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ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-
2549 ของรัฐบาลชุดปจจุบันอันหนึ่ง เปนยุทธศาสตรที่มุงแกปญหาของ
ผูประกอบการไทย ซึ่งสวนใหญเปนการทําธุรกิจเดิมตอจากรุนกอน ทําใหมี
ศักยภาพจํากัด ไมสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ไมสามารถจัดการ
ทางการเงินและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได จําเปนตองสรางผูประกอบการรุน
ใหมใหเปนพลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกจิระยะยาว ภาครัฐตอง
ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนผูประกอบการใหมใหมีจํานวนมากขึ้น และ
ยกระดับขีดความสามารถดานการผลิต และการบริหารจัดการใหทันสมัย และเปน
มืออาชีพ  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนยสงเสริม
การพัฒนาและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม ภายใตศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
ขางตน จึงไดมอบหมายให สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พัฒนาชุดความรูแบบอยางการกอตั้งธุรกิจ ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐไดเปน
อยางดี โดย กรณีศึกษาการตั้งธุรกิจ นี้มุงนําเสนอตัวอยางแผนธุรกิจของ 2 
กิจการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปดวย แผนธุรกิจคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และ
ตัวอยางแผนธุรกิจ นอกจากนี้ ทานยังสามารถศึกษารายละเอียดทางการเงิน
เพิ่มเติมไดจาก ซีดีรอม ที่แนบมาในชุดความรูฯ นี้ ซึ่ง ซีดีรอม ชุดนี้ จะเปนเสมือน
ทางลัดใหทานไดมีการลองผิดลองถูกทางการเงิน โดยการวิเคราะหผานโปรแกรม
วิเคราะหทางการเงินกอนที่ทานจะกาวเขาสูการลงทุนจริง 

คณะผูจัดทํา จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดคูมือสื่อกอตั้งธุรกิจนี้ จะชวยนํา
ทาง และสนับสนุนใหทานสามารถกาวเดินไปบนเสนทางแหงการทําธุรกิจไดเปน
อยางดี 
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แผนธุรกิจสูความสําเร็จ 
- นิยามความหมายของแผนธุรกิจ 
- ความสําคัญของแผนธุรกิจ 
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- แผนการตลาด 
- แผนการผลิตและบริการ 
- แผนการเงิน 
- แผนสํารองฉุกเฉิน 
- เอกสารแนบ  
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แผนธุรกิจสูความสําเร็จ 

นิยามความหมายของแผนธุรกิจ (Business Plan)  

เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการใหม แผนนี้เปน
การจัดระเบียบความคิด และความเขาใจในธุรกิจอยางถองแท การจัดทําแผน
ธุรกิจจะทําใหความคิดตกผลึก เนื่องจากแผนธุรกิจคือ ผลสรุปหรือผลรวมแหง
กระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผูประกอบการ
ออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ มีผูเปรียบเทียบวาแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ใน
การเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนตางๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการกอตั้งกิจการ ไม
วาจะเปนในเรื่องของการตลาด การจัดการทรัพยากร การคาดคะเนทางการเงิน 
ที่จะชี้นําผูประกอบการไปสูความสําเร็จหรือชี้ใหเห็นถึงจุดออน ขอควรระวัง และ
ระดับของความเสี่ยงที่อาจจะมีดวยเชนกัน 

แผนธุรกิจจะใหรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะชวยสื่อสารขอมูลไปยังผู
รวมลงทุน ซึ่งจะชวยใหผูรวมลงทุนตัดสินใจไดวาธุรกิจนั้นควรจะรวมลงทุนดวย
หรือไม ทําใหผูรวมลงทุนเขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจอยางชัดเจน เขาใจแนวคิด
และปรัชญาของธุรกิจแผนปฏิบัติการ ปญหาอุปสรรค และหนทางที่เตรียมการ
เพื่อไปสูความสําเร็จถึงแมวาผูประกอบการจะใชเงินลงทุนของตัวเองไมตองการผู
รวมลงทุน หรือเงินกูจากสถาบันการเงินแผนธุรกิจก็ยังจําเปนอยูดีเพื่อให
ผูประกอบการมีแผนที่ในการบอกทิศทางของการดําเนินกิจการในอนาคต 

ความสําคัญของแผนธุรกิจ 

ทําไมจึงตองมีแผนธุรกิจ ? 

สําหรับผูประกอบการแลว แผนธุรกิจเปนเอกสารที่มีความสําคัญ และ
จําเปนในการเริ่มตนธุรกิจ เพราะ 

1. แผนธุรกิจจะชวยใหผูประกอบการเขาใจธรุกิจของตนเอง เพราะในการจัดทํา
แผนธุรกิจ ผูประกอบการจะตองตอบคําถามบางคําถามที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได 
เพราะการเริ่มตนทําธุรกิจเปนเรื่องงาย แตจะใหธุรกิจดําเนินตอไปอยางมีกําไรเปน
เรื่องยาก ดังนั้น การจัดทําแผนธุรกิจจะทําใหผูประกอบการเขาใจดีขึ้นวาจะตองทํา
อยางไร จึงจะสามารถแกปญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ใหประสบผลสําเร็จ  

2. แผนธุรกิจเปนเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผูรวมลงทุน จากกองทุนรวม
ลงทุน และจากสถาบันการเงินตางๆ  
3. แผนธุรกิจเปนเสมือนแผนที่ที่ใหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมใน
การจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ 
ในการบริหารกิจการใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงานที่ตอเนื่องใน
อนาคตของกิจการอีกดวย 
แผนธุรกิจจะตองตอบคําถามเหลานี้ได 

เนื่องจากแผนธุรกิจที่ดียอมชวยในการวัดถึงความเปนไปไดของกิจการที่
จะลงทุนแผนจงึควรตองตอบคําถามตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. ลักษณะของธุรกิจที่จะทํามีลักษณะอยางไร 
2. ใครคือเจาของธุรกิจ และผูบริหารธุรกิจนี ้
3. ใครคือลูกคาของธุรกิจนี้ และลูกคากลุมนี้อยูที่ใด 
4. จุดแข็งและจดุออนของธุรกิจที่จะทํา 
5. นโยบายการตลาดเปนอยางไร 
6. อะไรคือทรพัยากรที่จะใช รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณที่ตองใช 
7. ธุรกิจนี้จะเริม่มีกําไรเมื่อใด 
8. ธุรกิจนี้มีความไดเปรียบหรือความสามารถในการแขงขันในระยะยาวมากนอย
เพียงใด 

องคประกอบของแผนธุรกิจ  

แมวาองคประกอบของแผนธุรกิจจะไมไดมีกําหนดไวตายตัว หากแต
องคประกอบหลัก ซึ่งนักลงทุนพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการรูจะ
ประกอบดวยสิ่งเหลานี้ คือ  

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5. แผนการผลิตและบริการ 
2. ลักษณะธุรกิจ 6. แผนการเงิน 
3. การวิเคราะหสถานการณและการ
วางกลยุทธ 

7. แผนสํารองฉุกเฉิน 



4. แผนการตลาด 8. เอกสารแนบ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร เปนบทสรุปของแผนธุรกิจโดยรวมทั้งหมดใหอยูใน
ความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนนี้มีความสําคัญ เพราะเปนสวนแรกที่ผูรวมลงทุน
จะอานและจะตองตัดสินใจจากสวนนี้วาจะอานรายละเอียดในตัวแผนตอหรือไม 
ดังนั้น บทสรุปผูบริหารจึงตองครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  
1.1 แผนธุรกิจจะอธิบายถึงการกอตั้ง และการจัดการธุรกิจ ไมวาจะเปนการผลิต 

การจําหนาย หรือ การใหบริการ 
1.2 ธุรกิจนี้มีใครเปนเจาของ และมีใครอยูในคณะผูบริหารบาง 
1.3 สถานที่ตั้งของธุรกิจจะอยูที่ใด  ทานเปนเจาของ หรือ เชาสถานที่นั้น 
1.4 อธิบายวาในปจจุบัน ตลาดสําหรับผลิตภัณฑนี้มีมูลคาเทาใด และคูแขงสําคัญ

ของธุรกิจนี้ มีใครบาง 
1.5 ธุรกิจนี้ตองใชเงนิลงทุนจํานวนเทาใด แบงเปนเงินสด และ เงินกูยืม อยางละ

