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บทสรุปผู้บริหาร
ไอศกรีมโบราณในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายแบรนด์ที่ผู้บริโภครูจ้ ัก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็
คือ ไอศกรีมไผ่ทอง ที่มีเอกลักษณ์ในการเป็นไอศกรีมรถเข็นที่จะเข้าไปในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ด้วยการ
ที่ท างบริษ ัท มุ่ง เน้น ด้า นการผลิต ไอศกรีม เป็น สำคัญ ทำให้ก ารบริห ารจัด การด้า นอื่น ๆ ยัง เกิด
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอจนเกิดปัญหาในหลากหลายด้านที่ทางบริษัทมองว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
กับยอดขายในอนาคตนั่นเอง
ประเด็นที่ทางบริษัทตระหนักถึงจนทำให้เกิดแผนธุรกิจฉบับนี้ประกอบไปด้วยการขาด
แคลนผู้ค้ารายย่อย ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีไอศกรีมไผ่ทองจำนวน 2 ราย การขาดควบคุมมาตรฐานช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่ายที่ไม่เป็นหลักแหล่ง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักไอศกรีมไผ่ทอง ซึ่ง
ทางผู้จ ัด ทำมองว่า ทางธุร กิจ ยัง มีค วามน่า สนใจในหลายประเด็น ที่จ ะยัง สามารถพัฒ นาให้ธ ุร กิจ
ดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นพบว่า ทางบริษัทมี
โอกาสจากปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้มากกว่าอุปสรรค ซึ่ง
ประกอบได้ด้วยด้านการเมืองในเรื่องของนโยบายทางด้านแหล่งเงินทุนและภาษี ด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับกำลังซื้อของผู้บริโภค ด้านสังคมของตลาดไอศกรีมและขนมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้าน
เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายในก็
ยังพบว่าทางบริษัทยังมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดอยู่พอสมควรด้วย
การทำแผนธุรกิจฉบับนี้มุ่งเน้นเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้
ครบทุกข้อ เพื่อป้องกันการสูญเสียยอดขายของบริษัท และนอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่ต้องการการ
เติบโตของยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของไอศกรีมไผ่
ทองดำเนินงานได้นั้น คือ ตัวแทนจำหน่าย และพ่อค้าคนกลาง ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการสัมภาษณ์เชิง
ลึก เกี่ย วกับ ทัศ นคติ พฤติก รรม แนวทางการดำเนิน งาน รวมไปถึงความต้อ งการของทั้งตัว แทน
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จำหน่ า ยและผู ้ ค ้ า รายย่ อ ย เพื ่ อ ให้ ท างบริ ษ ั ท ได้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การให้ ธ ุ ร กิ จ
ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งเน้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานของช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงการเข้าถึงผู้บริโภคในทุกมิติ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดไว้อย่างชัดเจน การวางตำแหน่งทางการตลาด
และการใช้ส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับ
บริษัท
ในส่วนของกลยุทธ์การดำเนินงานนั้นได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย
และผู้ค้ารายย่อยให้ครอบคลุมพื้นที่ในการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากขึ้นด้วย
นอกจากนั้นยังมีการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบการดำเนินงานโดยรวมเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยด้านกลยุทธ์ทางการเงินนั้นทางบริษัทยังคงยึดตามความต้องการในการใช้เงินแหล่ง
เงินทุนจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด โดยมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจำนวน 7,500,000 บาท
โดยมีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ร้อยละ 20 ซึ่งพบว่า
ทางบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในปีแรกเท่ากับ 1,016,267 บาท ซึ่งเมื่อใช้อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่
ร้อยละ 20 แล้วพบว่ามูลค่าปัจจุบันของเงิน (NPV) เท่ากับ 4,126,494 บาท และมีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มากถึง 45%
คำสำคัญ: ตัวแทนจำหน่าย, ผู้ค้ารายย่อย, ไอศกรีมไผ่ทอง ส. เสือ, ไอศกรีมไผ่ทอง ศ.ศาลา
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Executive Summary
Ancient ice cream in Thailand has many brands that consumers know.
Which one of them is Paithong ice cream which is unique in being an ice cream cart
that will enter into various community sources as the company focuses on ice cream
production as a priority. Causing other aspects of management to not be effective
enough to cause problems in many areas that the company considers may cause
impacts on future sales.
Issues that the company is aware of that cause this business plan to
include a shortage of small traders, consumers do not know that there are 2 brand of
ice cream, lack of standard distribution channels, non-primary distribution and the new
generation of people do not know the Paithong. Which the organizer considers that
the business is still interesting in many issues that can still develop the business to
continue to work effectively.
From the analysis of the external environment, it was found that the
company has opportunities from various factors that will help the company to grow
more than obstacles. Which can be composed of political issues in terms of funding
and tax policies, economic aspects of consumer purchasing power, social aspects of
ice cream and candy markets that continue to grow, In terms of technology that helps
reduce production and communication costs, etc. In addition, considering the internal
factors, the company still has a competitive advantage over the competitors in the
market.
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This business plan is especially focused on solving all the current
problems. To prevent loss of sales of the company. In addition, there is a goal that
needs to continue to grow in the future. Which is an important factor that makes the
business of PaiThong Ice Cream operates as a distributor and middlemen. The organizer
therefore conducted an in-depth interview about attitude, behavior, operational
guidelines. Including the needs of both dealers and small traders. In order for the
company to participate in the management of the business to operate efficiently.
Marketing strategy formulation focuses on raising the standard of the
brand to be widely known. And establish standards of distribution channels including
reaching consumers in every dimension more which has clearly defined the marketing
goals, market positioning and the use of marketing mix to analyze to determine the
operational guidelines for the company.
As for the operational strategy, it focuses on the management of dealers
and small traders to cover service areas. And more convenient to consumers. In
addition, there is a human resource management plan for the company. To clearly
define the roles to make the overall operating system the most efficient.
With the financial strategy, the company still adheres to the need to use
funds from all owners. With a source of funds from the owner of the amount of
7,500,000 baht. With the expected growth of revenue continuously over a 5-year
period of 20 percent which found that the company will be able to make profit in the
first year equal to 1,016,267 baht. When using a discount rate of 20 percent, the current
value of the money (NPV) is 4,126,494 baht and the internal rate of return (IRR) is as
much as 45%
Keywords: Distributor, Retailer, Paithong ice cream sor sue, Paithong ice cream sor
sala
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กิตติกรรมประกาศ
การทำการค้นคว้าอิสระแผนธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจาก
ได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ ประเด็น และมุมมองต่าง ๆ จากรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎารัตน์ วัฒน
สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน จันทองจีน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษาและ
กรรมการในการสอบการค้นคว้าอิสระในแผนธุรกิจฉบับนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน
มาเป็นอย่างสูง
ผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้อบรม และ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้จัดทำจนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาประมวลและประยุกต์ใช้ใน
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่โครงการที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และดูแลให้
การค้นคว้าอิสระนี้เสร็จลุล่วงไปได้ ขอขอบคุณนายเกษมสันต์ ชัยผาติกุลและตัวแทนจำหน่ายไอศกรีม
ไผ่ทองทั้ง 4 ราย ที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลเพื่อนำมทำแผนธุรกิจฉบับนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ และเป็น
กำลังใจจนสามารถทำให้แผนธุรกิจน้สำเร็จไปได้
นางสาวอัจจิมา พรมวรณ์
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สารบัญ
หน้า

บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย

(1)

บทสรุปผู้บริหารภาษาอังกฤษ

(3)

กิตติกรรมประกาศ

(5)

สารบัญตาราง

(13)

สารบัญภาพ

(14)

บทที่ 1 บทนำ

1

1.1 ลักษณะของธุรกิจ
1.2 ความเป็นมาในการจัดทำแผนธุรกิจ
1.2.1 การขาดแคลนผู้ขายรายย่อย
1.2.2 ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีไอศกรีมไผ่ทองจำนวน 2 ราย
1.2.3 การควบคุมมาตรฐานช่องทางการจัดจำหน่าย
1.2.4 ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านรถเข็นไม่เป็นหลักแหล่ง
1.2.5 กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักไอศกรีมไผ่ทอง
1.3 ความน่าสนใจของธุรกิจ
1.4 เหตุผลที่เลือกทำธุรกิจ
1.4.1 เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ กับไผ่ทอง ศ.ศาลา
1.4.2 เพื่อหาแนวทางในการรักษาจำนวนผู้ค้ารายย่อยเดิมและเพิ่มผู้ค้ารายย่อย
ใหม่
1.4.3 เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายให้มี
มาตรฐาน
1.4.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่

