์
มาจาํหน่าย จะตอ้งเป็นสมาชิก และมีเงินลงทุนในการซ้ือแฟรนไชส์ก่อนการจดัจาํหน่าย 

     ผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” เป็นทางเลือกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค และเป็นการเพ่ิม
มูลค่าของสินคา้ จากกลว้ยป้ิงราดนํ้ าเช่ือมธรรมดา เป็นการนาํเสนอนํ้ าราดในรสชาติท่ี
แตกต่างและหลากหลาย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมขนมไทย ซ่ึงยงัไม่มี
คู่แข่งขนั แต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนตํ่า และสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย เน่ืองจาก
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พฒันาและเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ไดไ้ม่ยาก จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจกลว้ยป้ิง สามารถ
พฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั  

 
2.  อาํนาจต่อรองของ Supplier   

      วตัถุดิบท่ีสาํคญั คือ กลว้ย ดงันั้น การเลือกซ้ือกลว้ย จึงเลือกซ้ือท่ีตลาดสดใกล้
บา้น จาํนวนผูข้ายวตัถุดิบนอ้ยราย ทาํให ้Suppliers มีอาํนาจต่อรองมากข้ึน และสัดส่วน
ท่ี Suppliers นั้นขายใหเ้รายิง่นอ้ย อาํนาจในการต่อรองยิง่เพ่ิมข้ึน เห็นไดจ้ากระดบัราคาท่ี
เลือกซ้ือมีข้ึนลงบา้ง แลว้แต่ฤดูกาล  
 

3. อาํนาจต่อรองของลูกค้า  
    ผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp” เป็นสินคา้ใหม่ และยงัไม่มีคู่แข่งขนั บริษทัจึงสามารถ
ท่ีจะตั้งราคาไดต้ามท่ีกาํหนด ในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ตามราคาตน้ทุน
ท่ีตํ่า ซ่ึงทาํใหลู้กคา้มีอาํนาจต่อรองตํ่า เน่ืองจากระดบัราคาไม่สูงมาก 
 

4. ภยัคุกคามจากสินค้าทดแทน   
     สินคา้ทดแทนของผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
คู่แข่งทางตรง ไดแ้ก่ ร้านกลว้ยป้ิงทัว่ไป ระดบัราคาของสินคา้ทดแทนมีระดบัราคาตํ่า
กวา่  และคู่แข่งทางออ้ม ไดแ้ก่ ขนมจากต่างประเทศท่ีนาํมาจาํหน่ายในประเทศไทย เช่น  
เครปญ่ีปุ่น ขนมวอฟเฟ้ิล ซ่ึงระดบัราคาของสินคา้ทดแทนมีระดบัราคาท่ีสูงกวา่  
 
 5.  ภยัคุกคามจากผู้แข่งขนัหน้าใหม่  
 การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจกลว้ยป้ิง เป็น“กลว้ย-Dipp”  นั้นทาํไดไ้ม่ยากเลย  
เน่ืองจากธุรกิจดงักล่าวมีความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยสามารถต่อยอดของ
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ทาํให้ผูล้งทุนสามารถเขา้มาในอุตสาหกรรมดงักล่าวได้
ง่าย  
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 5.3  การวเิคราะห์ BCG ดงัน้ี 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์“ กลว้ย dipp” จดัอยูใ่นอุตสาหกรรมขนมไทยท่ีมีอตัราการ

เจริญเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ืองทุกปีแต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัทาํใหส่้วนแบ่งทางการตลาดตํ่า   

“กลว้ย-Dipp” จึงมาการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจไดอ้ย่าง
หลากหลาย  

ดงันั้น จึงวางธุรกิจตาํแหน่งของ “กลว้ย-Dipp” ไวใ้นกลยทุธ์ตาํแหน่ง 
QUESTION MARKS โดย “กลว้ย-Dipp” จะตอ้งพฒันาตนเองโดยการสร้างแบรนด ์เร่ง
ทาํการตลาดเชิงรุก ทาํการกระจายสินคา้ เพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย เพ่ือผลกัดนัตนเองให้
มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนและนาํธุรกิจเป็น STAR 
 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงการวเิคราะห์ BCG Model ของธุรกิจ 
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5.4  ข้อเสนอทางการตลาด (Marketing Mix) 
 ด้านผลติภณัฑ์ (Product)  
  กลว้ยป้ิงราดหนา้ดว้ยรสชาติท่ีช่ืนชอบ โดย Dipping ท่ีหลากหลายมากกว่า 10 
รสชาติ อาทิ นมขน้, นํ้ าผึ้ง, สังขยา, โกโก,้ แยมส้ม, แยมสตอเบอรร่ี, แยมองุ่น, แยม
สปัรด,  ช็อกโกแลต, วนิลา, วิปครีม, ฟุตสลดั, มายองเนส, นํ้าพริกเผา ฯลฯ 
             ด้านราคา (Price) 
 ราคาขายเพียงราคาเดียว  คือ ราคา  25 บาท ประกอบดว้ย กลว้ย 5 ลูก เลือก
ราดหนา้ได ้2 อยา่ง 
 ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 

การกระจายสินคา้ ไปตามบริเวณยา่นธุรกิจ,  ชุมชุน, สถานการศึกษา ในปีแรก มี
จาํนวน 10 สาขา 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 สร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้  
 

5.5  กลยุทธ์ทางการตลาด  
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเลือก กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทาํการสร้างการ

รับรู้ในตวัผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้  
แผนงาน    การประชาสมัพนัธ์ (PR) 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ฝ่ายการตลาด (Brand) 
งบประมาณ    4,000,000 บาท 
วตัถุประสงค์ 
1.  สร้างการรู้จกั ตราสินคา้หรือบริษทัให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ เป็นการบอกกล่าวให้

รู้จกัผลิตภณัฑ์ใหม่ ช้ีแนะประโยชน์ใช้สอยอย่างอ่ืนของผลิตภณัฑ์ สร้างจินตภาพต่อ
บริษทัในทางท่ีดี 

2.  สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใช้สินคา้ 
วตัถุประสงคก์ารโฆษณา โดยสร้างความชอบใจและความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มากกว่า
คู่แข่งขนั  
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3. สร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเช่ียวชาญ รวมถึง
บุคคลท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ เช่น ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้  

4.  เป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือสนบัสนุนการซ้ือโดยการซ้ือ
ซํ้ า วตัถุประสงคข์องการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กต็อ้งกระตุน้เตือนความจาํใหต้ราสินคา้
อยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 
 5.  กระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้ลือกซ้ือ ดว้ยรสชาติ และ dipping ท่ีหลากหลาย เหมาะ
สาํหรับคนไทย 
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บทท่ี  6 
การบริหารงานของทีมงาน  (Management Team and Company Structure) 