เทาใด ในสวนของเงินกูยืมนั้น ตองการ ณ เวลาใด 
1.6 อธิบายวาเงินลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทานนําไปใชในดานใดบาง ใหเขียนโดย

สรุป 
1.7 อธิบายถึงความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทํากําไร เชน 

กําไรขั้นตน กําไรจากการดําเนินงานระยะเวลาของการทํากําไร ระยะเวลาการ
คุมทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเปนบวก การคาดหมายอัตราผลตอบแทน
จาการลงทุน และการคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอื่นๆ 

ลักษณะธุรกิจ สวนนี้คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจวา ทานได
ความคิดเกี่ยวกับธุรกิจใหมนี้มาจากไหน อะไรเปนเหตุจูงใจใหทานคิดจะทําธุรกิจนี้ 
ลักษณะของธุรกิจนี้เปนอยางไร สินคา และ/หรือ บริการที่จะนําเสนอมีลักษณะ
อยางไร ทานมีกระบวนการในการผลิต และ/หรือ บรกิารเปนเชนไร เอกลักษณ
ของธุรกิจนี้อยูที่ใด แตกตางจากคูแขงขันหรือไม กลุมเปาหมายหรือตลาดของ
ทานอยูที่ใด ทานไดวางแผนการดําเนินงานในอนาคตไวอยางไร เปนตน 
การวิเคราะหสถานการณและการวางกลยุทธ ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผน
ธุรกิจคือ การวิเคราะหสถานการณ ซึ่งผูประกอบการสามารถนําขอมูลการ
วิเคราะหที่ไดมาใชเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานของกิจการ  
 

การวิเคราะหสถานการณ 

หรือเรียกอยางยอๆ วา SWOT ANALYSIS ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความ
พรอมของกิจการในดานตางๆ ทั้งนี้โดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปนจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของกิจการ 

2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงได หรือที่
เรียกวา โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจ  

แผนการตลาด  แผนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเท
ความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผล
กิจกรรมการตลาดไวลวงหนาโดยใชประโยชนจากความเขาใจที่ไดรับจากการ
วิเคราะหสถานการณมาพิจารณารวมกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่
กําหนดไว  
ดังนั้น การวางแผนการตลาดจึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
มุงหวัง โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ตอบรับกับความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในดําเนิน
ธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

เนื้อหาของแผนการตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยาง
ตอนอยดังตอไปนี้ คือ 

• เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบาง 

• ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

• จะนําเสนอสินคา/บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด และดวยวิธีการ
ใด 

• จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลานั้นไดดวยวิธีการ
ใดบาง 



• ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไวจะปรับตัวหรอืแกไขอยางไร 

 

แผนการผลิตและบริการ แผนการผลิต/บริการ ที่ดีจะตองสะทอน
ความสามารถของกิจการในการจัดการกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นการ
จัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตใหเปน
ผลผลิต ในการวางแผนการผลิต/บริการนั้น ผูประกอบการตองพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิต/บริการ และปฏิบัติการภายในกิจการตาม
ประเด็นดังนี้ คือ คุณภาพ, การออกแบบสินคา, การออกแบบกระบวนการผลิต/
บริการ และระบบงาน, การตัดสินใจเรื่องกําลังการผลิตและการวางแผนกําลังคน, 
การเลือกสถานที่ตั้ง, การออกแบบผังของสถานประกอบการ, กระบวนการจัดสง
วัตถุดิบ/บริการ, ระบบสินคาคงคลัง, และ กระบวนการรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักร 

 

แผนการเงิน  ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทํา
ขึ้นนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด จะไดมาจากแหลงใดบางจากแหลงเงินทุนภายใน 
ในรูปของเจาของกิจการ หรือแหลงเงินทุนภายนอกในรูปของการกูยืมจากเจาหนี้ 
จากนั้นจะเปนเรื่องของการตดัสินใจนําเงินไปลงทุน และการดําเนินงาน โดย ขอมูล
ทั้งหมดดังกลาวจะถูกนํามาสรุปเปน งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่ง
เปนรายงานสรุปขั้นสุดทายของขบวนการจัดทําบัญชี ที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลทาง
การเงินของธุรกิจหรืออาจจะเปนงบการเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาในรอบระยะเวลาที่ผานมา
นั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสด
อยางไรบาง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร  
 

งบการเงินประกอบดวย  

(1) งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ใน
งบดุลจะประกอบไปดวยขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ  

(2) งบกําไรขาดทุน เปนงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ
โดยแสดงรายได คาใชจายและกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

(3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสวนของผูเปน
เจาของหรือสวนของผูถือหุนประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ  

• ทุนเรือนหุน 
• กําไรสะสม 

งบนี้จึงแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุนและกําไรสะสม  
(4) งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะรายงานใหทราบวา 
เงินสดในปปจจุบันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น มีสาเหตุจากอะไร  

แผนสํารองฉุกเฉิน  แผนฉุกเฉินเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไว
ลวงหนาในกรณีที่สถานการณ หรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่
คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นจนเปนผลกระทบในทางลบกับกิจการ 
ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลให
การดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบรื่นตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว 
 

เอกสารแนบ  เอกสารประกอบเนื้อหาที่ไดบรรยายไปแลวขางตน เพื่อเปนการ
ประกอบการพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งเอกสารประกอบดังกลาว ประกอบไป
ดวย  
1 รูปภาพ 
2 สําเนาหลักฐานอื่นใดที่เปนการแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการมี 

ผูประกอบการเปน และผูประกอบการไดดําเนินการสําหรับขั้นตอนนั้นๆ เสร็จ
สิ้นแลว เชน สําเนาโฉนดที่ดิน, สําเนาสัญญาการกอสราง, สําเนาการจด
ทะเบียนนิติบุคคล, เปนตน 

3 กระดาษทําการเพื่อแสดงรายละเอียดการคํานวณทางการเงิน 
4 เอกสารยืนยันขอมูลทางสถิติ 
5 อื่นๆ 

 
 
 
 



กรณีศกึษาที่ 1 
 

แผนธุรกิจ 
 

บริษัท X-Frabrica จํากัด 
 

 

นําเสนอโดย 
นายอานนท      วิชัยยุทธ 

 

 
ผูจัดทาํ 

 
บริษัท JSK จํากัด 

 
 

เสนอตอ 

ธนาคารเพือ่การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สารบัญ 
 

 

บทสรุปผูบริหาร
ลักษณะธุรกิจ
การวิเคราะหสถานการณและการวางกลยุทธ 
แผนการตลาด
แผนการผลิตและบริการ
แผนการเงิน
แผนสํารอง
เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรปุผูบรหิาร 
 

ชื่อโครงการ    บริษัท X-Frabrica จํากัด 
ที่ตั้งกิจการ    ตั้งอยูเลขที่ 138 หมู 12    
    ตําบลปาแดด อําเภอเมือง  
    จังหวัดเชียงใหม 
เจาของโครงการ   นายอานนท  วิชัยยุทธ 
สินคา     เสื้อผาสําเร็จรูป   
กลุมลูกคาเปาหมาย   ตลาดตางประเทศ (ญี่ปุน)  

ขอไดเปรียบในการแขงขัน สินคาเปนงานฝมือรูปแบบ  
   สวยงาม ตัดเย็บประณีต  
ปจจัยแหงความสําเร็จ  มีการพัฒนาสินคาใหสินคามี  หลากหลาย

รูปแบบและรักษาความผูกพันกับลูกคา 
เปาหมาย               ขยายตลาดสูยุโรปและ สรางตราสินคา
 ของตัวเอง  
เงินลงทุน  

เงินทุนสวนตัว / หุน   1,000,000   บาท  
วงเงินกูระยะยาว   4,000,000   บาท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี / ตั๋ว PN 2,000,000   บาท  

 รวม    7,000,000 บาท 

 

วัตถุประสงคในการขอกู 
   1. เพื่อ  สรางอาคารสํานักงาน    2,000,000   บาท 
    2. เพื่อ  สรางอาคารโรงงาน       3,500,000   บาท 
    3. เพื่อ  คาใชจายในการดําเนินงาน     500,000   บาท 

                      รวม               6,000,000  บาท 

 