1
1
1
1
2
2
2
3
5
5
5
5
6
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บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์

7

2.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรม
2.1.1 ตลาดไอศกรีมระดับล่าง (Low)
2.1.2 ตลาดไอศกรีมระดับกลาง (Mass or Standard)
2.1.3 ตลาดไอศกรีมระดับพรีเมี่ยม (Premium)
2.1.4 ตลาดไอศกรีมระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม (Superpremium)
2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
2.2.1 การเมือง (Political)
2.2.2 เศรษฐกิจ (Economics)
2.2.3 สังคม (Social)
2.2.4 เทคโนโลยี (Technology)
2.2.5 สภาพแวดล้อม (Environment)
2.2.6 กฎหมาย (Law)
2.3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
2.3.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current
Competitors)
2.3.1.1 ไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง)
2.3.1.2 ไอศกรีมไผ่ทอง ศ.ศาลา (บริษัท ไผ่ทองไอศกรีม จำกัด)
2.3.1.3 ไอศกรีมมหาชัย
2.3.2 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)
2.3.3 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
2.3.4 อำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
2.3.5 อำนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer)
บทที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
3.1.2 จุดอ่อน (Weakness)
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3.1.3 โอกาส (Opportunities)
3.1.4 อุปสรรค (Threats)
3.2 การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ
3.3 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ
3.3.1 การรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อย
3.3.2 บุคลากรในการผลิตไอศกรีม
3.4 ชื่อธุรกิจ
3.5 วิสัยทัศน์
3.6 พันธกิจ
3.7 ตราสัญลักษณ์
3.8 เป้าหมาย
3.8.1 เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี)
3.8.2 เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)
3.9 แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.9.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
3.9.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
3.9.2.1 ฝ่ายการตลาด
3.9.2.2 ฝ่ายผลิตสินค้า
3.9.2.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บทที่ 4 การวิจัยตลาด
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.3 ระเบียบวิธีวิจัย
4.4 วิธีการเก็บข้อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูล
4.4.1.1 ตัวแทนจำหน่าย
4.4.1.2 ผู้บริโภค
4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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4.4.2.1 คำถามหลักของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย
4.4.2.2 คำถามหลักของกลุ่มผู้บริโภค
4.5 ผลการวิจัย
4.5.1 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวแทนจำหน่าย
4.5.2 ผลการวิจัยจากกลุ่มผู้บริโภค
4.6 สรุปผลการวิจัย
บทที่ 5 กลยุทธ์ทางการตลาด
5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
5.2 เป้าหมายทางการตลาด
5.3 การแบ่งส่วนตลาด
5.3.1 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อบริโภคในครั้งเดียว
5.3.2 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเก็บไว้ที่บ้าน
5.3.3 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
5.4 การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย
5.4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target)
5.4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target)
5.5 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
5.5.1 ลักษณะเฉพาะของตัวแบรนด์
5.5.2 การวางตำแหน่งสินค้า
5.5.3 คำขวัญ
5.5.4 แผนภาพแสดงการรับรู้
5.6 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
5.6.1 สินค้า (Product)
5.6.2 ราคา (Price)
5.6.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
5.6.3.1 การจำหน่ายผ่านรถเข็นรายย่อย
5.6.3.2 การจำหน่ายผ่านการส่ง Delivery
5.6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

25
25
26
26
29
29
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
38
39
39
39