 
6.1  คณะผู้บริหาร (Board of Director) 
ในการดาํเนินธุรกิจ “กลว้ย-Dipp”  มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มีผูถื้อหุน้

ตามโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี  
  1.  คุณสุภาพร  ชยัเกียรติศกัด์ิ  ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ  

 หนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลรับผดิชอบงานนโยบายทั้งหมดของบริษทั ควบคุมดูแล 
ดา้นบริหารการจดัการ และการเงินการบญัชี  
  2.  คุณอจัฉราวรรณ  คุม้ลาํไภย  ตาํแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 หนา้ท่ีรับผิดชอบ ควบคุมดูแลฝ่ายการตลาดและการขาย ปฏิบติังานดูแลลูกคา้ 

3.  คุณนํ้าทิพย ์ ชมพบูริสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 หนา้ท่ีรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

 
6.2  ทมีบริหารจัดการ (Management Team) 
ทีมบริหารจัดการ มีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสมตาํแหน่งงานแต่ละตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการบริหารงานด้านท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีประสบการณ์และความพร้อมในการทาํงาน ดงัน้ี 

1. น.ส.สุภาพร ชยัเกียรติศกัด์ิ  ผูบ้ริหาร ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีความคิด
สร้างสรรค ์มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 

2. น.ส.อฉัราวรรณ คุม้ลาํไภย  คณะผูบ้ริหาร ท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบั
สินคา้กลว้ยป้ิง จากการท่ีครอบครัวเคยเปิดร้านขายกลว้ยป้ิง 

3. น.ส.นํ้ าทิพย ์ชมพูบริสุทธ์ิ คณะผูบ้ริหาร ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการวิจยั
และพฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้และโภชนาการในผลิตภณัฑ์อาหาร ซ่ึงมีน.ส.ทิพยา 
และ น.ส.จุฑารัตน์ เป็นทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพ 
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4.  น.ส.ธฤตมน นครินทราคุปต ์ ทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์การทาํงาน
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมขนมไทย  

5.  น .ส .กัญญภัคค์  ไชยยะ  และนายวรวิทย์ สุภัทท์นันทกุล  ทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานทางดา้นการตลาดกบับริษทัขนมไทยและขนมต่างประเทศ  

6. น.ส.ธัญพร พงษ์ทองหล่อง  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และน.ส.นรภทัร เกตุหอม
หวัหนา้แผนกการเงินและบญัชี มีประสบการณ์ดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

 

 
 

ภาพท่ี  12  แสดงทีมบริหารงาน 
 
ดงันั้น ทีมงานมีบทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. น.ส.สุภาพร  ชยัเกียรติศกัด์ิ  ตาํแหน่ง กรรมผูจ้ดัการ 
รับผิดชอบในการเป็นผูน้าํ กาํหนดแนวทาง และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษทั ให้เป็นไปเพ่ือให้มีกาํไรสูงสุดและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั 
ตลอดจนกาํกบัดูแลประสานงานกบัทีมงานดา้นอ่ืน ๆ ของบริษทั เพ่ือใหก้ารดาํ เนินงาน
สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ประสบการณ์การทาํงาน ดา้นการบริหารจดัการและมีประสบการณ์ในการทาํงาน
ในอุตสาหกรรมขนมไทย เป็นอยา่งดี  

- บริษทั อาหารยอดคุณ จาํกดั ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ 
- บริษทั ขนมไทยเกา้พ่ีนอ้ง จาํกดั ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประวติัการศึกษา  
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
2. น.ส.อจัฉราวรรณ  คุม้ลาํไภย  ตาํแหน่ง รองกรรมผูจ้ดัการ 
รับผิดชอบในการกาํหนดแนวทาง และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ให้

เป็นไปเพ่ือให้มีกาํไรสูงสุดและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั ดา้นฝ่ายขายและ
การตลาด ตลอดจนร่วมกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัดา้นการบริหารทัว่ไป   

ประสบการณ์การทาํงาน ในบริษทัอุตสาหกรรมขนมไทยเป็นอยา่งดี และมีความ
ชาํนาญเก่ียวกบัสินคา้กลว้ยป้ิง จากการท่ีครอบครัวเคยเปิดร้านขายกลว้ยป้ิง 

- บริษทั ขนมไทยเกา้พ่ีนอ้ง จาํกดั ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายผลิตภณัฑ ์
ประวติัการศึกษา  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

3. น.ส.นํ้าทิพย ์ ชมพบูริสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง รองกรรมผูจ้ดัการ 
รับผิดชอบในการกาํหนดแนวทาง และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ให้

เป็นไปเพ่ือใหมี้กาํไรสูงสุดและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั ดา้นการวิจยัและ
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พฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนร่วมกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัดา้นการบริหาร
ทัว่ไป   

ประสบการณ์การทํางาน ในบริษัทอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์ และมีประสบการณ์ทางดา้นการวิจยัและพฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้และ
โภชนาการในผลิตภณัฑอ์าหาร 

- บริษทั ซีพี เมจิ จาํกดั ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
- บริษทั อาหารไทย (1990) จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายวิจยั 
ประวติัการศึกษา  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาโภชนาการและ

ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

4. น.ส.ธฤตมณ  นครินทราคุปต ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
รับผิดชอบในการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ นโยบายในการขายและการตลาด 

ตลอดจนกาํหนดทิศทางและวางแผนของบริษทัด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
ส่งเสริมการขาย 

ประสบการณ์การทาํงาน ในบริษทัอุตสาหกรรมขนมไทย 
- บริษทั ขนมไทย จาํกดั ตาํแหน่ง รองผูจ้ดัการฝ่ายฝ่ายขาย 
- บริษทั ขนมสากล จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายขายและการตลาด 
ประวติัการศึกษา  
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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5. น.ส.ธญัพร  พงษท์องหล่อ ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
รับผิดชอบและควบคุมการเงินและการบญัชีของบริษทั ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ตลอดจนร่วมกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการเงินและบญัชี  
ประสบการณ์การทาํงาน  
- บริษทั ขนมไทย จาํกดั ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
- บริษทั เดร่ี พลสั จาํกดั ตาํแหน่ง รองผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 
ประวติัการศึกษา  
- สํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
6. น.ส.ทิพยา  เดชมณีรัตน ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
รับผดิชอบในกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ ์ตลอดจน