  ระยะเวลาคืนทุน    =    2    ป    5     เดือน 
จุดคุมทุน    =   7.01 ลานบาท 
 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน   
    NPV = 12,307,139 บาท 
    IRR = 38.62%  

               (อัตราคิดลด 8%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ลักษณะธุรกิจ 

1.1.  ประวัติความเปนมา หลักการและเหตุผล  
 
หางหุนสวน X-Frabrica จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 138 หมู 12 ถนนเชียงใหม 

² ฮอด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นเมื่อป 2540 โดยมี
คุณ อานนท  วิชัยยุทธ เปนเจาของกิจการ 

บริษัทไดทําการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีรูปแบบเปนงานฝมือ ตัดเย็บ
ประณีต สวยงาม สินคาจะสงไปจําหนายในตลาดในประเทศประมาณ 2-5 % และ
ตลาดตางประเทศประมาณ 95-98 % ลูกคาหลักไดแกประเทศญี่ปุน คูแขงที่
สําคัญไดแก ประเทศจีนและอนิเดีย ซึ่งมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา 

บริษัทมีพนักงานอยูประมาณ 120 คน มีการจัดผังองคกรในการ
บริหารโดยแบงเปนฝายตาง ๆ ไดแก บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ทรัพยากรบุคคล, 
การตลาด เพื่อความสามารถในการแขงขัน บริษัทมีความมั่นคง เปนที่นาเชื่อถือ
ของลูกคา 

 
                            รูปแสดงสินคา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2. แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ       

  
จากประสบการณที่ผานมาในการผลิตเสื้อผาเพื่อสงออกไปขายยัง

ประเทศญี่ปุนนั้น สวนใหญระบบการผลิตของบริษัทจะเปนการรับจางผลิตซึ่งผูซื้อ

จะนําไปติดตราสินคาและขายเองทําใหมีมูลคาของสินคาไมสูงมากนัก ดังนั้นทาง
บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะทําสินคาที่มีตราสินคาเปนของบริษัทเองเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑและเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องของตลาดดวย   
 ตลาดหลักในการสงออกของทางบริษัทยังมีแคประเทศญี่ปุนเทานั้น
ดังนั้นทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะขยายตลาดไปยังอเมริกาและยุโรปดวย   
      

1.3. วิสัยทัศน       
 ทําใหบริษัทเปนบริษัทระดับประเทศที่สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี
เปนที่นิยมจากลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ   
  

1.4. พันธกิจ    
1. พัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ 
     และตางประเทศ ภายใตตราสินคาของบริษัท  
2. พัฒนาตราสินคาของบริษัทใหเปนที่นิยมทั้งในและตางประเทศ 
 

1.5. ผังโครงสรางองคกร 
 

   

 

 

 

 จากโครงสรางองคกรมีผูจัดการทําหนาที่ดูแลกิจการทั้งในสวนของ 
การตลาด บุคคล บัญชี จกัซื้อ และการเงิน โดยในแตละฝายจะมีหวัหนาฝายคอย
ควบคุมดูแลงานในแตละฝาย 

โดยมีโครงสรางเงินเดือนดังนี้ 

ผูจัดการ   30,000  บาท 
การตลาด    9,000  บาท 
การเงิน   10,000  บาท 
บัญชี     9,000  บาท 

ผูจัดการ 

ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ ฝายบัญช ีฝายบุคคล 



จัดซื้อ     9,000  บาท 
 บุคคล              10,000          บาท  
 

1.6 ประวัติผูประกอบการและประสบการณทางธุรกิจ 

ชื่อ  อานนท  วิชัยยุทธ 

การศึกษา: จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ คณะวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม จบการศึกษา 
DEPLOMA  จาก CHIYODA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND 
ART,ARCHITECTURE 

ป 2530 หลังจากสําเร็จการศึกษา (ปวช.) ทางดานสถาปตยกรรม ได
เดินทางไปศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุน 

ป 2532 เรียนจบดานภาษาญี่ปุนและ เขาเรียนตอในระดับอนุปริญญา
ทางดานสถาปตยกรรม 

ป 2535 จบการศึกษาดานสถาปตยกรรม จาก CHIYODA INSTITURE OF 
TECHNOLOGY AND ART. 

 ระหวางป 2532 ถึง ป 2535 ไดทํางานและฝกงานในชวงปดภาค
เรียนและ ทํา PART TIME กับ บริษัท HONGO AND HOSAKA 

ARCHITECTS ซึ่งเปน สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุน และสอน ดาน
สถาปตยกรรม ที่มหาวิทยาลัย NIHON DAIGAKKU 

ป 2536  ฝกงานกับอาจารยคิคุโน เจาของบริษัท คุมา เสกเก จิมุโช เปน
เวลา 4 เดือน ทํางานดานออกแบบสวนสาธารณะ,ออกแบบผัง
เมือง 

ป 2537 ไปอเมริกา เรียนภาษาอังกฤษที่ GEORGIA TECH เมือง  ATLANTA 

รัฐ GEORGIA 9 เดือน และยายไปเมือง SAVANNAH รัฐเดียวกัน
เพื่อเรียนตอดาน INTERIOR DESIGH ที่ SAVANNAH COLLEGE OF 
ART AND DESIGH. 

ป 2538 เดือนมีนาคม กลับสูประเทศไทย และไดรวมหุนกับ คุณภัทรา
ภรณ พยายาม เปดรานเสื้อผาชื่อราน PATINO  

ป 2540 รวมกับหุนสวน ริเริ่มทําการคากับประเทศญี่ปุนโดยวางแผน
การตลาดภายใตโครงการสงเสริมสินคาไทยเพื่อสรางแรงงาน 
และชวยสังคมไทย   

2. การวิเคราะหสถานการณและการวางกลยุทธ 
 

2.1. การวิเคราะหลักษณะสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
2.1.1 สภาพสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง

กฎหมาย และภูมิศาสตร  
 สภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมนั้นสมารถสรุปไดดังนี้ 

สภาพสังคมวัฒนธรรม  
 สินคาสงออกของบริษัทฯ เปนลักษณะงานฝมือ สภาพแวดลอมที่บริษัท

ตั้งอยู ประชาชนสวนใหญมีความถนัดดานงานฝมือ เนื่องจากสภาพสังคมเปน
สังคมชุมชนพื้นบาน มีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติทําใหการประยุกตใช และ
งานวิจัยวัตถุดิบมีความกาวหนา มีการนําภูมิปญญาพื้นบานมาประยุกตใช และ
พัฒนารวมกับความเปนวัฒนธรรมลานนา และเทคนิคสมัยใหม ทําใหรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ไดมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน 

เทคโนโลยี     
ในการตัดเย็บเสื้อผาไดมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยเหลือ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน บริษัทฯ มีการวิจัยตลาดเพื่อสรรหารูปแบบสินคาที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา และคัดสรรโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
จากการใหความชวยเหลือของหนวยงานรัฐ เชน กรมสงเสริมการสงออก กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี(สวทช.) 
สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัยทุนวิจัยและพัฒนา (สกว.) ซึ่งใหการสนับสนุน
เงินทุนและการวิจัยพัฒนาดานเทคโนโลยีและการนําความรูในทองถิ่นมาผสมผสาน
เปนภูมิปญญา ทําใหสินคาที่ไดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีเอกลักษณ  และใน
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการติดตอสื่อสารไดพัฒนาอยางรวดเร็วไมวาจะเปน 
โทรศัพท หรือ อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา 

เศรษฐกิจ     
จากมูลคาการคาที่ผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม ใน

ป 2545 เทากับ 95.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 5.07 ทําใหสภาพ
เศรษฐกิจของเชียงใหมนั้นมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรการออน
ตัวของคาเงินบาทและราคาน้ํามันก็สงผลกระทบกับทางบริษัทดานตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ในการออกแสดงสินคาในตางประเทศในแงของคาใชจายการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตาม
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  