Ref. code: 25616002031703FBV

(10)
5.6.4.1 การทำเว็บไซต์ทางการ (Official Website)
5.6.4.2 การทำ Facebook page (Official Facebook Page)
5.6.4.3 การทำ Account Line (Official Line Account)
5.6.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
5.6.5 บุคลากร (People)
5.6.5.1 การคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย
5.6.5.2 การคัดเลือกผู้ขายรายย่อย
5.6.5.3 การอบรมให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่าย
5.6.6 ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
5.6.6.1 อุปกรณ์ในการขาย
5.6.6.2 พนักงานขาย
5.6.7 กระบวนการ (Process)
5.6.7.1 การกำหนดจุดขายของผู้ขายรายย่อย
5.6.7.2 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค
บทที่ 6 กลยุทธ์ทางการดำเนินงานและบุคลากร
6.1 กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน
6.1.1 วัตถุประสงค์ทางการดำเนินงาน
6.1.2 เป้าหมายทางการดำเนินงาน
6.1.3 กำหนดพื้นที่ศักยภาพในการขยายจำนวนตัวแทนจำหน่าย
6.1.4 การลงทุนในการเป็นตัวแทนจำหน่าย
6.1.5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย
6.1.6 การอบรมให้ความรู้ตัวแทนจำหน่าย
6.1.7 การจัดหาบุคลากรในการเป็นผู้ค้ารายย่อย
6.1.8 การบริหารความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อย
6.2 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.2.1 วัตถุประสงค์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.2.2 เป้าหมายทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.2.3 โครงสร้างองค์กรของไอศกรีมไผ่ทอง
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6.2.3.1 ประธานบริษัท
6.2.3.2 หัวหน้าฝ่ายผลิต
6.2.3.3 พนักงานฝ่ายผลิต
6.2.3.4 พนักงานฝ่านขนส่ง
6.2.3.5 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและกฎหมาย
6.2.3.6 พนักงานฝ่ายบัญชี
6.2.3.7 หัวหน้าฝ่ายการตลาด
6.2.3.8 พนักงานขาย
6.2.3.9 พนักงานการตลาด
6.2.4 การวางแผนกำลังคน
6.2.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
6.2.6 การฝึกอบรมบุคลากร
6.3 การบริหารความเสี่ยง
6.3.1 เครื่องผลิตไอศกรีมไม่สามารถใช้งานได้
6.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
6.3.3 การขาดแคลนผู้ขายรายย่อย
บทที่ 7 กลยุทธ์ทางการเงิน
7.1 วัตถุประสงค์ทางการเงิน
7.2 เป้าหมายทางการเงิน
7.3 แหล่งที่มาของเงินทุน
7.4 ต้นทุนของเงินทุน
7.4.1 ต้นทุนหนี้สิน (Cost of Debt: Kd)
7.4.2 ต้นทุนจากส่วนของเจ้าของ (Cost of Equity: Ke)
7.4.3 ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital: WACC)
7.5 ประมาณการผลการดำเนินงานของกิจการ
7.5.1 ประมาณการรายได้
7.5.2 ประมาณการต้นทุน
7.5.3 สินค้าคงเหลือ
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7.5.4 อุปกรณ์
7.6 ประมาณการงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี
7.7 การวิเคราะห์งบการเงิน
7.7.1 งบกำไรขาดทุน
7.7.2 งบแสดงฐานะการเงิน
7.7.3 งบกระแสดเงินสด
7.8 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน
7.8.1 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันโครงการ
7.8.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน
7.9 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)
7.9.1 สถานการณ์ดีที่สุด (Best Case)
7.9.2 สถานการณ์แย่ที่สุด (Worst Case)
7.10 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
7.10.1 แผนฉุกเฉินด้านการตลาด
7.10.2 แผนฉุกเฉินด้านการผลิตและดำเนินงาน
7.10.3 แผนฉุกเฉินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7.10.4 แผนฉุกเฉินด้านการเงิน
7.11 แผนในอนาคต
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 สรุปการประเมินโอกาส และอุปสรรคสำหรับไอศกรีมไผ่ทอง
2.2 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมผ่ทอง ส. เสือ
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง)
2.3 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมไผ่ทอง ศ. ศาลา
(บริษัท ไผ่ทองไอศกรีม จำกัด)
2.4 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมมหาชัย
2.5 สรุปคู่แข่งขันทางอ้อมของไอศกรีมไผ่ทอง
3.1 การกำหนดกลยุทธ์องค์กรโดยใช้ TOWS Matrix
5.1 มูลค่าตลาดธุรกิจการจัดส่งอาหารในประเทศไทย
5.2 รสชาติของไอศกรีมไผ่ทอง
5.3 กลยุทธ์การตั้งราคาของไอศกรีมไผ่ทอง
5.4 ราคาของไอศกรีมไผ่ทอง
5.5 กิจกรรมส่งเสริมการขายในปี 2562
6.1 การวางแผนกำลังคน
7.1 รายละเอียดเงินทุนของส่วนของเจ้าของ
7.2 การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
7.3 การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
7.4 การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
7.5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
7.6 การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
7.7 การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
7.8 การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
7.9 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
7.10 การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
7.11 การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
7.12 การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
7.13 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 สรุปสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.2 มูลค่าตลาดไอศกรีมในประเทศไทยปี 2555-2560 และพยากรณ์ปี 2561-2563
1.3 รายรับและกำไรของไอศกรีมไผ่ทอง ส. เสือ
2.1 สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจไอศกรีมไผ่ทอง
5.1 Brand DNA ของไอศกรีมไผ่ทอง
5.2 แผนภาพแสดงการรับรู้ของไอศกรีมไผ่ทอง
5.3 ลักษณะการจัดจำหน่ายของไอศกรีมไผ่ทอง
5.4 Official Website ของไผ่ทองไอสครีม
5.5 Facebook Page ของไผ่ทองไอสครีม
5.6 Official Line Account ของไผ่ทองไอสครีม
6.1 โครงสร้างองค์กรของไอศกรีมไผ่ทอง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของธุรกิจ
ธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองเป็นธุรกิจผลิตไอศกรีมที่บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซี
กิมเซ็ง (ไผ่ทอง ส.เสือ) โดยมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองจำนวน 2 โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร การจำหน่ายสินค้าของบริษัทไปสู่ผู้บริโภคจะเป็นแบบทางอ้อม (Indirect Channel) ผ่าน
การจำหน่ายไอศกรีมให้กับตัวแทนจำหน่าย (Distributor) โดยทางตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้บริหาร
ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านรถเข็นให้กับผู้ขายรายย่อยอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย
หลักที่จะส่งมอบไอศกรีมไผ่ทองไปถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
1.2 ความเป็นมาในการจัดทำแผนธุรกิจ
สืบเนื่องจากการที่ทางบริษัทไม่ได้ดำเนินงานในส่วนของการขายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือ
ทำการตลาดเอง ทำให้ในปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญปัญหาสำคัญหลายประการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายในอนาคตได้ ดังนี้
1.2.1 การขาดแคลนผู้ค้ารายย่อย
ทางธุรกิจต้องพึ่งพาผู้ขายรายย่อยในการจัดจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งใน
ปัจจุบันจำนวนผู้ขายรายย่อยที่จำหน่ายไอศกรีมให้กับไผ่ทองมีจำนวนลดลงอย่างมากที่จากในอดีตมี
จำนวนมากกว่า 3,000 ราย จนปัจจุบันลดลงไปจนเหลือไม่ถึง 2,000 รายแล้ว (เกษมสันต์ ชัยผาติกุล,
สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2561) โดยสาเหตุของการที่จำนวนผู้ขายลดลงนั้นมาจากพฤติกรรมของคน
ไทยที่ไม่ชอบทำงานในลักษณะนี้ที่ค่อนข้างลำบาก และสภาพอากาศในปัจจุบันที่ร้อนมาก ส่งผลต่อ
ผู้ขายรายย่อยโดยตรง ซึ่งหากในอนาคตทางไผ่ทองไม่มีผู้ขายรายย่อยที่มารับสินค้าไปจำหน่ายเลย ก็
อาจทำให้บริษัทประสบกับปัญหายอดขายที่อาจลดลงในอนาคตได้
1.2.2 ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีไอศกรีมไผ่ทองจำนวน 2 ราย
ในขณะนี้มีไอศกรีมที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าไอศกรีมไผ่ทองจำนวน 2 รายคือ
ไผ่ทองไอสครีม (ส.เสือ) และไผ่ทองไอศกรีม (ศ.ศาลา) ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการประกอบธุรกิจที่แยกจาก
กันของสมาชิกในตระกูลชัยผาติกุลที่เป็นผู้ก่อตั้งไอศกรีมไผ่ทอง โดยทางไผ่ทอง ส.เสือ ได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้บริโภคและผู้ขายรายย่อยว่ารสชาติไอศกรีมไม่คงที่ ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการสืบหา
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ปัญหาจนพบว่า เป็นไอศกรีมไผ่ทองของอีกรายที่เป็นคู่แข่งกัน จากปัญหาตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคที่ไม่
ทราบสาเหตุเกิดความสับสน และเกิดประสบการณ์ทางลบกับไอศกรีมไผ่ทองทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ไม่
เกิดการซื้อซ้ำ หรืออาจเกิดการบอกต่อกันในทิศทางลบ ซึ่งอาจส่งผลให้ไอศกรีมไผ่ทองมียอดขายที่
ลดลงได้
1.2.3 การควบคุมมาตรฐานช่องทางการจัดจำหน่าย
เนื่องจากการเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการดำเนินงานในการผลิตไอศกรีมเพียงอย่าง
เดียว และจำหน่ายสินค้าขาดให้กับตัวแทนจำหน่ายไปบริหารจัดการต่อเองแบบไม่มีเงื่อนไขหรือความ
รับผิดชอบใด ๆ ระหว่างกัน ทำให้อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดจำหน่ายสินค้า
ไปสู่ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับแต่ละตัวแทนจำหน่ายเอง ซึ่งพบว่า การควบคุมคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ เช่น ไอศกรีมมีลักษณะที่แข็งหรือเหลวเกินไป คุณภาพของเครื่องเคียงของไอศกรีมโบราณ
อาทิ ข้าวเหนียวมูล มันเชื่อม ไม่มีมาตรฐานของรสชาติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสะอาดและถูก
สุ ข ลั ก ษณะก็ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานด้ ว ย นอกจากมาตรฐานของสิ น ค้ า ที ่ ไ ม่ อ ยู ่ เ กณฑ์ แ ล้ ว ยั ง พบว่ า
มาตรฐานโดยรวมของลักษณะผู้ขายก็มีส่วนทำให้เกิดทัศนคติทางลบสำหรับผู้บริโภคด้วย ซึ่งล้วน
แล้วแต่อาจส่งผลกระทบถึงยอดขายนั่นเอง
1.2.4 ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านรถเข็นไม่เป็นหลักแหล่ง
ด้วยลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมไผ่ทองที่เป็นรถเข็นนั้น ทำให้
ผู้บริโภคส่วนมากมีทัศนคติเชิงลบว่า “ไอศกรีมไผ่ทอง หาทานได้ยาก” ซึ่งการจำหน่ายอาจไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันที อาจจำให้ทางไผ่ทองสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับไป
ถึงแม้ว่าในบางรายอาจมีการกำหนดช่วงเวลาประจำในการขายแต่ละที่แล้ว แต่นอกเหนือช่วงเวลา
ดังกล่าวก็ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบว่าจะหาไอศกรีมไผ่ทองได้จากแหล่งใดอีกเลย
1.2.5 กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักไอศกรีมไผ่ทอง
จากการพูดคุยกับกลุ่มคนในช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 คนพบว่า มีจำนวน
3 คนที่ไม่ทราบว่าไอศกรีมไผ่ทองคืออะไร ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของทางบริษัทที่จำเป็นจะต้องให้
ความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้บริโภคไอศกรีมไผ่ทองรุ่นเดิมก็มีจำนวนที่ลดลง และหากผู้บริโภครุ่น
ใหม่ยังไม่รู้จักไอศกรีมไผ่ทองอีก ก็จะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตที่ส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน
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สาเหตุ
1. ขาดแคลนผู้ขายรายย่อย
2. ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีไผ่ทอง 2 ราย
3. ขาดการควบคุมมาตรฐาน
>
4. การจัดจำหน่ายไม่เป็นหลักแหล่ง
5. คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก

ผลกระทบในปัจจุบัน
1. ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่าย
2. ไอศกรีมไม่ได้มาตรฐาน
3. ความเชื่อมั่นในสินค้าลดลง
4. ตอบสนองความต้องการได้ไม่ทันที
5. จำนวนผู้บริโภคลดลง