ทาํการวิจยัและพฒันา ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ประสบการณ์การทาํงาน  
- บริษทั ซีพี เมจิ จาํกดั ตาํแหน่ง รองหวัหนา้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
- บริษทั มหศัจรรย ์จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายวจิยั 
ประวติัการศึกษา  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
7. น.ส.กญัญาภคั  ไชยยะ ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกฝ่ายขาย 
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รับผิดชอบกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัดา้นการขาย ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนร่วมกาํหนดกลยุทธ์ และทาํการขายให้บรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

ประสบการณ์การทาํงาน  
- บริษทั เอเทค เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายขาย 
ประวติัการศึกษา  
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
8. นายวรวิทย ์ สุภทัทน์นัทกลุ ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกฝ่ายการตลาด 
รับผิดชอบกาํหนดกลยุทธ์การตลาด วางแผนการประชาสัมพนัธ์ การสร้างการ

รับรู้ การส่งเสริมการตลาด โดยปฏิบติัไปในทิศทางท่ีบริษทักาํหนด เป็นตน้ 
ประสบการณ์การทาํงาน  
- บริษทั 124 คอมมนิูเคชัน่ส์ จาํกดั ตาํแหน่ง รองหวัหนา้ฝ่ายการตลาด 
ประวติัการศึกษา  
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
9. น.ส.นรภทัร  เกตุหอม ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกการเงินและการบญัชี 

  รับผิดชอบกาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัด้านการเงินและการบญัชี  
ตลอดจนควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการเงิน โดยปฏิบติัไปในทิศทาง
ท่ีบริษทักาํหนด 

ประสบการณ์การทาํงาน  
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- บริษทั เอวนั แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานบญัชีระดบัอาวโุส 
ประวติัการศึกษา  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
10. น.ส.จุฑารัตน์  เมฆเรือง ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
รับผดิชอบในกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ ์ตลอดจน

ทาํการวิจยัและพฒันา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติไปในทิศทางท่ีบริษทั
กาํหนด 

ประสบการณ์การทาํงาน  
- บริษทั ซีพี เมจิ จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
ประวติัการศึกษา  
- สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บทท่ี  7 
แผนการปฏิบัติงาน  (Operations Plan) 

 
7.1  การดาํเนินงานทั่วไป (General Operations)  
แผนการดาํเนินงาน 
ก่อนการดาํเนินกิจกรรม คณะผูบ้ริหารไดมี้การวางแผนการดาํเนินงานบริษทัไว้

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

ตาราง 1  แสดงแผนการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. ตั้งเป้าหมายการขาย – บริษทัจะตั้งเป้าหมายการขายเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ทางการตลาด 



เอกสารชุดน้ีใชป้ระกอบการสอนวิชา ITM4303 แผนธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Business Plan)   อ.นฤมล ชมโฉม 
 

2. วางแผนการผลิตในแต่ละเดือน - บริษทัจะมีการวางแผนการผลิตสินคา้ในแต่
ละเดือนวา่จะผลิตสินคา้ในปริมาณเท่าไหร่ โดยมีการคาํนวณจากยอดขายท่ีคาดวา่จะขาย
ได ้

3. ดาํเนินการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ 
4. ทาํการผลิตสินคา้ – ฝ่ายการผลิตจะดาํเนินการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
  5. จดัเกบ็สินคา้เขา้คลงัสินคา้ – นาํสินคา้ท่ีผลิตไดเ้ขา้จดัเกบ็ไวใ้นคลงัสินคา้
ภายในโรงงานเพ่ือรอการจดัส่ง 
  6. ดาํเนินการกระจายสินคา้ 

7. ขายฝ่ายสาขาและเรียกเกบ็เงินจากสาขาตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 
 
แผนการบริหารสินค้าคงคลงั 
บริษทัไดมี้การก่อสร้างพ้ืนท่ีในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงับริเวณดา้นขา้งของ

อาคาร โดยบริษทัมีนโยบายในการบริหารสินคา้คงคลงัดงัน้ี 
จดัเกบ็วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคงเหลือทุกขณะ เท่ากบั ยอดขายจาํนวน 15 วนั 
จดัเกบ็สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือทุกขณะ เท่ากบั ยอดขายจาํนวน 15 วนั 
เน่ืองจากวา่ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 7 วนั แต่

หากวตัถุดิบหมดตอ้งสัง่จากสวนกลว้ยภายในประเทศ จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 7 วนั และ
ในการผลิต Dipping อ่ืน ๆ แต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 1-2 วนั ดงันั้นจุดสั่งซ้ือใหม่ 
(Reorder Point) จึงเท่ากบัปริมาณวตัถุดิบคงเหลือเท่ากบัปริมาณยอดขาย 15 วนั 

 
แผนการบริหารคุณภาพ  
ในเร่ืองการบริหารคุณภาพของบริษทันั้น ทางบริษทัจะจดัเตรียมขั้นตอนต่างๆ 

ในการผลิตใหต้รงตามหลกัเกณฑข์อง GMP (Good Manufacturing Practice: GMP) ซ่ึง
เป็นหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิต การประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการสุขลกัษณะขั้น
พ้ืนฐานในองคก์าร ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑม์ากข้ึน  
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แผนจัดการด้านกาํลงัคน  
ทั้ งน้ีในเร่ืองของอตัรากาํลงัคน ทางบริษทัได้กาํหนดตาํแหน่งต่างๆ ไวต้าม

โครงสร้างขององคก์ร ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยในเร่ืองของพนกังานขายแบ่งตาม
จาํนวนสาขา ซ่ึงช่องทางร้านคา้จะมีพนกังาน 1 ตาํแหน่งต่อร้านคา้ และในส่วนของการ 
ดาํเนินการผลิตทางบริษทัไดเ้ตรียมกาํลงัแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตไวจ้าํนวน 3 ตาํแหน่ง 

ในเร่ืองของสวสัดิการ เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงเร่ิมก่อตั้ง ดงันั้นในช่วงแรกจะยงัไม่
กาํหนดนโยบายจ่ายโบนัส ทั้งน้ีข้ีนอยู่กบัผลประกอบการของบริษทัดว้ย หากเป็นไป
ตามท่ีพยากรณ์ไว ้ทางบริษทัก็จะประกาศจ่ายโบนสัให้กบัพนกังาน รวมไปถึงจ่ายปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุ้นดว้ย ซ่ึงอตัราส่วนการจ่ายนั้นข้ึนกบัสถานการณ์ทางการเงินของบริษทัใน
ขณะนั้น โดยบริษทัจะทาํการปรับเงินเดือนใหก้บัพนกังานปีละ 10% 