การเมือง 
 เชียงใหมเปนศูนยกลางการปกครองของภาคเหนือทางรัฐบาล

ไดผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการคาและการลงทุน การทองเที่ยว 
การคมนาคมขนสงของภาคเหนือโดยมีโครงการนับหมื่นลานบาท รวมทั้งเปนฐาน
การผลิตและกระจายสินคาเชื่อมโยงสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ นโยบาย
การสงเสริมการสงออกของรัฐบาล ทําใหมีหนวยงานราชการหลายหนวยงานเขา
มาใหความชวยเหลือทั้งดานเงินลงทุน การวิจัย การขยายตลาดและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน การออกแสดงสินคาตางประเทศ ซึ่งไดรับการชวยเหลือ
จากกรมสงเสริมการสงออก ในการนําสินคาไปแสดงยังตางประเทศ และการ
แสดงสินคาภายในประเทศ  

ภูมิศาสตร 
บริษัทตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหมที่มีสภาพภูมิศาสตรที่สามารถติดตอกับ

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ รวมทั้งติดตอกับสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลาว  ซึ่งเอื้อตอการติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทั้งถนน รถไฟ และเครื่องบิน แ ล ะ ใ น พื้ น ที่
เชียงใหม มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศทําใหลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งอยู
ตางประเทศอยากมาเที่ยว และเยี่ยมชมโรงงาน 

 

2.1.2. การวิเคราะหการแขงขันโดยใชแบบจําลองแรงกดดัน 5 

ประการ 

1.  ลักษณะและความรุนแรงในการแขงขันระหวางธุรกิจ 
ลักษณะของการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตและสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป

จะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนมา ระบบ
โควตาการสงออกเสื้อผาและสิ่งทอ ไดถูกยกเลิกไปหลังจากไดใชมาเปนเวลา 30 ป 
ตามขอกําหนดขององคกรการคาโลก (World Trade Organization, WTO) โดย
ตกลงจะยกเลิกระบบโควตาการสงออกเสื้อผาและสิ่งทอจากประเทศตาง ๆ ที่เขา
ไปจําหนายในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งขอตกลงนี้จะทําใหประเทศที่มี
ตนทุนการผลิตต่ํา เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศบังกลาเทศและ
ประเทศอินเดีย เปนตน สามารถที่จะสงสินคาเขามาแขงขันเพื่อแยงสวนแบงตลาด
ไดเพิ่มขึ้น 

2. ผูขายปจจัยการผลิต 
ผูขายปจจัยการผลิตหลักเปนกลุมแมบานที่ทําการจัดตั้งเปนกลุม ซึ่งทาง

บริษัทไดรับมาจากหลายๆ ที่จึงไมมีแรงกดดันทางดานของผูขายปจจัยการผลิต
มากนัก  

 

3. คูแขงขันที่จะเขามาใหม 
เนื่องจากธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเปนธุรกิจที่ใชแรงงานคนเปนหลัก 

และใชเทคโนโลยีแบบงายๆทําใหเปนการงายที่จะมีผูประกอบรายใหมๆ เพราะวามี
เพียงจักรเยบ็ผาไมกี่ตัวก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจไดแลว นอกจากนี้การเปดเขต
การคาเสรีในอุตสาหกรรมสิ่งทอขององคกรการคาโลก (World Trade 
Organization, WTO) ทําใหประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ําสามารถที่จะเขามา
แขงขันในตลาดการสงออกสินคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอไดมากขึ้นดวย 
   

4. ผูซื้อ        

ตลาดการคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยแบงไดเปนสองตลาดคือ ตลาดใน
ประเทศและตลาดตางประเทศ โดยตลาดในการสงออกหลักของบริษัทคือ ประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งเปนลูกคาที่ชื่นชอบในรูปแบบสินคาที่เปนแบบวัฒนธรรม หากเรายังผลิต
สินคาที่มีความเปนเอกลักษณจะเปนการสรางคุณคาของผลิตภัณฑในสายตาของ
ลูกคาได 

 

5. สินคาทดแทน 
เสื้อผาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิต ทุกคนจะตองใชทําให

ยากที่จะมีมีสินคาทดแทน นอกจากผูซื้อจะหนัไปใชเสื้อผาจากจีนซึ่งเปนเสื้อผาราคา
ถูกได ดังนั้นผูผลิตจะตองสรางผลิตภัณฑของเราใหมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเนน
คุณภาพมากกวาราคา เพื่อแขงขันในตลาดได   

 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่1 ตารางแสดงมูลคาการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย  

 

 

2.1.3. การวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle)  

 

 

  

 

 
 
 
 
 

  
ในขณะนี้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกนั้นอยู

ในชวงที่กําลังจะเจริญเติบโตโดยดูไดจาก  มูลคาการสงออกสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของไทยในป 2547 ในตารางที่ 1 เทากับ 6,402 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึง 17.1%  ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา เมื่อเปรียบเทียบ
สัดสวนการเพิ่มในป 2546 ที่มีอัตราการขยายตัวเพียง 6.3 %  และพบวา มูลคา
การสงออกผลิตภัณฑไมวาจะเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ผาผืน ดายฝาย เสนใยประดิษฐ 
รวมถึงเคหะสิ่งทอ มีอัตราการ  ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้นภาพรวมการ
สงออกสิ่งทอของไทยใน คาดวาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  สําหรับการผลิต
ที่ยังมีการขยายตัวตอเนื่องเพื่อการสงออก ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป โดยเฉพาะ
เสื้อผาสําเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง  (ศูนยขอมูลสิ่งทอ, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ) 
 

2.1.4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ (SWOT Analysis) 

1.) การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน 

ลําดับ จุดแข็ง (Strength) ลําดับ จุดออน (Weakness) 

S1 ผลิตภัณฑมีความประณีต
สวยงามมีดีไซนเปน
เอกลักษณมาก 

W1  ขาดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการผลิตทําให 
บริษัทผูผลิตขาด 

ประสิทธิภาพการผลิตไมสามารถ
พัฒนาสินคาคุณภาพดี ราคาสูง 
สูตลาดโลกได 

S2 คุณภาพของผลิตภัณฑเปน
ที่ยอมรับของลูกคา 

W2 ไมสามารถเขาไปควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตของผูผลิตได 

S3 รูปแบบผลิตภัณฑเปนที่
ยอมรับของลูกคาชาวญี่ปุน

W3 การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อรองรับ
เปนไปอยางจํากัด 

 

 

 

 

รายการ มูลคาการสงออก 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

อัตราการขยายตัว 
(%) 

 2544 2545 2546 2547 2545 2546 2547

สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม 

5,265 5,143 5,467 6,402 -2.3% 6.3% 17.1%

เสื้อผาสําเร็จรูป 2,914 2,722 2,762 3,092 -6.6% 1.5% 12.0%

ผาผืน 833 804 875 1,035 -3.5% 8.8% 18.3%

ดายฝายและเสน
ใยประดิษฐ 

439 465 540 681 5.9% 16.1% 26.1%

เสนใยประดิษฐ 224 247 292 416 10.3% 18.2% 42.5%

เคหะสิ่งทอ 150 153 182 228 2.1% 19.3% 24.9%

ยอดขาย

เวลา 

ขัน้แนะนํา
(Introduction) 

 

ขัน้เจริญเติบโต 
(Growth) 

 

ขัน้เติบโตเต็มที่
(Maturity) 

 

ขัน้ตกต่ํา 
(Decline) 

 



2.) การวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค 
ลําดับ โอกาส (Opportunity) ลําดับ อุปสรรค (Threats) 
O1 การสงเสริมสนับสนุนให

เกิดผูประกอบการ SMEs 
ของรัฐ 

T1 การเปดการคาเสรีสิ่งทอของ 
WTO ทําใหมีการแขงขันแยงสวน
แบงการตลาดเพิ่มขึ้น 

O2 การพัฒนาใหกรุงเทพเปน
เมืองแฟชั่นของภาครัฐ 

T2 กระแสนิยมเสื้อผา Brand Name 
จากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 

O3 การพัฒนาใหเชียงใหมเปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 
และเอเชียใต (BIMSTEC) 

T3 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของกระแสแฟชั่น 

 
2.2. การกําหนดกลยุทธการแขงขัน 

 

 2.2.1. การกําหนดกลยุทธดวย TOWN 
 

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ 
มุงวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการดานการผลิตและวัตถุดิบ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับโลก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และ ความแตกตางในตัววตัถุดิบ ผาน
การวิจัย และพัฒนา จะชวยใหองคกรสามารถลดตนทุนในการผลิต และ
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีความไดเปรียบ เชน ผลิตภัณฑที่มีเทคนิค ดีไซน  
 