ผลกระทบในอนาคต

>

ยอดขายลดลงในอนาคต

ภาพที่ 1.1 สรุปสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.3 ความน่าสนใจของธุรกิจ
ไอศกรีมถือว่าเป็นของหวานที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน และเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่ม
ผู้บริโภคตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ด้วยลักษณะของไอศกรีมที่เย็นสอดรับกับบริบทสภาพอากาศร้อน
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้ไอศกรีมยังคงเป็นขนมที่ไม่หายไปจากสังคมไทยเลย ยิ่งไปกว่านั้น
จากข้อมูลทางสถิติยังพบว่ามูลค่าตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั ้ ง แต่ ป ี 2555 ที ่ ม ี ม ู ล ค่ า อยู ่ ท ี ่ 10,312 ล้ า นบาท เติ บ โตจนมาถึ ง 14,732 ล้ า นบาทในปี 2560
(Euromonitor, 2561) และมีการพยากรณ์ว่ามูลค่าตลาดไอศกรีมจะยังเติบโตไปในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องด้วย
หน่วย: ล้านบาท

11,846
10,312 11,206

2555

2556

2557

12,826 13,853

2558

2559

16,637 17,648
15,617
14,732

2560 2561 (E) 2562 (E) 2563 (E)

ภาพที่ 1.2 มูล ค่าตลาดไอศกรีม ในประเทศไทยปี 2555-2560 และพยากรณ์ป ี 2561-2563. จาก
ม ู ล ค ่ า ต ล า ด ไ อ ศ ก ร ี ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , โ ด ย Euromonitor, 2561, ส ื บ ค ้ น จ า ก
https://www.euromonitor.com/ice-cream-and-frozen-desserts-in-thailand/report.
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเติบโตของตลาดจะไม่ได้มีสัดส่วนที่สูงมากนัก อาจเป็นผลมา
จากปัจจัยเกี่ยวกับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน และยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในลักษณะสินค้าของหวาน
ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ทำให้มูลค่าตลาดไอศกรีมลดลงไป
หากพิ จ ารณาตลาดไอศกรี ม ในประเทศไทยจะพบว่ า มี ป ระเภทของไอศกรี ม ที ่ แ บ่ ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับล่าง (Low) ระดับทั่วไป (Standard) ระดับพรีเมี่ยม (Premium) และ
ซูเปอร์พรีเมี่ยม (Super premium) โดยสัดส่วนของตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดจะเป็นไอศกรีมในระดับ
ทั่วไป ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 60% ของตลาดไอศกรีมทั้งหมด (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,
2561) จากข้อมูลพบว่าตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งในตลาดสูงที่สุดจะเป็นตราสินค้าจากต่างประเทศอย่าง
วอลล์ เนสท์ เ ล่ และแมกโนเลี ย ซึ ่ ง การเข้ า มาของไอศกรี ม จากต่ า งประเทศส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการของไทยรายเดิมหลายรายที่ต้องหยุดดำเนินธุรกิจและออกจากตลาดไป
ไอศกรีมไผ่ทองเป็นไอศกรีมที่จัดอยู่ในไอศกรีมระดับล่างที่มีลักษณะเป็นไอศกรีมตัก
โบราณที่ขายพร้อมกับเครื่องเคียงหลากหลาย และมีหลายรสชาติ ซึ่งไผ่ทองนับว่าเป็นไอศกรีมราย
แรก ๆ ของประเทศไทยที่อยู่มาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี และยังคงมีการเติบโตของรายได้อย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตชองตลาดไอศกรีมโดยรวม จากบทความ “ไผ่
ทอง ไอศกรีมรถเข็น รายได้ร้อยล้าน” และ “กรณีศึกษาไอศกรีมไผ่ทอง” ของลงทุนแมน (ลงทุนแมน,
2561) ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ไอศกรีมไผ่ทองถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สามารถรักษามาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการยังมี
ความรู้เชิงลึกในเรื่องการผลิตไอสกรีมด้วย” จึงนับว่าเป็นข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ไอศกรีมไผ่ทอง
ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาดมาได้ถึงปัจจุบัน และมีการเติบโตของรายได้จาก 45 ล้านบาทในปี 2556
มาสู่ 76 ล้านบาทในปี 2560
หน่วย: ล้านบาท