จากผงัขององคก์ร บริษทัมีคณะผูบ้ริหารทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
กรรมการผูจ้ดัการ 50,000.00 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 35,000.00 
ผูจ้ดัการ 22,000.00 
หวัหนา้แผนก 18,000.00 
พนกังานขบัรถ/ขนส่ง 8,000.00 
พนกังานขายหนา้ร้าน 5,000.00 
นอกจากน้ียงัมีค่าจา้งสาํหรับพนกังานประสานงานภายใน อีกจาํนวน 5 คน และท่ี

ปรึกษาของโครงการ อีก 2 ท่าน 
 
แผนการประชาสัมพนัธ์ 
วตัถุประสงค์ 
1.  สร้างการรู้จกั ตราสินคา้หรือบริษทัให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ เป็นการบอกกล่าวให้

รู้จกัผลิตภณัฑ์ใหม่ ช้ีแนะประโยชน์ใช้สอยอย่างอ่ืนของผลิตภณัฑ์ สร้างจินตภาพต่อ
บริษทัในทางท่ีดี 
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2.  สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใช้สินคา้ 
วตัถุประสงคก์ารโฆษณา โดยสร้างความชอบใจและความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มากกว่า
คู่แข่งขนั  

3. สร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเช่ียวชาญ รวมถึง
บุคคลท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ เช่น ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้  

4.  เป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือสนบัสนุนการซ้ือโดยการซ้ือ
ซํ้ า วตัถุประสงคข์องการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กต็อ้งกระตุน้เตือนความจาํใหต้ราสินคา้
อยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 
 5.  กระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้ลือกซ้ือ ดว้ยรสชาติ และ dipping ท่ีหลากหลาย เหมาะ
สาํหรับคนไทย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  กลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-30 ปี มีระดบัรายไดป้านกลาง ตั้งแต่ 
5,000 บาทข้ึนไป มีความช่ืนชอบความแปลกใหม่และห่วงใยสุขภาพของตนเอง 

งบประมาณ  4,000,000 ลา้นบาท 
สถานที่  บริเวณแหล่งชุมชน ใกลอ้อฟฟิศ ศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ และ 

ตลาด 
บริษทัเลือกใชก้ลยทุธ์ Above the line เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจาํตราสินคา้ 

พร้อมกบัการกระตุน้การซ้ือ จึงเลือกใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตและวิทย ุใชเ้ป็นส่ือหลกัเพ่ือการ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสาํหรับการออกแคมเปญและ
แนะนาํสินคา้ใหม่  

1. Internet   
งบประมาณ  250,000 บาท 
ระยะเวลา  12 เดือน  
เป็นส่ือออนไลน์ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย จึงออกแบบ Banner ท่ีเน้นเบอร์

โทรติดต่อพร้อมกบัโปรโมชัน่สั้น ๆ การแลกซ้ือ การสะสมแตม้ เพื่อกระตุน้การซ้ือโดย
จะไปวา่งท่ีเวบ็ www.bananadipp.com  

2. ส่ือวทิยุ  
งบประมาณ  165,000 บาท 
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 ระยะเวลา 3 เดือน 
 ใชเ้ป็นส่ือสนบัสนุน ท่ีส่ือสารในดา้นการฟังอยา่งเดียว การส่ือสารจึงเนน้พูดช่ือ

สินคา้และเบอร์ติดต่อ ในช่วงแรกเพ่ือเป็นการตอกย ํ้าผูบ้ริโภค หลงัจากไดรั้บรู้ขอ้มูลจาก
ส่ือโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพ ์จะเน้นขอ้มูลเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัเพ่ือกระตุน้การซ้ือ  

3.  Event  
งบประมาณ  800,000 บาท 

            ระยะเวลา 3 เดือน 
เนน้กิจกรรมพิเศษ ในการเปิดตวัสินคา้ใหม่ และกิจกรรมร่วมสนุกกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย โดยนําเสนอสินคา้และบริการ จะจัดบูททาํโปรโมชั่นท่ีแหล่งชุมชน ใกล้
ออฟฟิศ ศูนยอ์าหารในหา้งสรรพสินคา้ และตลาด 

4. ส่ือ POP 
งบประมาณ  2,500,000 บาท 
ระยะเวลา  12 เดือน  
ใช้เป็นส่ือสนับสนุนเน้นพนักงานแนะนาํสินคา้ และติดป้ายโฆษณา โดยภาพ

สาํหรับโฆษณาส่ือสารรายละเอียดไม่ไดม้าก เน้นการส่ือสารจึงตอ้งใชภ้าพดึงดูด และ
เนน้เบอร์โทรศพัทข์องสินคา้เรา เบอร์สาขา และแผนท่ีของแต่ละสาขานั้น ๆ เพ่ือกระตุน้
ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะมาซ้ือสินคา้ 

5.  ส่ืออืน่ ๆ  
งบประมาณ  285,000 บาท 

  ระยะเวลา  12 เดือน  
Direct mail  พร้อมกบัรายละเอียดให้โทรติดต่อกลบัเพ่ือรับส่วนลด โดยการส่ง

ไปรษณียถึ์งลูกคา้ 
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แผนการพฒันาคุณภาพ ( Improvement Plan ) 
บริษทัจะทาํการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” โดยมีการระดม

ความเห็นของพนกังานในแต่ละฝ่าย และกาํหนดนโยบายและมอบหมายแผนงาน ดงัน้ี  
1. ระดบับริหารจะทาํการวางแผนการจดัการดา้นกลยทุธ์ของบริษทั  
2.   ระดบัจดัการ ทาํการวางแผนและควบคุมตน้ทุนทางการตลาดและการขาย 

การจดักิจกรรมต่าง ๆ การควบคุมการผลิตแบบทนัเวลาพอดี และการควบคุมคุณภาพ
ของสินคา้ 

3.  ระดบัปฏิบติัการ เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานของ ISO 9000 / ISO 14000 และระบบ
คุณภาพของอาหาร GMP , HACCP โดยมุ่งหวงัให้ลูกคา้มีความสุขและสนุกในการเลือก
ซ้ือกลว้ย dipp  

 

 
 

ภาพท่ี 13  แผนการพฒันาคุณภาพ ( Improvement Plan ) 
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แผนสํารอง 
สาํหรับแผนการตลาดของผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” ท่ีกาํหนดข้ึนภายในปี 2555 

นั้น ทางบริษทัไดเ้ตรียมแผนสาํรองไวส้าํหรับในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีท่ียอดขายตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้มากกวา่ 10%แต่ไม่ถึง 30% ใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกท่ีสินคา้ออกจาํหน่าย 
ทางบริษทัจะมีแคมเปญกระตุน้ยอดขาย โดยใชก้ารประกวดไอเดีย Dipping  เป็น

ช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีการโปรโมตสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ และจะมีการ
จบัสลากเพ่ือชิงรางวลั สาํหรับผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” ในรอบเดือนท่ีผา่นมา 