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน 
พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อหาตลาดใหม  
องคกรควรทําการตลาดเชิงรุก โดยการเขารวมงานแสดงสินคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการเขารวมสนับสนุนเครื่องแตงกายใหกับ
เจาหนาที่ของสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ เปนตน  
 

พัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)เพื่อ
รักษาตลาดหลัก 
การรักษาลูกคาเกาถือวาเปนสิ่งสําคัญเพราะการกระตุนใหลูกคาเกากลับมา
ซื้อซ้ําทําไดงายกวาการหาลูกคาใหม นอกจากนี้ ลูกคาใหมบางสวนอาจจะ
เกิดขึ้นมาจากการแนะนําของลูกคาเกาก็เปนได เพราะฉะนั้น องคกรจึงควร
วางระบบลูกคาสัมพันธเพื่อแสดงใหลูกคาเกาทราบถึงความสําคัญของ
ลูกคาที่มีกับองคกร 

กลยุทธเรงพัฒนา 
เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางดานการออกแบบเสื้อผาใหตรงตามความ
ตองการของลูกคา 
เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงและตรงตามความตองการของลูกคา 
กระบวนการที่สําคัญคือ การออกแบบเสื้อผาใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาแตละกลุม ดังนั้น จึงควรเพิ่มศักยภาพใหกับนักออกแบบโดยการ
ฝกอบรม สัมมนา ทั้งในเรื่องของเทคนิคการออกแบบที่นําสมัย แนวโนม
ความตองการของลูกคาในแตละป สีสัน และเสนใยของวัตถุดิบที่จะนาํมาใช 
เปนตน 

กลยุทธแกวิกฤต 
เพิ่มชองทางทางการตลาดผานระบบพาณิชยอิเลคโทรนิค 
เพื่อการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในภาวะการแขงขันสูง องคกรจึงควร
เพิ่มชองทางทางการตลาดผานระบบพาณิชยอิเลคโทรนิค เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธใหลูกคาใหมทราบวาองคกรเรามีอยู และขายสินคาประเภทใด 
โดยชองทางนี้ เปนชองทางที่มีตนทุนนอย แตสามารถเขาถึงคนไดทั่วโลก
ภายในระยะเวลาที่เปนปจจุบัน 

 

2.2.2. ปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญ (Key Success Factor) 
 ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปเปนธุรกิจที่มีการแขงขนักันสูงใน
ระดับประเทศดังนั้นผูประกอบการธุรกิจนี้จะตองมีการปรับรูปแบบของ
สินคาและกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม โดยปจจัยที่ทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จที่สําคัญมีดังนี้ 



1. ผูบริหารควรกาํหนดแนวคิดและกลยุทธของบริษัทไวอยาง
ชัดเจน เชน การมีตราสินคาของตัวเองแทนที่จะทําการผลิตสง
เพียงอยางเดียว หรือการลงทุนในโครงการใหมๆ เปนตน 

2. มีการหาตลาดและลูกคาใหมๆ อยูตลอดเวลาดวยการออกทํา
การตลาดตามงานแสดงสินคาตางๆ ทั้งในและตางประเทศเปน
ประจํา เพื่อกระจายความเสี่ยง 

3. มีการพัฒนารูปแบบของสินคาใหทันกับยุคสมัยและความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป 

4. การรักษาความนาเชื่อถือใหกับแหลงเงินทุน (ธนาคาร)  ทําให
สามารถดําเนินโครงการใหมๆ ได   

5. การเลือกทําเลที่ตั้งและการจัดหนารานใหเหมาะสมกับลูกคาเพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับลูกคา 

 

2.2.3. กลยุทธธุรกิจ 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหเปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ มุงขยายตลาดสูตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

 

ดานการเงิน  
1. รักษาความนาเชื่อถือใหกับแหลงเงินทุนตางๆ เพื่อที่จะสามารถ

ลงทุนและดําเนินการในโครงการใหมๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
2. พัฒนาระบบบัญชีใหมีความรวดเร็วและเมนยําในการนําเสนอ

ขอมูล เพื่อการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  
  

ดานลูกคา      
1. รักษาความผูกพันและความคุนเคยกับลูกคาหลักใหดีและออก

พบปะกับลูกคาตามงานแสดงสินคาในตางประเทศเปนประจํา
เพื่อที่จะขยายตลาดใหเพิ่มขึ้น 

2. พัฒนาระบบบริหารการตลาดลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relation Marketing, CRM)  

 

ดานการดําเนินงาน  
1. ปรับปรุงองคกรเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ และ

การควบคุมการผลิต ตลอดจนคุณภาพของสินคาใหมี
มาตรฐาน 

2. ลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต เพื่อรองรับการสรางตราสินคาของตัวเองในอนาคต 

 

ดานการเรียนรู/พัฒนา    

1. เดินทางไปดูรูปแบบสินคาตามประเทศที่เปนผูนําดานแฟชั่น เชน 
ฝรั่งเศส อิตาลี เปนตน 

2. จัดหาขอมูลดานแนวโนมของกระแสแฟชั่นในตลาดเปาหมาย 
3.  รวมมือกับหนวยงานของรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริหาร

และกระบวนการผลิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แผนการตลาด 

3.1. กลุมลูกคาเปาหมาย  
 ลูกคาตางประเทศที่ดําเนินงานในรูปแบบหนวยธุรกิจเชน บริษัท หรือ 
หางรานตางๆขนาดของตลาดรวม  313 ลานเหรียญสหรัฐ   
 
3.2. สวนประสมการตลาด 4Pþs  

1.) สินคาและบริการ (Product & Service)     

ไดแก   เสื้อผาสําเร็จรูป 
ตราสินคา  Teori, Cotton Crush, Yodaya  
บรรจุภัณฑ  กลอง  
ขนาดบรรจ ุ  ตัว  
2.) ราคา (Price)    

  ราคาของสินคาจะแตกตางกันไปตามตราสินคาดงันี้คือ 
Teori    ราคา       700 บาท/ตัว 
Cotton Crush   ราคา      500 บาท/ตัว 
Yodaya    ราคา       1000 บาท/ตัว 
3.) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
 เพื่อพัฒนาใหสินคามีตราสินคาเปนของตัวเองทางบริษัทไดออก
แสดงสินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยู
เปนประจํา โดยเนนสงออกจําหนายไปยังลูกคาภายในประเทศ 2 % และ
ลูกคาตางประเทศ 98 % 
4.) การสงเสริมการขาย (Promotion) 
เมื่อลูกคามีการสั่งซื้อจํานวนมากจะสามารถซื้อสินคาไดในราคาพิเศษ 

  
3.3 กําหนดหลยุทธการตลาด 
 ทําการตลาดเชิงรุกโดยการจัดกิจกรรมออกพบปะลูกคาตามงานแสดง
สินคาตางๆ 
 
 

4. แผนการผลิต/บริการ 

4.1. การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location)    
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ การ
คมนาคมรวดเร็วและทันสมัยมีระบบการขนสงครบครันและจังหวัดเชียงใหมยัง
เปนแหลงของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทําใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย 
มีเอกลักษณเปนของตนเอง  
  

4.2. ระบบการผลิต/ บริการ  
จัดระบบการจดัซื้อที่มีคุณภาพ คัดเลือกสินคาอยางเขมงวด เนนการ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคา 
 

4.3. กลยุทธการผลิต/ บริการ 
 มุงเนนการสงออกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ  ตรงเวลา ปริมาณครบถวน 
 
 4.4. แผนที่ตั้งโรงงาน หรือรานคา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท X-Frabrica จํากัด 



4.5. แผนผังโรงงาน หรือรานคา (การออกแบบและวางผังโรงงาน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนในการดําเนินงานทางบริษัทจะรับสินคาจากผูผลิตแลวทําการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวดหากไมผานจะทําการสงกลับไปยังบริษัทผูผลิต
ทันที หากสินคาผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะทําการบรรจุสินคาลงกลอง 
แลวทําการสงสินคาใหกับลูกคาตามใบสั่งซื้อ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานเปนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แผนการเงิน 
 

1. นโยบายทางบัญชีและการเงิน 

 ทําการประมาณการเปนระยะเวลา 5 ป  โดยจะทําการลงทุนเพียง
ครั้งเดียวในปที่ 0  และจะไมมีการลงทุนเพิ่มในระหวางโครงการ 