45.09

49.11

2556

2557

65.79

66.27

หน่วย: ล้านบาท

75.58

1.26
0.62

2558

2559

2560

1.42

1.83

0.68

2556 2557 2558 2559 2560

ภาพที่ 1.3 รายรับและกำไรของไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ. จาก งบการเงิน หจก.ไผ่ทองซีกิมเซ็ง, โดย
Business Online, 2561, สืบค้นจาก http://www.corpus.bol.co.th.
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จากการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องนี้ จึงมองว่าธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองมีความ
น่าสนใจในการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีการเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
1.4 เหตุผลที่เลือกทำแผนธุรกิจ
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทางไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ ได้เผชิญนั้น ทำให้ทางบริษัทมี
ความต้องการที่จะหาแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจทำให้ทาง
บริษัทมียอดขายลดลงในอนาคต
1.4.1 เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ กับไผ่ทอง ศ.ศาลา
จากปัญหาที่พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องรสชาติไอศกรีมที่ไม่ได้มาตรฐานภายใต้ตรา
ไผ่ทองที่มีรสชาติไม่คงที่ทำให้บริษัททราบว่ามีการขายไอศกรีมจากบริษัทคู่แข่งภายใต้ตราเดียวกันซึ่ง
ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้าไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด
สำหรับผู้บริโภคต่อตราสินค้าไผ่ทอง ส.เสือ
ดังนั้น แผนธุรกิจนี้จะทำเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างไอศกรีมของบริษัทกับ
คู่แข่งให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐาน ไอศกรีมที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและเป็นหลักการที่ยึดถือในการ
ดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้
1.4.2 เพื่อหาแนวทางในการรักษาจำนวนผู้ค้ารายย่อยเดิมและเพิ่มผู้ค้ารายย่อยใหม่
เนื่องจากการที่ผู้ขายรายย่อยเดิมที่เป็นคนไทยเลิกทำอาชีพรถเข็นขายไอศกรีมไผ่
ทองไปเป็นจำนวนมากเพราะด้วยลักษณะงานที่ค่อนข้างเหนื่อย สภาพอากาศที่ร้อน ประกอบกับวัย
แรงงานเดิมของคนไทยที่ทำอาชีพนี้มีการศึกษาที่สูงขึ้นและหันไปประกอบอาชีพอื่น ทำให้แรงงาน
ที่มาทำงานอาชีพนี้ลดลง
ดังนั้น แผนธุรกิจนี้จะทำเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจำนวนผู้ขายรายย่อย
ที่ลดลงนี้และเพิ่มจำนวนผูข้ ายรายย่อยรายใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ให้รถเข็นมีจุดจำหน่ายในแต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจนเพื่อลดความรู้สึกสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับช่อง
ทางการขายที่ไม่เป็นหลักแหล่งที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าหาทานยากนั่นเอง
1.4.3 เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีมาตรฐาน
จากการที่เดิมไผ่ทองไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการ
จำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายไปบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเองโดยไม่มีการควบคุม
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ใด ๆ ทำให้มาตรฐานในการจัดจำหน่ายไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก
ในทิศทางลบกับไอศกรีมไผ่ทอง
ดังนั้น แผนธุรกิจนี้จะทำเพื่อหาแนวทางในการสร้างมาตรฐานของช่องทางการจัด
จำหน่ายและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกับตัวแทน เพื่อให้
ช่อ งทางการจัด จำหน่ายเป็น มาตรฐานเดีย วกัน และมี ก ารกระจายสิน ค้าไปถึงผู้บ ริโภคทั่วพื้น ที่
ครอบคลุมมากขึ้น
1.4.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่
เนื่องจากเดิมที่ไผ่ทองไม่ได้มีการทำการตลาดไปสู่ผู้บริโภคเลยทำให้ผู้บริโภครุ่น
ใหม่ไม่ทราบว่าไอศกรีมไผ่ทองมีลักษณะเป็นอย่างไร ไม่เกิดการจดจำภาพของไอศกรีมใบทองแม้จะมี
การพบเห็นบ้าง ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะเป็นฐานของผู้บริโภคในอนาคตสำหรับไอศกรีมไผ่ทอง และหาก
มีจำนวนผู้บริโภคที่ไม่รู้จักไอศกรีมไผ่ทองมากขึ้น จะทำให้เป็นปัญหาสำคัญสำหรับยอดขายในอนาคต
อย่างแน่นอน
ดังนั้น แผนธุรกิจนี้จะทำการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถสื่อสารข้อมูล
ของไอศกรีมไผ่ทองให้ผู้บริโภคได้รู้จักในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาตราสินค้าให้มีความ
ทันสมัยเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์
2.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรม
จากข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมไอศกรีมของศูนย์วิจัยกสิกรไทย และศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center Thailand) ได้แบ่งตลาดของไอศกรีมออกเป็น 4
ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 ตลาดไอศกรีมระดับล่าง (Low)
ไอศกรีมระดับล่างจะมีลักษณะเป็นไอศกรีมกะทิ หรือไอศกรีมแต่งกลิ่น ซึ่งมี
วัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับปานกลางเพื่อควบคุมต้นทุนสินค้า โดยมีลักษณะการขายที่พร้อมกับเครื่อง
เคียงอย่าง ข้าวเหนียวมูล มันเชื่อม ลูกชิด เป็นต้น หรือเป็นลักษณะของไอศกรีมโบราณนั่นเอง โดยจะ
มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 บาทต่อหน่วย ไอศกรีมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะธุรกิจขนาดเล็ก
(SMEs) มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทหรือต่ำกว่า 10% ของตลาดรวม มีอัตราการเติบโตที่ไม่
สูงมากประมาณ 1-2% แต่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคถึงประมาณ 80% ของ
ประชากรทั้งหมด รูปแบบการจัดจำหน่ายของตลาดนี้จะเป็นการขายผ่านทางรถเข็นเคลื่อนที่หรืออยู่
กับที่ โดยผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดนี้ค่อนข้างน้อย เพราะตลาดเติบโตน้อย ล้าสมัย และ
ยังได้รับผลกระทบจากรายใหญ่ที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งกว่าด้วย
ผู ้ ป ระกอบการหลั ก ในตลาดนี ้ ได้ แ ก่ ไอศกรี ม ไผ่ ท อง ไอศกรี ม มหาชั ย และ
ไอศกรีมลูกเสือ
2.1.2 ตลาดไอศกรีมระดับกลาง (Mass or Standard)
ไอศกรีม ระดับ กลางจะมีล ัก ษณะเป็น ไอศกรีม แต่ง กลิ่น ที่ม ีค วามหลากหลาย
ทางด้านรสชาติและรูปแบบ ทั้งไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง ใช้วัตถุดิบคุณภาพปานกลาง มีลักษณะ
การผลิตเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และผลิตในปริมาณมาก จึงทำให้มีต้นทุนของ
สินค้าที่ต่ำ โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 15-30 บาทต่อหน่วย ไอศกรีมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ มีมูลค่าตลาดประมาณ 7,000 ล้านบาทหรือประมาณ 50% ของตลาดรวม มีอัตราการ
เติบ โตไม่ม ากนัก ประมาณ 3-5% แต่เป็น ตลาดที่ใ หญ่ท ี่ส ุด ในตลาดไอศกรีม รวม รูป แบบการจัด
จำหน่ า ยผ่ า นทางตู ้ แ ช่ ไ อศกรี ม ครอบคลุ ม ทั ้ ง Traditional Trade และ Modern Trade อย่ า ง
Convenience Store Supermarket และ Hypermarket โดยส่วนมากจะไม่มีผู้ประกอบการราย
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ใหม่เข้ามาในตลาดเนือ่ งจากต้องแข่งขันเรื่องราคาต่ำและผลิตในปริมาณมาก ซึ่งมีรายใหญ่อย่างบริษัท
ข้ามชาติแข่งขันกัน
ผู้ประกอบการหลักในตลาดนี้ ได้แก่ ไอศกรีมตราวอลล์ ของบริษัท ยูนิลีเวอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ไอศกรีมตราเนสท์เล่ ของบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และไอศกรีมแมก
โนเลีย ของบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
2.1.3 ตลาดไอศกรีมระดับพรีเมี่ยม (Premium)
ไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมจะมีลักษณะเป็นไอศกรีมที่มีความหลากหลายทางด้าน
รสชาติ มีการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 6,000 ล้านบาทหรือประมาณ 40% ของตลาดรวม มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากกว่า
10% รู ป แบบการจั ด จำหน่ า ยผ่ า นทางร้ า นไอศกรี ม ให้ ห ้ า งสรรพสิ น ค้ า ซึ ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม เท่ า กั บ
ระดับกลาง แต่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดอยู่มาก เพราะอัตราการเติบโตสูง
ผู ้ ป ระกอบการหลั ก ในตลาดนี ้ แบ่ ง ออกเป็ น ผู ้ ป ระกอบการต่ า งขาติ ได้ แ ก่
Swensen Baskin robbins และ Bud’s ทางด้านผู้ประกอบการไทย ได้แก่ Iberry Umm Milk และ
Gelate
2.1.4 ตลาดไอศกรีมระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม (Superpremium)
ไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมจะมีลักษณะเป็นไอศกรีมที่มรี าคาสูงที่สุดในตลาด มีการ
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,000 ล้านบาทหรือประมาณ 10% ของตลาดรวม มี
อั ต ราการเติ บ โตที ่ ค ่ อ นข้ า งสู ง มากกว่ า 10% รู ป แบบการจั ด จำหน่ า ยผ่ า นทางร้ า นไอศกรี ม ให้
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ Modern Trade ผู้ประกอบการรายใหม่มักเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมจาก
ต่างประเทศ
ผู้ประกอบการหลักในตลาดนี้ ได้แก่ Hagendaz Cold Stone Creamery และ
Cream and Fudge
2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการประเมินโอกาส ข้อจำกัด และอุปสรรคใน
การดำเนินธุรกิจร้านไอศกรีมไผ่ทอง จะทำการวิเคราะห์โดยใช้ PEST Analysis ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.2.1 การเมือง (Political)
จากนโยบายเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการ SMEs ไทยของรั ฐ บาล
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยในปี 2561 ทาง
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 78,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพราะจากผล
วิจัยของ สสว. พบว่าการเติบโตของธุรกิจ SMEs เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศ เพื่อยกระดับไปสู่ยุค 4.0 ที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐบาลมีทั้งการ
อบรม เงินทุน และมาตรการทางภาษี เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน และการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
ดังนั้น ปัจจัยด้านการเมืองถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs และกำไรที่มากขึ้นจากการลดหย่อยภาษีด้วย
2.2.2 เศรษฐกิจ (Economics)
จากข้อมูลรายได้ของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อ้างอิงข้อมูลจาก
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และกระทรวงการคลั ง พบว่ า ในปี 2561 รายได้ ค รั ว เรื อ นนอกภาค
การเกษตรมีการปรับตัวเพิ่มสูงตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (อัตราว่างงานลดลง) ส่งผลให้กำลังซื้อของ
ประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าการบริโภคของภาคเอกชนจาก 3.2% ในปี 2560 จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูง รายได้ครัวเรือฟื้น
ตัว จะทำให้ผู้บริโภคจะสามารถบริโภคสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสินค้าจำเป็นได้มากขึ้น ยิ่งไป
กว่านั้นจะมีกำลังซื้อบางส่วนจากการปลอดภาระจากนโยบายรถคันแรกมาสมทบด้วย แต่อย่างไรก็
ตามอาจจะยังมีอุปสรรคจากหนี้ครัวเรือนด้วยบางส่วน
ดังนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของโอกาสที่ผู้บริโภค
จะมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
2.2.3 สังคม (Social)
จากข้อ มูล ของ Euromonitor พบว่า มูล ค่า ตลาดของหวานในประเทศไทยมี
อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมูลค่าตลาดไอศกรีมของไทย ก็เติบโตสอดคล้องไปกับมูลค่าของ
ตลาดของหวานด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจกับ
การเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ไอศกรีมที่เป็นของหวานอาจถูกปฏิเสธในการเลือก
ซื้อไปจากผู้บริโภคนั่นเอง
ดังนั้น ปัจจัยด้านสังคมถือว่าเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนในแง่ของมูลค่าตลาดไอศกรีม
ที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับมูลค่าตลาดขนมหวาน แต่ก็มีอุปสรรคสำหรับกระแสการเลือกรับประทาน
อาหารสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการรับประทานอาหารด้วยเช่นกัน
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2.2.4 เทคโนโลยี (Technology)
สืบเนื่องจากการก้าวเข้าสู่ยุด 4.0 ของภาครัฐบาลทำให้มีการผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งเดิมธุรกิจผลิตไอศกรีมที่เป็น
SMEs อาจยังใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง แต่ปริมาณการผลิตต่ำ ในปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ทำการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยอย่างมาก
นอกจากการผลิตแล้วทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางด้าน ICT ก็
นับว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันในเดือน
มกราคม 2561 มีประชากรไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 57 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 69 ล้าน
คน (We Are Social และ Hootsuite, 2561)
ดังนั้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การทำการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้าถือผู้บริโภคได้
ในวงกว้างมากขึ้น
2.2.5 สภาพแวดล้อม (Environment)
สภาพแวดล้อมของไทยมีลักษณะอากาศที่ร้อน เป็นบริบทที่ช่วยสนับสนุนให้
ผู้บริโภคนิยมทานไอศกรีม แต่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้ขายราย
ย่อย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการที่วัตถุดิบในการผลิตเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้งบ่อยครั้งก็อาจส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของบริบทอากาศ
ร้อนที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม แต่ก็เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ขายรายย่อย และต้นทุนใน
การผลิตไอศกรีม
2.2.6 กฎหมาย (Law)
จากการที ่ ร ั ฐ บาลมี ก ารประกาศเรื ่ อ ง การห้ า มจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี ก รด
ไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562 ทางไอศกรีมไผ่ทองไม่ได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายนี้ เพราะวัตถุดิบทุกชนิดปราศจากไขมันทรานส์ 100% ทำให้เป็นโอกาสที่ทำ
ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไขมันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใด
ดังนั้น ปัจจัยด้านกฎหมายถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของโอกาสที่ไอศกรีม
ยังคงจำหน่ายได้ในตลาด โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใด ๆ จากเดิม ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลในแง่บวกต่อการรับรู้ของผู้บริโภคว่าไอศกรีมไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ
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ตารางที่ 2.1
สรุปการประเมินโอกาส และอุปสรรคสำหรับไอศกรีมไผ่ทอง
ผลกระทบ
ปัจจัย
โอกาส
อุปสรรค
- SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น
การเมือง
- ประโยชน์จากการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจ
- ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น
สังคม
- ตลาดขนมเติบโตต่อเนื่อง
- ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ
- ช่วยลดต้นทุนการผลิต
เทคโนโลยี
- เพิ่มช่องการเข้าถึงผู้บริโภค
- อุปสรรคในการจำหน่าย
สภาพแวดล้อม - กระตุ้นพฤติกรรมทานไอศกรีม
- ต้นทุนทางวัตถุดิบ
- ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าไม่มี
กฎหมาย
ไขมันทรานส์
2.3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในเป็นการประเมินธุรกิจเพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของธุรกิจร้านไอศกรีมไผ่ทอง จะทำการวิเคราะห์โดยใช้ Five Force Analysis ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.3.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current Competitors)
ธุรกิจร้านไอศกรีมไผ่ทองจะเป็นลักษณะของไอศกรีมที่อยู่ในระดับล่างไปจนถึง
กลาง ซึ่งเดิมการแข่งขันภายในของไอศกรีมทั้ง 2 ตลาดนี้ค่อนข้างเป็นการแข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ว ด้วย
เพราะเป็นไอศกรีมที่มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมสัดส่วนประชากรโดยมาก เพราะเป็นตลาดที่ผู้บริโภค
สามารถบริโภคได้บ่อย เกิดการซื้อซ้ำ แต่หากเปรียบเทียบในลักษณะของไอศกรีมที่มีความเหมือนกัน
นั่นก็คือ ไอศกรีมโบราณที่มีรสกะทิเป็นหลักนั้นจะมีคู่แข่งทางตรงอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ราย ได้แก่
ไอศกรีมไผ่ทอง (บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด) และไอศกรีมมหาชัย
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2.3.1.1 ไอสครีมไผ่ทอง ส.เสือ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง)
ไอศกรีมไผ่ทองของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง เป็นของสมาชิกใน
ตระกูลชัยผาติกุลที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำหน่าย
ไอศกรีมให้กับตัวแทนจำหน่ายไปขายให้รายย่อยอีกทอดหนึ่ง มีราคาในการจำหน่ายอยู่ที่ 15-20 บาท
ต่อหน่วย
ตารางที่ 2.2
สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- เป็นที่รู้จักภายใต้ตราไผ่ทอง
- การขาดแคลนผู้ค้ารายย่อย
- มีกำลังการผลิตและสินค้าคงคลังเพียงพอ - การไม่ทราบข้อมูลว่ามีไอศกรีมไผ่ทอง 2
รายในตลาด
- มีตัวแทนจำหน่าย 125 สาขา และผู้ค้าราย
ย่อยประมาณ 2,000 ราย
- ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีมาตรฐาน
- มีเงินทุนในการขยายกิจการจากเงินทุน
- สถานที่จัดจำหน่ายไม่เป็นหลักแหล่ง
ส่วนตัว
- ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่รู้จัก
- มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3.1.2 ไอศกรีมไผ่ทอง ศ. ศาลา (บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด)
ไอศกรีมไผ่ทองของบริษัท ไผ่ทองไอศกรีม จำกัด เป็นธุรกิจของสมาชิกใน
ตระกูลชัยผาติกุลที่แยกตัวออกมาเป็นธุรกิจเองภายใต้แบรนด์เดิม แต่การบริหารจัดการและสูตรใน
การผลิตไอศกรีมต่างจากเดิม โดยขายไอศกรีมแบบถังมีให้กับตัวแทนคนกลาง และรายย่อยและจะถูก
จัดจำหน่ายผ่านทางรถเข็นที่ตระเวนไปตามสถานที่ต่าง เช่นเดียวกันกับธุรกิจเดิม มีราคาในการขายที่
15-20 บาทต่อหน่วย
ตารางที่ 2.3
สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมไผ่ทอง ศ. ศาลา (บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- เป็นที่รู้จักภายใต้ตราไผ่ทอง
- ไอศกรีมรสชาติไม่คงที่
- เจ้าของกิจการเป็นที่รู้จัก
- ตัวแทนจำหน่ายแลผู้ขายน้อยกว่า
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2.3.1.3 ไอศกรีมมหาชัย
มหาชัยไอศกรีมได้ก่อตั้งปี 2538 เป็นธุรกิจผลิตไอศกรีมกะทิสด ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งแบบถัง และถ้วยสำเร็จ ซึ่งลักษณะก็คือขายขาดให้กับผู้ค้ารายย่อย หรือบุคคลทั่วไป และ
ให้ไปบริหารจัดการเอง ไอศกรีมมหาชัยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางหน้าร้านค้า (Standalone
shop) ทั้งภายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้ารายย่อยภายนอก มีราคาในการขายที่ 20-50 บาท โดย
เป็นการกำหนดราคาเองของผู้ที่ซื้อไปจำหน่าย
ตารางที่ 2.4
สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของไอศกรีมมหาชัย
จุดแข็ง
- เป็นที่รู้จักภายใต้ตรามหาชัย
- หาซื้อได้ง่ายทั้งห้างสรรพสินค้าและทั่วไป