2. กรณีท่ียอดขายตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้มากกวา่ 30% ในระยะเวลา 6 
เดือนแรกท่ีสินคา้ออกจาํหน่าย 

 2.1 บริษัทจะทาํวิจัยในหัวข้อ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคขนมไทยผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp” ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะทาํการเลือก
กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจเป็นกลุ่มคนวัยทํางานอายุระหว่าง  18-40 ปี  ทั้ ง ท่ี เคย
รับประทานและไม่เคยรับประทานผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp”   

 2.2 ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาด โดยใชผ้ลการวิจยัท่ีได ้ดงัน้ี 
  หากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้น Dipping ท่ี

หลากหลายตํ่า บริษทัจะทาํการออกผลิตภณัฑ์“กล้วย-Dipp” สูตรใหม่ออกจาํหน่าย
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 โดยจะทาํการปรับปรุงรสชาติให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด 

  หากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑต์ํ่า บริษทัจะไม่เปล่ียนแปลงนโยบายดา้นราคาท่ีใชอ้ยูเ่ดิม แต่บริษทัจะใชก้าร
ผ่านส่ือออนไลน์  ท่ีในเน้ือเร่ืองจะเน้นให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเงินท่ีเสียไปกับ
คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการผลิตภณัฑ์ “กลว้ย-Dipp” โดยเน้นความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑแ์ละความหลากหลายของ Dipping 

 หากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการวาง
จาํหน่ายสินคา้ตํ่า ทางบริษทัจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์ โดยจะติดต่อสถานท่ีวางจาํหน่ายให้
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นาํผลิตภณัฑ์ “กลว้ย-Dipp”  กระจายทัว่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกระจายทัว่ประเทศ 
ตามหวัเมืองใหญ่ของแต่ละจงัหวดั 

  หากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรายการ
ส่งเสริมการขายตํ่า ทางบริษทัจะจดัแคมเปญส่งเสริมการขาย  สะสมแตม้หรือคูปอง ใน
การแลกซ้ือ โดยซ้ือผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” 10 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง  

 
 7.2  สถานที่ต้ังและทําเลธุรกจิ (Business Location) 

สถานทีต่ั้ง 
บริษทัไดเ้ลือกบริษทัไดเ้ลือกทาํเลท่ีตั้งโรงงานผลิตท่ีบริเวณ ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ โดยจะใชข้นาดท่ีดินประมาณ 173 ตร.วา และก่อสร้างเป็นอาคารมินิ
แฟคตอร่ี 2 ชั้นคร่ึง ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 786 ตร.ม. ซ่ึงบริเวณน้ีถือเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม และยงัมีทาํเลท่ีตั้งท่ีใกลก้บัแหล่งวตัถุดิบและบริษทัท่ีกระจายสินคา้ ทาํให้
มีความสะดวกในการขนส่งเป็นอยา่งมาก 

 
ทาํเลธุรกจิ  
ในปีท่ี 1 ประกอบดว้ย 10 สาขา ดงัน้ี 
1.  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ ถนนลาดพร้าว 
2.  หา้งสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 
3.  ซอยละลายทรัพย ์ถนนสีลมธนาคารกรุงเทพ สาขาสาํนกังานใหญ่  
4.  หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน 
5.  ศูนยก์ารคา้ J.J mall ถนนกาํแพงเพชร 2 
6.  ตลาดนดัสวนจตุจกัร ถนนกาํแพงเพชร 2 
7.  ซอยสุขมุวิท 24  ถนนสุขมุวิท 
8.  หา้งสรรพสินคา้ไอทีซีต้ี  หลกัส่ี ถนนวิภาวดี 
9.  หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟร์ู สาขารัตนาธิเบศ ถนนรัตนาธิเบศ 
10.  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลท่์าพระ ถนนท่าพระ 

 ในปีท่ี 2  มีการขยายสาขาอีก 20 สาขา  
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ในปีท่ี 3  มีการขยายสาขาอีก 70 สาขา รวมทั้งส้ิน 100 สาขา โดยการขาย       
เฟรนไชส์ 70 สาขา 
 
 ลกัษณะของพืน้ทีใ่ช้สอย  
 รูปแบบรถเขน็ ขนาด 3.5*3*1 เมตร ประกอบดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ
ครัน เหมาะสาํหรับร้านคา้ “กลว้ย-Dipp” ท่ีทนัสมยัและแตกต่าง ดว้ยความลงตวัและโดด
เด่นไม่เหมือนใคร 
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บทท่ี  8 
แผนการพฒันาผลติภัณฑ์ (Product Design and Development Plan) 

 
แผนพฒันาผลติภณัฑ์  
1.  การพฒันาผลิตภณัฑ์ “กลว้ย-Dipp” ให้มีความแปลกใหม่ทั้งรูปร่างหนา้ตา

และรสชาติของผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ  เพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกว่าผลิตภณัฑ์ของร้านมีความ
หลากหลาย  มีเอกลกัษณ์และความแตกต่างจากร้านขนมอ่ืน ๆ ส่ิงน้ีถือวา่มีส่วนสาํคญัใน
การพฒันายอดขายของร้าน ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งดูแลเอาใจใส่และคอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและการยอมรับของลูกคา้อยูเ่สมอ พร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนสําคญัต่อความอยู่รอดและความสําเร็จของ
ผูป้ระกอบการ 

2.  การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” ใหมี้รสชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 
สะอาดและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3.  วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์“กลว้ย-Dipp” อยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ สามารถเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยอดขายดีและไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้เป็น
อยา่งมาก 

 
 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 

บริษทัทาํวิจยัในหัวขอ้ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขนมไทย
ผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp” ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการ
สํารวจเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานอายุระหว่าง 18-40 ปี ทั้ งท่ีเคยรับประทานและไม่เคย
รับประทานผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp”  นาํผลท่ีไดรั้บมา ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาด  

บริษทัจะทาํการออกผลิตภณัฑ“์กลว้ย-Dipp” สูตรใหม่ออกจาํหน่ายในช่วงไตร
มาสท่ี 3 โดยจะทาํการปรับปรุงรสชาติใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 ผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัพฒันา อาทิ กลว้ย-Dipp หมยูอง แฮม ซีส ปอูดั วาซาบิ ฝอยทอง 
โรตี เป็นตน้ 
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บทท่ี  9 
งบการเงนิ (Financial Projections) 