 ไมมีการปนผลตลอดระยะเวลาโครงการ  
 คาใชจายกอนการดําเนินงาน ในสวนของรายจายในการเตรียมการ

จะทําการตัดบัญชีทั้งหมดในปแรกของโครงการ สําหรับสิทธิในการ
ใชสินทรัพยจะตัดบัญชตีามระยะเวลาของสิทธิ (ถามี) 

 นโยบายทางดานสินคาคงคลัง จะใชแนวคิดเขาทีหลังออกกอน 
(LIFO : Last in First out) โดยการคํานวณตนทุนสินคาขายจะ
ถือเอาราคาซื้อลาสุดในการคํานวณ 

 การตัดคาเสื่อมราคาจะใชวิธีการตัดแบบเสนตรง  
 

2. สมมติฐานทางการเงิน  
สมมติฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมาณการทางดานการเงิน ไดแก 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวเทากับ 7% และอัตราดอกเบี้ยวงเงิน

หมุนเวียนเทากับ 8% 

 ราคาขายเพิ่มในปที่สามจาก 950 บาท เปน 1,000 บาท ในขณะที่
จํานวนหนวยขายเพิ่มขึ้น 4% 11% 15% และ 10% ตามลําดับ โดย
ไมมีรายไดอื่น และเปนการขายเชื่อ 95% โดยมีระยะเวลาการให
เครดิต 1 เดือน 

 คาใชจายทางการตลาดเพิ่มขึ้นปละ 1-7% 

 ตนทุนสินคาเพิ่มขึ้นปละ 2-4%  และเปนการซื้อเชื่อ 100% ไดรับ
ระยะเวลาเครดิต 1 เดือน 

 คาใชจายในการบริหารคงที่ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 ระยะเวลาในการสํารองสินคาสําเร็จรูปคงคลังเทากับ 15 วัน 

 ใชเงินกูจํานวน 800,000 บาท เปนเงินกูระยะยาวจํานวน 500,000 
บาท ระยะเวลาผอนชําระคืน 60 เดือน และเปนวงเงินหมุนเวียน

รับสินคา 

ตรวจสอบคุณภาพ 

บรรจุ 

สงใหลูกคา 

หองรับรอง สํานักงาน 

โกดังเก็บของ 



จํานวน 300,000 บาท โดยมีอัตราการใชวงเงินหมุนเวียนเฉลี่ย
เทากับ 90% ของวงเงิน 

 

3. ผลการวิเคราะหทางการเงิน  
 

3.1. การประมาณการเงินลงทุน 

 มูลคาการลงทุนของธุรกิจสงออกเสื้อผา ประกอบดวย 
1. เงินทุนหมุนเวียน     2,003,428 บาท 
2. สินทรัพยถาวร     9,758,900 บาท 
3. รายจายกอนการดําเนินงาน          90,000 บาท 

รวม       11,852,328 บาท 

 แหลงที่มาของเงินลงทุน ไดแก 
1. สวนของเจาของ         11,052,328 บาท (93.25%) 

      2. เงินกู    800,000 บาท (6.75%) 
    รวม  11,852,328 บาท 
 

3.2 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
 
3.2.1. อัตราสวนวัดสภาพคลองหรือความสามารถในการชําระหนี ้
 จากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนพบวาธุรกิจ มีสภาพคลองที่คอนขางดี
มากตั้งแตปแรก โดยมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 4.11 เทา และเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนถึง 11.32 เทา ในปที่หา 
 เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว โครงการก็ยังมีสภาพ
คลองที่จัดวาดีมาก ถึงแมจะไมรวมสินคาคงคลังพิจารณา เนื่องจากมีอัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนเร็วเทากับ 3.91 เทาในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 11.18 เทา ในปที่
หา เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญจะเปนเงินสดกับลูกหนี้การคา 
 
3.2.2. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร 
 โครงการมีอัตราสวนกําไรขั้นตนที่จัดวาดีมาก คือ มีอัตราสวนกําไร
ขั้นตนเทากับ 47.37%  ในปแรก และลดลงเพียงเล็กนอยในปตอไป เชนเดียวกับ

อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับ 30.50 % ในปแรก  และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
เล็กนอยอยางตอเนื่อง  

อัตราสวนกําไรสุทธิของโครงการก็ถือไดวาอยูในระดับที่คอนขางดีมาก 
คือ เทากับ 22.45% ในปแรก  ไดเพิ่มขึ้นเปน 24.21% ในปที่หา  
 สําหรับอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวมเทากับ 24.57% ในปแรก 
และลดลงเล็กนอยในแตละป  เชนเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนซึ่ง
เทากับ 28.24% ในปแรก  

 
3.2.3. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 ธุรกิจมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมในปแรกเทากับ 1.09 เทา เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะการดําเนินธุรกิจซึ่งเปนธุรกิจตัวแทนสงออก จะเห็นไดวา
โครงการมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรคอนขางสูง 
 สําหรับการที่อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมลดลงเหลือ 0.70 เทาใน
ปที่หานั้น สาเหตุหลักมาจากการที่ปริมาณเงินสดที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในแตละ
ป ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการเงินสดสวนเกิน จะทําใหอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยดีขึ้นได  
 
3.2.4. อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้และการกอหนี้เพิ่ม 
 ธุรกิจมีความสามารถในการกอหนี้เพิ่มที่คอนขางดีมาก เนื่องจากมีอัตรา
การใชเงินกูเพียง 6.75% ของมูลคาการลงทุนในโครงการ ในปแรกมีอัตราสวน
หนี้สินตอสินทรัพยรวมเพียง 0.13 และลดเหลือเพียง 0.07 ในปที่หา ในขณะที่
อัตราสวนหนี้สินตอทุนซึ่งเทากับ 0.15 ในปแรก ก็ลดลงเหลือเพียง 0.08 
 สําหรับความสามารถในการชําระหนี้นั้น ธุรกิจมีกําไรกอนดอกเบี้ยสูง
กวาดอกเบี้ยจายถึง 110.71 เทา ตั้งแตปแรกของโครงการ 
 
3.2.5. การวิเคราะหการเติบโตของกจิการและแนวโนม 
 โดยรวมแลวธุรกิจมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดี ถึงแมอัตราการเติบโต
ของรายไดจะนอยกวา อัตราการเติบโตของตนทุน แตก็ยังถือวาอยูในระดับที่ดี 
 
 
 



3.2.6. การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-even Point) 
 ในปแรกธุรกิจมีจุดคุมทุนที่ยอดขาย 7.01 ลานบาท ในขณะที่ในปแรกได
ทําการพยากรณยอดขายไวที่ 19.38 ลานบาท ดังนั้นถึงแมยอดขายจะลดลงจาก
ประมาณการ 50% ธุรกิจก็ยังสามารถทํากําไรได 
 
3.2.7. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของการลงทุน 
 ธุรกิจมีระยะเวลาคืนทุนอยูในเกณฑที่ดี คือ สามารถคืนทุนไดในเวลา 29 
เดือน และในระยะเวลาโครงการ 5 ป อัตราผลตอบแทนของธุรกิจอยูในเกณฑที่ดี 
คือ ธุรกิจจะใหผลตอบแทนเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 12,307,139 
บาท ในอัตราสวนลด  8%  และมีอัตราผลตอบแทนธุรกิจ (IRR)  เทากับ 38.62%  
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธุรกิจเทากับ 7-8% 
 
3.2.8. การวิเคราะหความออนไหวของธุรกิจ (Sensitivity Study) 

โครงการมีความออนไหวตอสภาวะแวดลอมในระดับปานกลาง เนื่องจาก
หากยอดขายลดลง -5% ในขณะที่ ตนทุนคงที่  จะทําใหธุรกิจมีระยะเวลาคืนทุน
เพิ่มเปน 39 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ  4,308,918 ลานบาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนโครงการ (IRR)  ลดเหลือ 19.78%   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. แผนสาํรองฉุกเฉิน 
 

กรณีผูผลิตสงสินคาที่ไมมีคุณภาพ 
วิธีแกไขที่ 1     
 มีการรวมมือกันในการควบคุมคุณภาพโดยใหมีการสงคนของบริษัทเขา
ไปควบคุมกระบวนการผลิตในสวนของสินคาของบริษัทดวย 
วิธีแกไขที่ 2 
 ติดตอกับผูผลิตรายอื่นๆ ที่สามารถสงสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปดวย
เพื่อลดการผูกขาดจากผูผลิตเพียงรายเดียว 
 