จุดอ่อน
- ราคาสูงกว่าคู่แข่ง

จากการวิเคราะห์คู่แข่งทางตรงทั้งสองรายข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทแล้ว
พบว่า ไอศกรีมไผ่ทองมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าไผ่ทองอีกรายในการที่มีช่องทางการ
จัดจำหน่ายที่มากกว่า แต่เสียเปรียบด้านมหาชัยไอศกรีมที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นหลักแหล่ง
มากกว่าแต่ราคาโดยเปรียบเทียบของทางไผ่ทองต่ำกว่ามหาชัยไอศครีม
2.3.2 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)
ด้วยการเป็นลักษณะของไอศกรีมโบราณที่มีกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตที่
ไม่ได้ยุ่งยากนักอีกทั้งยังใช้เงินลงทุนไม่สูงมากทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมสามารถ
เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายประกอบกับนโยบายการส่งเสริมเอสเอ็มอีจากภาครัฐก็อาจเป็นแรงผักดัน
สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วยทำให้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดใน
ตลาดนี้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันเลย
2.3.3 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ไอศกรีมไผ่ทองมีคู่แข่งทางอ้อมอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรีมประเภทอื่น ๆ และสินค้า
ทดแทนจากของหวานประเภทอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
ประเภทนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งหากพิจารณาคู่แข่งทางอ้อมก็คือไอศกรีมรายอื่น ๆ ในระดับกลาง พรีเมี่ยม
และซูเปอร์พรีเมี่ยมนั่นเอง ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.5
สรุปคู่แข่งขันทางอ้อมของไอศกรีมไผ่ทอง
ระดับกลาง
ระดับพรีเมี่ยม

ระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม

2.3.4 อำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ไอศกรีมไผ่ทองทั้งสองรายมีผู้จัดหาวัตถุดิบที่เป็นแหล่งเดียวกันมากถึง 80% และ
ผู้จัดหาวัตถุดิบส่วนมากเป็นรายย่อยหลากหลายรายในแต่ละผลิตภัณฑ์เนื่องด้วยมีความหลากหลาย
ของวัตถุดิบที่ค่อนข้างมากทำให้ในเรื่องอำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบสำหรับคู่แข่งในตลาด
ไอศกรีมนี้ไม่มีรายใดมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอื่น ๆ เลย
2.3.5 อำนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer)
ไผ่ทองไอศกรีม ซีกิมเซ็งมีราคาที่เปรียบเทียบถูกกว่าคู่แข่งอย่างมหาชัยไอศกรีม
ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนการบริโภคไม่ได้มีต้นทุนในการเปลี่ยน (Switching Cost) จึงทำให้ไผ่ทอง
ซีกิมเซ็งมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมากกว่ามหาชัยไอศกรีมในลักษณะนี้
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Threat of New Entrance (-)
Bargaining
Power of
Suppliers (-)

Rivalry Among Current
Competitors (+)

Bargaining
Power of
Customer
(+)

Threat of Substitute
Products (-)

ภาพที่ 2.1 สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจไอศกรีมไผ่ทอง
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บทที่ 3
การกำหนดกลยุทธ์
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จากการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองใน
ข้างต้นนั้นสามารถนำมาสรุปเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนี้
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นที่รู้จักภายใต้ตราไผ่ทอง ซึ่งตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคส่วนหนึ่งได้ให้
ความไว้วางใจในคุณภาพของไอศกรีมที่ทางไผ่ทอง ซีกิมเซ็ง ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดมา
2. มีกำลังการผลิตและสินค้าคงคลังเพียงพอ ซึ่งพร้อมที่จะตอบสนองและรองรับ
ต่อการเติบโตของยอดขายในอนาคตได้อย่างแน่นอน
3. มีตัวแทนจำหน่าย 125 สาขา และผู้ค้ารายย่อยมากกว่า 2,000 ราย ซึ่งเป็น
ข้อได้เปรียบเหนือไผ่ทองอีกรายที่มีตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อยที่น้อยกว่าในการเข้าถึงผู้บริโภค
4. มีเงินทุนในการขยายกิจการจากเงินทุนส่วนตัวเองที่สามารถรองรับการลงทุน
ทั้งโรงงานและเครื่องจักรในอนาคตได้
5. มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลด
ระยะเวลาในการขนส่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับไอศกรีมลงได้
6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาไอศกรีมมาอย่างยาวนาน
มากกว่า 60 ปี และยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าจึงทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานมาได้จนถึงปัจจุบัน
3.1.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. การขาดแคลนผู้ค้ารายย่อยที่จะมารับไอศกรีมไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็น
จุดอ่อนสำคัญที่จะส่งผลให้ยอดขายของไอศกรีมไผ่ทองลดลง เพราะไอศกรีมที่ผลิตจากบริษัทไม่มี
ช่องทางจำหน่ายไปถึงผู้บริโภค
2. การไม่ทราบข้อมูลว่ามีไอศกรีมไผ่ทอง 2 รายในตลาด ผู้บริโภคยังแยกไม่ออก
ระหว่างไอศกรีมไผ่ทอง ส.เสือกับไอศกรีมไผ่ทอง ศ.ศาลาของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ในเรื่องของมาตรฐานของรสชาติไอศกรีมที่ไม่คงที่
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3. ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีมาตรฐาน เกิดจากการจำหน่ายสินค้าขาดให้กับ
ตัวแทนจำหน่ายไปบริหารจัดการต่อเองแบบไม่มีเงื่อนไขหรือความรับผิดชอบใด ๆ ระหว่างกัน ทำให้
การควบคุมคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ รวมไปถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะก็ยัง
ไม่ได้มาตรฐานด้วย
4. การที ่ จ ั ด จำหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทางรถเข็ น ไม่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง ทำให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคมี
ความรู้สึกว่าไอศกรีมไผ่ทอง ส. เสือหาทานยากกว่าคู่แข่งอย่างไอศกรีมมหาชัย
5. ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่รู้จักทำให้จำนวนผู้บริโภคไอศกรีมไผ่ทองลดลง เพราะคนรุ่น
เก่าที่เป็นฐานลูกค้าเดิมลดลง และไม่มีการทดแทนจากประชากรในรุ่นใหม่ ๆ ด้วย
3.1.3 โอกาส (Opportunities)
1. ผู้ประกอบการสามารถลงทุนในการขยายธุรกิจได้ง่าย เพราะสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำของทางรัฐบาลได้ ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการให้ความรู้เพื่อที่จะผลักดัน
ธุรกิจ SMEs ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและมั่นคง
2. ผู ้ ป ระกอบการได้ ร ั บ ผลประโยชน์ ท างด้ า นภาษี ในกรณี ข องการลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีต้นทุนของสินค้าที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด รวมไปถึงอาจทำให้
ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ในราคาต่ำเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น
3. ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากรายได้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และกำลัง
ซื้อบางส่วนจากผู้ที่หมดภาระรถคันแรก จึงทำให้ธุรกิจหรือสินค้าที่เกิดใหม่ในตลาดมีโอกาสที่ผู้บริโภค
จะซื้อมากขึ้นด้วย
4. ตลาดขนมหวานในประเทศไทยมีมูลค่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดนี้อย่างต่อเนื่องก็เป็นแรงผักดันและแรง
กระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจบริโภคขนมหวานมากขึ้นด้วย และมูลค่าตลาดไอศกรีมเติบโต
สอดคล้องกับตลาดขนมหวานด้วยเช่นกัน
5. เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องจักรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกมากขึ้นทำให้การผลิตมีต้นทุนลดลง คุณภาพดีขึ้น และการ
ทำการตลาดของผลิตภัณฑ์สามารถส่งไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วย
3.1.4 อุปสรรค (Threats)
1. นอกจากการที่รัฐบาลให้การส่งเสริม SMEs จะก่อให้เกิดโอกาสกับธุรกิจเอง
แล้ ว ก็ ย ั ง เป็ น การสร้ า งโอกาสสำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการอื ่ น และรายใหม่ ด ้ ว ย ทำให้ ก ารแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
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2. กระแสการบริโภคสินค้าอาหารสุขภาพกำลังเติบโต ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแล
สุขภาพมากขึ้น อาจเป็นอุปสรรคสำหรับไอศกรีมโบราณที่มีส่วนผสมของกะทิ นม และน้ำตาลไม่ได้รับ
ความสนใจในการเป็นตัวเลือก
3. สภาพอากาศที่ร้อนส่งผลต่อความลำบากในการจำหน่ายไอศกรีมของผู้ค้าราย
ย่อย ทำให้ผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบันลดจำนวนลง
4. ภัยธรรมชาติส่งผลต่อราคาวัตถุดิบที่ไม่คงที่ ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
แต่ราคาขายอยู่ในระดับเดิม ทำให้กำไรส่วนต่างที่ได้รับลดลง
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3.2 การกำหนดกลยุทธ์ขอธุรกิจ
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในข้างต้น สามารถนำมากำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.1
การกำหนดกลยุทธ์องค์กรโดยใช้ TOWS Matrix
โอกาส (Opportunities)
O1 – มีแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
O2 – ต ้ น ท ุ น ล ด ล ง จ า ก ก า ร ล ด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
O3 – ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น
O4 – แนวโน้มมูลค่าตลาดขนมหวาน
ขยายตัว
O5 – การพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีทั้งการ
ผลิตและการสื่อสาร