 
 ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาประมาณรายไดจ้ากการจาํหน่ายกลว้ย-Dipp ในปี
แรกมีจาํนวน 10 สาขา (เปิดเอง) โดยในปีท่ี 2 ทาํการขายออกเป็นเฟรนไชส์ จาํนวน 30 
สาขา บริษทัไดมี้การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ท่ีให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 
จะเห็นได้จาก  ปีท่ี 3-4 มีการจําหน่ายออกเป็นเฟรนไชส์ จํานวน 100 สาขา ซ่ึงมี
รายละเอียดของการประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนขาย ดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 3  แสดงประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนขาย สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีท่ี 4 ปีที่ 5 

   10 สาขา   30 สาขา   100 สาขา   100 สาขา   100 สาขา  

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน        9,000,000      25,000,000      80,000,000      88,000,000      98,000,000  

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย : 

     กลว้ยนํ้ าวา้ @หวีละ14บาท       2,000,000        5,000,000      20,000,000      22,000,000      23,000,000  

     Dipping ชุดละ5บาท       1,800,000        5,400,000      27,000,000      27,500,000      28,000,000  

     Packaging/GAS (200บาท/วนั)          800,000        2,400,000      12,000,000      12,500,000      13,000,000  

     รวมตน้ทุนขาย       4,600,000      12,800,000      59,000,000      62,000,000      64,000,000  

กาํไรขั้นตน้       4,400,000      12,200,000      21,000,000      26,000,000      34,000,000  

 

ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในการจาํหน่าย
กลว้ย-Dipp ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงาน จาํนวน 200,000 บาท (ดงัตาราง 4) 
2. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีการผนัแปรตามจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในแต่ละปี (ดงัตาราง 5) 



เอกสารชุดน้ีใชป้ระกอบการสอนวิชา ITM4303 แผนธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Business Plan)   อ.นฤมล ชมโฉม 
 

3. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 1,500,000 บาท  
(ดงัตาราง 6) 

4. ค่าเส่ือมราคา คิดอตัราร้อยละ 20 % 
 
ตาราง 4  แสดงประมาณการค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินการ 
 

ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินการ ปีที่  0 
   ค่าตกแต่งอาคารสถานท่ี  50,000.00  
   ค่าจดัตั้งบริษทั  35,000.00  

 

ตาราง 5  แสดงประมาณการอตัราเงินเดือนตามตาํแหน่ง 

อตัราเงินเดอืนตามตําแหน่งราย
เดอืน ปีที่  0 ปีที่ 1 ปีท่ี 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีท่ี 5 
   กรรมการผูจ้ดัการ  50,000.00   50,000.00   55,000.00   60,500.00   66,550.00      73,205.00  
   รองกรรมการผูจ้ดัการ  35,000.00   35,000.00   38,500.00   42,350.00   46,585.00      51,243.50  
   ผูจ้ดัการ  22,000.00   22,000.00   24,200.00   26,620.00   29,282.00      32,210.20  
   หวัหนา้แผนก  18,000.00   18,000.00   19,800.00   21,780.00   23,958.00      26,353.80  
   พนกังานขบัรถ/ขนส่ง     8,000.00      8,000.00      8,800.00      9,680.00   10,648.00      11,712.80  
   พนกังานขายหนา้ร้าน     5,000.00      5,000.00      5,500.00      6,050.00      6,655.00         7,320.50  

*  ปรับเงินเดือนข้ึนปีละ 10 % 
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ตาราง 6  แสดงประมาณการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าก่อสร้างอาคาร 

     ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน เดือนละ 50,000 บาท มดัจาํ 3 เดือน           150,000.00  

    ค่าโตะ๊สาํนกังาน จาํนวน 20 ตวั @ 7,500 บาท           150,000.00  

    ค่าเกา้อ้ีพนกังาน จาํนวน 20 ตวั @ 4,500 บาท             90,000.00  

    โซฟา จาํนวน 2 ชุด @  20,500 บาท             41,000.00  

    โซฟา จาํนวน 2 ชุด @  9,000 บาท             18,000.00  

    โตะ๊หอ้งประชุม 1 ชุด              70,000.00  

     เกา้อ้ีห้องประชุม จาํนวน 9 ตวั @ 3,000 บาท             27,000.00  

    โตะ๊ทาํงานหอ้งประชุม 1 ชุด             35,000.00  

    โทรทศัน ์จอ LED 1 ชุด หอ้งประชุม             69,000.00  

เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 

     อุปกรณ์ร้านคา้ จาํนวน 10 สาขา           350,000.00  

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

     อุปกรณ์สาํนกังาน           150,000.00  

     อุปกรณ์คอมพวิเตอร์           350,000.00  

รวมท้ังส้ิน        1,500,000.00  
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ตาราง 7  แสดงประมาณการงบดุล สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ ปีลงทุน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและส่วนเทียบเท่าเงินสด       800,000     4,570,000   12,091,500   22,981,500   33,051,500   51,831,500  

ลูกหน้ี     4,200,000     5,000,000     5,000,000  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน       800,000     4,570,000   12,091,500   27,181,500   38,051,500   56,831,500  

สินทรัพยถ์าวร 

ท่ีดิน, อาคาร และอุปกรณ์     1,500,000     1,500,000     3,000,000     10,000,000  
  
15,000,000  

   
17,500,000  

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      125,000       675,000     4,675,000     8,675,000  
  
12,675,000  

ท่ีดิน, อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ     1,500,000     1,375,000     2,325,000     5,325,000     6,325,000    4,825,000  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     1,500,000     1,375,000     2,325,000    5,325,000     6,325,000     4,825,000  

รวมสินทรัพย ์     2,300,000      5,945,000    14,416,500    32,506,500  
  
44,376,500  

  
61,656,500  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวยีน        50,000       100,000       200,000       400,000       800,000  

เจา้หน้ี- การคา้    1,000,000     1,500,000     3,000,000     4,000,000     5,000,000  

ภาษีคา้งจ่าย              -         778,500     2,610,000     2,730,000     5,520,000     7,920,000  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน              -       1,828,500     4,210,000     5,930,000     9,920,000   13,720,000  

หน้ีสินระยะยาว             -                -                -     10,000,000     5,000,000              -    

รวมหน้ีสินระยะยาว  

รวมหน้ีสินทั้งหมด                  -        1,828,500      4,210,000    15,930,000  
  
14,920,000  

  
13,720,000  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ทุนเรือนหุ้น 
          หุน้สามญั 50,000 หุน้  
มูลค่าหุน้ละ 200 บาท   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  

  
10,000,000  

  
10,000,000  

   ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 25%  
ของราคาหุน้ 

       หุน้สามญั  
50,000หุน้ 
@ 50บาท    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000  

กาํไรสะสม/ขาดทุนสะสม  -    200,000     1,616,500     7,706,500   14,076,500   26,956,500   45,436,500  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้      2,300,000      4,116,500    10,206,500    16,576,500  
  