กรณีสวนแบงการตลาดลดลงในประเทศลูกคาหลัก 
วิธีแกไขที่ 1 
 ทําการตลาดเชิงรุกโดยจัดใหมีสวนลดเปนพิเศษสําหรับลูกคาที่สั่งซื้อเปน
ปริมาณมาก 
วิธีแกไขที่ 2 
 ทําการตลาดในประเทศคูคาอื่นใหมากๆ โดยออกจัดงานตามงานแสดง
สินคาเปนประจาํ เพื่อกระจายความเสี่ยง 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง อันจะมี
ผลกระทบตอธรุกิจ หรือการแขงขันที่รุนแรงขึ้นและมีแนวโนมจะทําใหเกิดการตัด
ราคา จะสามารถใชการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรม เพื่อสรางความ
แตกตาง โดยสามารถใชแนวทางที่กลาวไวใน บทที่ 5 แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ/บริการ ใหม ของหนังสือ “คูมือกอตั้งธุรกิจ” มาใชเปนแนวทางใน
การเขียนแผนสํารองดานการใชนวตักรรม 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 
 
ประวตัิผูบริหาร 

ชื่อ  คุณอานนท  วิชัยยุทธ 
การศึกษา: จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค

ภาคพายัพ คณะวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม จบการศึกษา 
DEPLOMA  จาก CHIYODA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AND ART,ARCHITECTURE 

ป 2530 หลังจากสําเร็จการศึกษา(ปวช.) ทางดานสถาปตยกรรม ได
เดินทางไปศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุน 

ป 2532 เรียนจบดานภาษาญี่ปุนและ เขาเรียนตอในระดับอนุปริญญา
ทางดานสถาปตยกรรม 

ป 2535 จบการศึกษาดานสถาปตยกรรม จาก CHIYODA INSTITURE 
OF TECHNOLOGY AND ART. 

 ระหวางป 2532 ถึง ป2535 ไดทํางานและฝกงานในชวงปด
ภาคเรียนและ ทํา PART TIME กับ บริษัท HONGO AND 
HOSAKA ARCHITECTS ซึ่งเปน สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุน และ
สอน ดานสถาปตยกรรม ที่มหาวิทยาลัย NIHON DAIGAKKU 

ป 2536  ฝกงานกับอาจารยคิคุโน เจาของบริษัท คุมา เสกเก จิมุโช เปน
เวลา 4 เดือน ทํางานดานออกแบบสวนสาธารณะ,ออกแบบผัง
เมือง 

ป 2537 ไปอเมริกา เรียนภาษาอังกฤษที่ GEORGIA TECH เมือง  
ATLANTA รัฐ GEORGIA 9 เดือน และยายไปเมือง 
SAVANNAH รฐัเดียวกันเพื่อเรียนตอดาน INTERIOR DESIGH 
ที่ SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGH. 

ป 2538 เดือนมีนาคม กลับสูประเทศไทย และไดรวมหุนกับ คุณภัทรา
ภรณ พยายาม เปดรานเสื้อผาชื่อราน PATINO  

ป 2540 รวมกับหุนสวน ริเริ่มทําการคากับประเทศญี่ปุนโดยวางแผน
การตลาดภายใตโครงการสงเสริมสินคาไทยเพื่อสรางแรงงาน 
และชวยสังคมไทย   

อาคารสํานักงานขนาด  10X15 เมตร   มูลคาประมาณ 1,500,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปถายตัวอยางผลิตภัณฑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอบคุณ 
 
ขอขอบคุณองคกรตางๆ ที่ใหขอมูล รูปภาพ และอํานวยความสะดวกในการให
สัมภาษณ 

1. หางหุนสวนจํากัด นีโอเทอริคไลฟ 
2. บริษัท บัวผัด แฟคตอรี่ จํากัด 
3. กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

คณะสํารวจ วิเคราะหขอมูล 
 1. ผศ.ดร. วัชระ  ทองงอก 
 2. นายธงชัย   เชื้อใจ 
 3. นางสาวดารารัตน   ปญกัณฑ 
 4. นางสาวชีวนันท   อมรศีสัจจ 

 



กรณีศึกษาที่ 2 
ตัวอยางธุรกิจ ตัวแทนการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 
บริษัท บัวผดัแฟคตอรี่ จํากัด 

 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจ 
 บริษัท บัวผัดแฟคตอรี่ จํากัด กอตั้งเมื่อป พ.ศ 2530 โดยมีคุณวิลัย พิชิตกาญ
กิจนุกุล  เปนเจาของกิจการและผูบริหาร ตั้งอยูเลขที่ 130 หมู 8 อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ลานบาท ดวยความชอบและรักในการผลิต
งานฝมือของเจาของกิจการ จึงทําการผลิตและสงออกสินคาสิ่งทอประเภทเครื่องตกแตง
ภายในบาน เชน พรมในบานและพรมในหองน้ํา เปนตน โดยผลิตภัณฑจะเปนงานที่มีดีไซน
ที่แปลกใหมเปนเอกลักษณหลากหลายรูปแบบ มีตราสินคาเปนของตัวเอง 2 ตรา คือ 
Dream weaver เปนผลิตภัณฑที่ใชในหองนอน หองนั่งเลน โดยจะมีดีไซนที่หรูหรา 
และ Footsy เปนผลิตภัณฑที่ใชในหองน้ํา พรมเด็กๆ โดยจะเนนสีสันที่สดใสและรูปแบบ
ที่ทันสมัย   ใชวัตถุดิบจากผาทอและเศษผาจากบริษัทคูคาที่คาขายกันมานาน โดยลักษณะ
งานจะเปนงาน handmade ทั้งหมด  
 ทางบริษัทมีการบริหารงานแบบครอบครัว มีการแบงการบริหารออกเปนสอง
สวนคือ สวนการผลิตและสวนของการบริหาร ปจจุบันมีพนักงานอยูประมาณ 100 คน 
เปนพนักงานฝายผลิต 87 คน พนักงานฝายบริหาร 13 คน โดยพนักงานฝายผลิตสวน
ใหญจะเปนแรงงานที่มีฝมือที่ทํางานกับทางบริษัทมานาน มีประสบการณและความ
ชํานาญสูง  
 ชองทางการจัดจําหนายไดทําการจัดจําหนายตลาดในประเทศประมาณ 1-2% 
และตลาดตางประเทศประมาณ 98-99% ลูกคาหลักไดแกอเมริกา 85% และยุโรป 13% 
เนื่องจากลูกคากลุมนี้ชื่นชอบในความแปลกใหมของผลิตภัณฑ มูลคาในการสงออก
ประมาณ 20-30 ลานบาทตอป คูแขงทางการคามีประมาณ 2-4 ราย ในประเทศและมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเพราะเปนสินคาที่มีการลอกเลียนแบบไดงาย กําลังการผลิตประมาณ 
300-500 ชิ้นตอเดอืน (ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑ)   

 อุปกรณในการผลิตจะใชอุปกรณที่ผลิตขึ้นเองโดยอาศัยความชํานาญและทักษะที่
สูง ซึ่งจะเปนอุปกรณเฉพาะอยางที่ไมสามารถซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป กําลังการผลิต
ของบริษัทนั้นยังมีนอยเพราะวาการผลิตทั้งหมดเปนการใชแรงงานคนที่ใชความ
ละเอียดออน  ไมมีเทคโนโลยีที่สามารถเขามาชวยสนับสนุนในกระบวนการผลิตได 
 
ตัวอยางผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมระดับมหภาคที่มีผลกระทบตอธุรกิจ 
 ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดย
ขยายตัวรอยละ 6.1 ในป 2547 และการลงทุนของเอกชนขยายตัวรอยละ 12.8 มูลคา
การสงออกขยายตัวรอยละ 23.0 จากสภาวะการเชนนี้ทําใหมีแนวโนมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจกระจายสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยมีอัตราการการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
ดวย 

เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนศูนยกลางการปกครองของภาคเหนือ มี
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบตอกันมาแตสมัยโบราณ เชียงใหมเปนเมืองที่มีความเปน
เอกลักษณเปนของตัวเอง อีกทั้งยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาติอันสวยงาม
ที่ธรรมชาติสรางไวให เปนมรดกแกชนรุนหลังไดทําการศึกษาตอไป นอกจากชียงใหมจะ
เปนศูนยกลางการปกครองและเปนแหลงรวมวัฒนธรรมอันสมบูรณแลว ยังเปน
ศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของภาคเหนืออีกดวยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
เชียงใหมนั้นถือวามีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  จาก
มูลคาการคาที่ผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม ในป 2545 เทากับ 95.45 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 5.07 ทําใหสภาพเศรษฐกิจของเชียงใหมนั้นมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  



 เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความ
เจริญทางดานเทคโนโลยีที่หลากหลายเชน เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่สะดวดรวดเร็วไม
วาจะเปนโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต  อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่สามารถถายทอด
เทคโนโลยีใหมๆ อยูหลายแหง 
 เชียงใหมมีสภาพภูมิศาสตรที่เอื้อตอการติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบานอยาง 
ประเทศจีน ประเทศลาว ไดอยางสะดวก และมีตนทนุทางสังคมที่มีศักยภาพสูง มี
สาธารณูปโภคที่ดี ทั้งถนน รถไฟ เครื่องบิน พรอมรองรับเศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโตขึ้น
อยางตอเนื่อง ทางรัฐบาลจึงผลักดันใหจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางทางการคาการ
ลงทุนของภาคเหนือ เพื่อที่จะไดเปน และใหความสนับสนุนทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อที่จะไดเปนฐานการผลิตและกระจายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
สภาพแวดลอมระดับจุลภาค 
 การผลิตสินคาที่เปนงานฝมือเปนหลักเปนธุรกิจที่มีคูแขงนอยรายเพราะเปน
ธุรกิจที่ตองใช ทักษะ ความชํานาญและประสบการณสูงในการสรางสรรคผลงานใหมี
รูปแบบที่สวยงามได ทําใหแนวโนมของธุรกิจมีโอกาสที่จะเติบโตไดอยางตอเนื่อง ถาผูผลิต
มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหแปลกใหมอยูอยางสม่ําเสมอ  แนวโนมสวนแบง
การตลาดในอีก 5 ป นั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหากผูผลิตไดมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมี
รูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีการขยายตลาดไปสูอเมริกาและยุโรป เพราะมูลคา
การสงออกสิ่งทอจากประเทศไทยไปยังอเมริกาและยุโรปมีมูลคาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 
2547 เนื่องจากคูแขงในการสงออกในตลาดตางประเทศเชน จีนและอินเดีย ยังไมคอยมี
ผลิตภัณฑที่เปนงานฝมือสงออกมากนัก ซึ่งจะทําใหเราไดเปรียบในการครองตลาดสวนนี้
อยู 
 
วิสัยทัศน 

1. ทําใหตราสินคาของบริษัทเปนที่นิยมและรูจักของผูซื้อทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

2. เปนผูนําในธุรกิจประดิษฐพรมแบบตางๆ ใชตกแตงภายในบาน 
 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 
2. ทําการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ 
3. จัดหาเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต 

 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ 

1. พัฒนาใหผลิตภัณฑอยูในระดับ 5 ดาว 
2. ขยายสวนแบงทางการตลาด และรักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมไว ทั้งในและ

ตางประเทศ 
 
โครงสรางองคกร ระบบการดําเนินงาน 
 องคกรจะดําเนินงานโดยแบงออกเปนสองสวนใหญๆ คือ สวนของการผลิตและ
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 

การตลาด การเงิน ออกแบบ โรงงาน 

ฝายผลิต ฝายบริหาร 



กระบวนการผลิต 
 ในกระบวนการผลิตจะใชวัตถุดิบหลักเปนเศษผา โดยจะใชแรงงานคนในการผลิต
ในทุกขั้นตอน ซึ่งผูผลิตจะตองเปนผูที่มีความชํานาญในการผลิต  โดยขั้นตอนการผลิต
แสดงดังแผนภาพ 

กระบวนการผลิตประกอบดวยขั้นตอนตางๆ โดยสังเขปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดแข็ง 

1. รูปแบบผลิตภัณฑมีรูปแบบแปลกใหมเปนเอกลักษณ 
2. ผลิตภัณฑทําจากเศษวัสดุตนทุนไมแพง 
3. สินคามีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือของลูกคา 

จุดออน 
1. กําลังการผลิตนอยเนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการผลิต 
2. เทคนิคการผลิตมีความละเอียดทําใหยากตอการควบคุมรูปแบบ 
3. ผลิตภัณฑมีการลอกเลียนแบบไดงาย 

โอกาส 
1. ผลิตภัณฑที่เปนงานฝมือของคูแขงในตางประเทศยังมีนอย 
2. นโยบายการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ของรัฐบาล 
3. แนวโนมการสงออกสิ่งทอที่เพิ่มขึ้น 

อุปสรรค 
1. การเปดตลาดการคาเสรีสิ่งทอของ WTO 
2. กระแสนิยมแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

กลยุทธหลักของธุรกิจ 
1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย 
2. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยางเขมงวด 
3. ออกแสดงสินคาตามงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศเปนประจํา 
4. สรางตัวแทนจําหนายในตางประเทศ 
5. จัดหาเทคโนโลยีที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. ความแปลกใหมในรูปแบบของผลิตภัณฑ 
2. เนนคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลัก 
3. รักษาความนาเชื่อถือจากลูกคา 
4. แสวงหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา เชน การเขารับการอบรมตางๆ 
5. มีการทําตลาดเพื่อหาลูกคาใหมๆ อยูตลอดเพื่อกระจายความเสี่ยง 
6. ใหความใสใจกับพนักงานทุกระดับ 

รับวัตถุดิบ 

คัดแยก 

เย็บ - ประดิษฐ  

ตรวจสอบคุณภาพ 

Packagin

จัดสง 



7. มีความอดทน 
8. มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ อยูตลอด 
9. ติดตามแนวโนมกระแสนิยมรูปแบบของผลิตภัณฑอยูตลอด 
10. พัฒนาตัวเองใหมีคาอยูตลอดเวลาในสายตาของลูกคา 
11. รักษาความสัมพันธกับลูกคาทั้งเกาและใหม 

 
สรุป 
 บริษัท บัวผัดแฟคตอรี่ จํากัด จะเนนที่คุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลักเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับลูกคาและสรางจุดแข็งใหกับผลิตภัณฑของตนเอง และการผลิต
ผลิตภัณฑที่เปนงานฝมือนั้นจะตองมีการศึกษาหาความรูและรูปแบบใหมๆ อยูเสมอเพื่อ
เปนการเพิ่มอํานาจตอรองกับลูกคาไดมากขึ้น  งานฝมือเปนงานที่ละเอียดออนผูทําจะตอง
เปนผูที่มีใจรักจริงๆ จะทําใหสามารถทํางานไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
 
คําถามทายเรื่อง 
 
1. ถารัฐบาลมีโครงการชวยเหลือแกธุรกิจระดับตางๆมากมาย แลวทานไมทราบ แลว
ผลเสียจะเกิดตอองคกรของทานหรือไม? 
2. ปจจุบันมีหนวยงานของรัฐบาลมากมายที่จัดตั้งเพื่อชวยเหลือธุรกิจของทาน รวมทั้ง 
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นของทาน ทานมีรายชื่อหนวยงาน เว็บไซท โบรชัวร และเบอร
โทรศัพทของหนวยงานเหลานั้น ไวในสมุดโทรศัพทพิเศษของทานแลวหรือยัง ถายังไมมี
ทานคิดวา ทานไดเสียโอกาสที่ดีไปหรือไม? 
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับ กรณีผูบริหารคนหนึ่งที่รับรูความเคลื่อนไหวของตลาด
โดยการอานหนังสือพิมพธุรกิจอยางเดียว กับผูบริหารอีกคนหนึ่งที่รับรูความเคลื่อนไหว
ของตลาดโดยการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน สมาคมกับเพื่อนนักธุรกิจดวยกัน รวมทั้ง 
การเขารวมการสัมมนาหัวขอที่นาสนใจเปนครั้งคราว 
4. ทานคิดวาเปนการจําเปนหรือไม ที่จะใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบริษัท?  
 