29,456,500  

  
47,166,500  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้      2,300,000      5,945,000    14,416,500    32,506,500  44,376,500    61,656,500  
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ตาราง 8  แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ  ปีท่ี 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได ้      9,000,000     25,000,000     80,000,000     88,000,000     98,000,000  
หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย       4,600,000     12,800,000     59,000,000     62,000,000     64,000,000  
กาํไรขั้นตน้       4,400,000     12,200,000     21,000,000     26,000,000     34,000,000  
ดอกเบ้ียรับ           20,000            50,000          100,000          400,000          400,000  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       1,700,000       3,000,000       8,000,000       4,000,000       4,000,000  
ค่าเส่ือมราคา          125,000          550,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000  
กาํไรจากการดาํเนินงาน       2,595,000       8,700,000       9,100,000     18,400,000     26,400,000  
กาํไรก่อนหกัภาษี       2,595,000       8,700,000       9,100,000     18,400,000     26,400,000  
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
(อตัราร้อยละ 30)          778,500       2,610,000       2,730,000       5,520,000       7,920,000  
กาํไรสุทธิ       1,816,500       6,090,000       6,370,000     12,880,000     18,480,000  
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 20.18 24.36 7.96 14.63 18.85 

 
การวเิคราะห์ผลตอบแทนของโครงการลงทุน 
สมมติฐานในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน ดงัน้ี 

• ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เงินลงทุนเร่ิมแรก 2.5 ลา้นบาท 
• ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี 
• อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเท่ากบั 25 %  
• หากกูเ้งินจากธนาคารคิดดอกเบ้ียท่ี MLR = 7%  
• ความเส่ียงจากประเภทธุรกิจและอ่ืนๆ  = 5%   

จากขอ้มูลขา้งตน้ของธุรกิจดงักล่าว มีการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนไดด้งัน้ี 

ระยะเวลาการคืนทุน (Pay-back period) ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจาํนวนเงินกลบัคืน
เท่ากบักระแสเงินสดลงทุน  ถา้ลงทุนในธุรกิจดงักล่าว จะคืนทุนในระยะเวลา 5  ปี มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV) เท่ากบั 18,178,045.52                 
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บาท และมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า การลงทุนของกิจการมีกาํไรทาํให้มูลค่าของเงิน
ลงทุนเพ่ิมข้ึน  โดยไดรั้บอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : 
IRR) 29.85 % ซ่ึงสาํหรับอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง IRR มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทน
ท่ีกิจการตั้งไว ้ แสดงว่ากิจการมีผลประกอบการสูงกว่าท่ีตั้งไว ้และเป็นตวับ่งบอกไดว้่า
กิจการมีความมัง่คงสูง 

 
การวเิคราะห์งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงิน  (Statement of Changes in 

Financial Position)  

ตาราง 8  แสดงประมาณการงบการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีที่ 5 

   10 สาขา   30 สาขา   100 สาขา   100 สาขา   100 สาขา  

กจิกรรมจากการดาํเนินงาน : 

รายไดสุ้ทธิ     1,816,500      6,090,000      6,370,000    12,880,000    18,480,000  

ค่าเส่ือมราคา       125,000        550,000      4,000,000      4,000,000      4,000,000  

การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี     1,000,000      1,500,000      3,000,000      4,000,000      5,000,000  

ภาษีคา้งจ่าย       778,500      2,610,000      2,730,000      5,325,000      7,785,000  

ลูกหน้ี - -     4,000,000      5,000,000      5,000,000  

รวม     3,720,000    10,750,000    20,100,000    31,205,000    40,265,000  

กจิกรรมจากการลงทุน : 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและอุปกรณ์     1,500,000      2,500,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000  

รวม     1,500,000      2,500,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000  

กจิกรรมจัดหาเงิน : 

กูห้น้ีระยะยาว - -   10,000,000      5,000,000  - 

รวม - -   10,000,000      5,000,000  - 

การเปลีย่นแปลงในเงินสด     2,220,000      8,250,000    24,100,000    30,205,000    34,265,000  

เงินสดและส่วนเทียบเท่าเงินสด -  6,030,000  - 15,850,000  -  6,105,000  -  4,060,000  
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิของโครงการ (Financial Ratio Analysis)   
จากขอ้มูลขา้งตน้ของธุรกิจดงักล่าว มีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของ

โครงการลงทุน สาํหรับปีท่ี 1-5 ไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของโครงการ  
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง           
     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.30 2.15 4.50 4.07 4.34 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหนี ้           

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.59 0.40 0.19 0.23 0.23 
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 0.86 0.57 0.38 0.35 0.29 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน           
     อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 6.55 12.99 20.00 34.51 91.16 
     อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 1.51 1.73 2.46 2.01 1.61 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร           
     อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย 0.20 0.24 0.08 0.15 0.19 
     อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 0.31 0.42 0.20 0.29 0.30 
     อตัราผลตอบแทนของส่วนของเจา้ของ 0.44 0.60 0.38 0.44 0.39 

 
การวิเคราะห์อัตราส่วนส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  จะเห็นไดว้่า

สินทรัพยร์ะยะสั้นของกิจการของกิจการมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นมากข้ึน
ในปีต่อไป เน่ืองจากจาํนวนเท่าสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี แสดงว่ากิจการมีการบริหารจดัการ
ดา้นสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนไดดี้ และเจา้หน้ีมีความมัน่ใจว่าลูกหน้ีมี
ความสามารถชาํระหน้ีระยะสั้นท่ีกูไ้ปได ้  

 
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหนี้  (Debt Management 

Ratios) จะเห็นไดว้่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์ั้งหมดนั้นมาจากการกูย้มืเท่าใดนั้น จะเห็น
ไดว้่าอตัราส่วนของกิจการลดลงเร่ือย ๆ ทุกปี แสดงให้เห็นวา่กิจการไม่มีความเส่ียงทาง
การเงิน อาจเน่ืองมาจากกิจการกูย้มืมาลงทุนในจาํนวนหน่ึงและมีความสามารถท่ีจะชาํระ
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คืนให้แก่เจ้าหน้ีได้ แสดงถึงความเส่ียงของกิจการโดยกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยต์ ํ่าจะมีผลทาํให้กิจการมีความเส่ียงตํ่า ในการท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินท่ีครบ
กาํหนดได ้ 

 
 การวเิคราะห์อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) แสดง
ใหเ้ห็นประสิทธิภาพของสินทรัพยถ์าวร ท่ีก่อใหเ้กิดกาํไร โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบของ
ภาษีและดอกเบ้ียนั้นสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี เป็นผลดีต่อกิจการเน่ืองจากใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งคุม้ค่า  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด
ผลตอบแทนหรือกาํไรจาการลงทุนในสินทรัพยไ์ดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด      
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)  
แสดงให้เห็นว่าอตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขายนั้นสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี นับว่าน่าลงทุนใน
กิจการดงักล่าว  แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดกาํไร และอตัรา
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นก็น่าสนใจ จะเห็นไดจ้ากอตัราส่วนท่ีสูง แสดงว่าการลงทุนนั้น
ใหผ้ลกาํไรสูง 
 

การประเมินสถานการณ์จําลอง (Sensitivity Analysis) ไดแ้บ่งเป็น 2 กรณีคือ  
1.  กรณีท่ีดีกวา่ปกติ (Best Case Scenario) กาํหนดใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการ

เพ่ิม 10%  และตน้ทุนการขายเพ่ิม 10 % 
2.  กรณีท่ีตํ่ากวา่ปกติ (Worst Case Scenario) กาํหนดใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ลดลง 10% และตน้ทุนการขายคงท่ี 
 
 
 
 
 
 



เอกสารชุดน้ีใชป้ระกอบการสอนวิชา ITM4303 แผนธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Business Plan)   อ.นฤมล ชมโฉม 
 

1. กรณีท่ีดีกวา่ปกติ 
จากประมาณการด้านการเงินท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการประมาณภายใต้

สถานการณ์ปกติ (Base Case) ซ่ึงหากจาํลองสถานการณ์ใหดี้กวา่ปกติคือกิจการมีรายได้
จากการขายเพ่ิมข้ึน 10% จะทาํใหโ้ครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) เท่ากบั 31,691,586.39 บาท มี IRR เท่ากบั 31.87 %  และมีประมาณการ
กาํไรขาดทุนโดยสรุปเป็นดงัน้ี 

ตาราง 8  แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน กรณีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน 10 % และ
ตน้ทุนเพิ่มข้ึน 10% สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ  ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได ้       9,900,000      27,500,000      88,000,000      96,800,000    107,800,000  
หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย        5,060,000      14,080,000      64,900,000      68,200,000      70,400,000  
กาํไรขั้นตน้        4,840,000      13,420,000      23,100,000      28,600,000      37,400,000  
ดอกเบ้ียรับ            20,000             50,000           100,000           400,000           400,000  
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร        1,700,000        3,000,000        8,000,000        4,000,000        4,000,000  
คา่เส่ือมราคา           125,000           550,000        4,000,000        4,000,000        4,000,000  
กาํไรจากการดาํเนินงาน        3,035,000        9,920,000      11,200,000      21,000,000      29,800,000  
กาํไรก่อนหกัภาษี        3,035,000        9,920,000      11,200,000      21,000,000      29,800,000  
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (อตัราร้อยละ 30)           910,500        2,976,000        3,360,000        6,300,000        8,940,000  
กาํไรสุทธิ        2,124,500        6,944,000        7,840,000      14,700,000      20,860,000  
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 21.46 25.25 8.91 15.19 19.35 

 
            2. กรณีท่ีตํ่ากวา่ปกติ  

ส่วนกรณีท่ีตํ่ากว่าปกติ คือมีรายไดจ้ากการให้บริการลดลง 10% นั้น จะทาํให้
กิจการมีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี  เป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั  13,431,448.77 
บาท มี IRR เท่ากบั 10.79 % และมีประมาณการกาํไนขาดทุนโดยสรุปดงัน้ี 
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ตาราง 8  แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน กรณีรายไดจ้ากการขายลดลง 10 % และ
ตน้ทุนการขายคงท่ี  สาํหรับปีท่ี 1- 5 

รายการ  ปีที ่1  ปีที่ 2  ปีที ่3  ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได ้       8,100,000      22,500,000      72,000,000      79,200,000      88,200,000  
หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย        4,600,000      12,800,000      59,000,000      62,000,000      64,000,000  
กาํไรขั้นตน้        3,500,000        9,700,000      13,000,000      17,200,000      24,200,000  
ดอกเบ้ียรับ            20,000             50,000           100,000           400,000           400,000  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร        1,700,000        3,000,000        8,000,000        4,000,000        4,000,000  
ค่าเส่ือมราคา           125,000           550,000        4,000,000        4,000,000        4,000,000  
กาํไรจากการดาํเนินงาน        1,695,000        6,200,000        1,100,000        9,600,000      16,600,000  
กาํไรก่อนหกัภาษี        1,695,000        6,200,000        1,100,000        9,600,000      16,600,000  
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (อตัราร้อยละ 30)           508,500        1,860,000           330,000        2,880,000        4,980,000  
กาํไรสุทธิ        1,186,500        4,340,000           770,000        6,720,000      11,620,000  
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 14.65 19.29 1.07 8.48 13.17 

 
การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment ) 
1. ความเส่ียงด้านการตลาด ( Market Assessment ) 

  ปัจจุบนัผูป้ระกอบการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจกลว้ยป้ิง เป็นกลว้ย dipp นั้นทาํ
ได้ไม่ยากเลย  เน่ืองจากธุรกิจดังกล่าวมีความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดย
สามารถต่อยอดของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ทาํให้ผูล้งทุนสามารถเขา้มาใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ง่าย คู่แข่งมีจาํนวนมากข้ึน ผลิตภัณฑ์ “กล้วย –Dipp” นั้ น
ขั้นตอนการผลิตไม่ไดยุ้ง่ยากหรือซบัซอ้น ทาํใหคู่้แข่งสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย  

2. ความเส่ียงด้านการจัดการ ( Management Assessment) 
  พนกังานประจาํแต่ละสาขา ควรมีความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของการดําเนินงาน ดังนั้ น หากพนักงานขาดทักษะและความ
เช่ียวชาญ อาจจะทาํให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ ส่ิงสาํคญัสาํหรับทีมผูบ้ริหาร ควรมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งดว้ย หากทีมผูบ้ริหารขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ทาํใหบ้ริษทัขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
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3. ความเส่ียงด้านการผลติ ( Production Assessment ) 
  เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีสาํคญัของการผลิต คือ กลว้ย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาได้
ง่ายและเลือกซ้ือไดใ้นประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัพบว่า สภาพอากาศแปรปรวน เกิดนํ้ า
ท่วม อาจจะทาํใหว้ตัถุดิบขาดตลาดได ้ และต้นทุนราคาท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสินค้าขาด
ตลาด 

4. ความเส่ียงด้านการเงิน ( Finance Assessment)  
ตน้ทุนวตัถุดิบมีการผนัแปรตามภาวะเศรษฐกิจ ระดบัราคาสูงข้ึน 

 

 