อุปสรรค (Threats)
T1 – ผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ เ ข้ า มา
ง่ า ยขึ ้ น จากการให้ เ งิ น ทุ น ในการ
ดำเนินงานจากรัฐบาล
T2 – กระแสบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพ
มากขึ้น
T3 – สภาพอากาศร้อนเป็นอุปสรรค
ต่อการทำรถเข็น
T4 – ภั ย ธรรมชาติ ส ่ ง ผลต่ อ ราคา
วัตถุดิบ
จุดแข็ง (Strengths)
กลยุทธ์เชิงรุก
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
S1 – เป็นที่รู้จักภายใต้ตราไผ่ทอง
§ ขยายตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าราย § สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าราย
S2 – กำลังการผลิตและสินค้าคงคลัง
ย่อยให้มากขึ้น และเข้าไปมีส่วน
ย่อยให้เป็นส่วนร่วมในการทำธุรกิจ
มีเพียงพอ
ร่วมในการบริหารจัดการ (S1, S2,
กัน (S3, T1, T3)
S3 – รสชาติหลากหลาย
S3, S4, O3, O4)
S4 – มีเงินลงทุนในการขยายกิจการ § ทำกิ จ กรรมการตลาดเพื ่ อ ให้
S5 – ม ี ศ ู น ย ์ ก ร ะ จ า ย ส ิ น ค ้ า ใ น
ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น (S1, O5)
ต่างจังหวัด
S6 – มีบ ุค ลากรในเชี่ย วชาญในการ
ผลิตไอศกรีม
จุดอ่อน (Weakness)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
กลยุทธ์เชิงรับ
W1 – การขาดแคลนผู้ค้ารายย่อย
§ เข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวแทนในการ § บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ล ะ ส ร ้ า ง
W2 – การไม่ทราบข้อมูลว่ามีไอศกรีม
บริหารช่องทางการจัด จำหน่าย
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ ค ้ า รายย่ อ ย
ไผ่ทอง 2 รายในตลาด
กำหนดพื ้ น ที ่ มาตรฐาน และ
(W1,T3)
W3 – ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มี
ช่วงเวลาในการขายของรถเข็นแต่ § ทำกิ จ กรรมการตลาดเพื ่ อ สร้ า ง
มาตรฐาน
ละคั น ให้ ช ั ด เจน (W1, W2, W3,
เอกลักษณ์ของไอศกรีมไผ่ทองให้
W4 – สถานที่จัดจำหน่ายไม่เป็นหลัก
ชัดเจน และทำให้ผู้บริโภคจดจำ
W4, O1, O5)
แหล่ง
(W2,T1,T2)
§ ทำกิ จ กรรมการตลาดเพื ่ อ สร้ า ง
W5 – ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่รู้จัก
ความแตกต่างของไอศกรีมไผ่ทอง
กันให้ชัดเจนและให้ผู้บริโภครู้จัก
มากขึ้น (W2, W5, O5)
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3.3 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ
3.3.1 การรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อย
เนื่องจากในปัจจุบันมีไอศกรีมหลากหลายแบรนด์เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น
ดังนั้น ไผ่ทองจำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนและผู้ค้ารายย่อยไว้เป็นอย่างดี เพราะเป็น
สิ่งที่ทำให้เกิดยอดขายกับทางไผ่ทอง ซึ่งในการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าว ถือว่าการรักษามาตรฐาน
ในการผลิตไอศกรีมเป็นปัจจัยสำคัญเพราะถ้าสินค้ามีคุณภาพผู้บริโภคก็จะซื้อไอศกรีมไผ่ทอง ส่งผลให้
ผู้ค้ารายย่อย และตัวแทนจำหน่ายขายของได้และมีรายได้มาสู่ไผ่ทองนั่นเอง
3.3.2 บุคลากรในการผลิตไอศกรีม
เนื่องด้วยเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีพนักงานอยู่ไม่มากนนักประมาณ 50 คน ซึ่งเป็น
พนักงานที่เก่าแก่อยู่มาตั้งแต่สมัยเริ่มโรงงาน ดังนั้น ไผ่ทองควรจะรักษาความสัมพันธ์กับบุคลากร มี
การให้ความช่วยเหลือ และดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันธ์ในองค์กร
และทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เพราะด้วยแรงงานในปัจจุบันที่ค่อนข้างหายาก และงานในโรงงานผลิต
ที่เป็นการดำเนินงานหลักค่อนข้างหนัก จึงจำเป็นต้องรักษาแรงงานเดิมไว้อย่างดี
3.4 ชื่อธุรกิจ
“ไผ่ทองไอสครีม” ทางธุรกิจยังคงใช้ชื่อเดิมในการดำเนินงาน เพราะเป็นชื่อที่ลูกค้ารู้จัก
จะจินตนาการได้ถึงลักษณะของไอศกรีม
3.5 วิสัยทัศน์
ไอศกรีมโบราณ ที่ยึดมั่นในคุณภาพของไอศกรีมที่มอบให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ และ
จำหน่ายในราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
3.6 พันธกิจ
1. พัฒนาและบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย และผู้ค้ารายย่อย เหมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน
3. พัฒนาไอศกรีมให้มีคุณภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
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3.7 ตราสัญลักษณ์

3.8 เป้าหมาย
3.8.1 เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี)
1. เพิ่มตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวน 200 ราย และมีผู้ค้ารายย่อยจำนวน 3,000
รายในปี 2562
2. ผู้บริโภคสามารถแยกออกระหว่างไผ่ทองทั้งสองราย และรู้จักไผ่ทอง ส. เสือ
เพิ่มมากขึ้นในปี 2562
3. ยอดขายเติบโตขึ้นปีละ 20% ในปี 2561-2565
3.8.2 เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)
อัตราการเติบโตของยอดขายในอนาคตไม่ต่ำกว่า 15% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2566 เป็น
ต้นไปในระยะยาว
3.9 แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.9.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
กลยุทธ์ที่ทางธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองเลือกมาใช้คือ Growth Strategy เป็นกลยุทธ์
ในการเพิ่มยอดขายในกลุ่มตลาดปัจจุบัน (Market Penetration) โดยการเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่าย
และรถเข็นให้มากขึ้น รวมไปถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายตลาดหรือฐานกลุ่มลูกค้าโดยใช้
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรที่มีอยู่
3.9.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
ธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองนี้ได้แบ่งฝ่ายปฏิบัติงานทั้งหมดออกเป็นสามฝ่ายเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.9.2.1 ฝ่ายการตลาด
มีหน้าที่วิเคราะห์ตลาดพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกระจาย
ตัว แทนจำหน่า ยไปอยู่ใ นบริเ วณนั้น อย่า งทั่ว ถึง และวิเ คราะห์ค วามต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างตรงจุด
3.9.2.2 ฝ่ายผลิตสินค้า
มีหน้าที่บริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูง สุด รวมไปถึง การพัฒ นาไอศกรีม ใหม่ ๆ เพื่อ นำเสนอต่อ ลูก ค้า และสร้า งความแตกต่า งในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงมาก เพื่อขายให้กับลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น
3.9.2.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน
มีหน้าที่วิเคราะห์และเก็บข้อมูลทั้งหมดทางการเงินของธุรกิจ วิเคราะห์
ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนใหม่ วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในการใช้จ่าย วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน
และราคาขายที่เหมาะสม รวมไปถึงดำเนินการเรื่องภาษีของบริษัทในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อรายได้
ที่เพิ่มขึ้น
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บทที่ 4
การวิจัยตลาด
แผนธุรกิจไอศกรีมโบราณ เป็นแผนธุรกิจที่ต้องการหาแนวทางในการที่บริษัทจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวจำหน่ายไอศกรีมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น ซึ่งเดิมทางบริษัทไม่เคยทำการศึกษาหรือวิจัยในลักษณะนี้มา
ก่อน ดังนั้นการวิจัยตลาดในครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และทำการ
กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานให้กับ
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางหรือ
รูปแบบการจัดจำหน่ายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของตัวแทนจำหน่ายในการตัดสินใจเข้ามาเป็น
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
2. เพื่อศึกษาความต้องการ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับ
3. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และปัญหาของตัวแทนจำหน่ายในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่
แตกต่างกัน
4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบถึงทัศนคติ และเหตุผลในการตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
2. ทำให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไอศกรีมโบราณของบริษัท
รวมถึงลักษณะหรือรูปแบบการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ทำให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว รวม
ไปถึงปัญหาในการดำเนินงานที่ทำให้การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
4. ทำให้ทราบถึงแนวทางหรือความต้องการของตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการให้บริษัทเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขาย
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4.3 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยตลาดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายนั้น จะทำการศึกษาโดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย
และผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่จะทราบถึงความต้องการ ทัศนคติ พฤติกรรม และ
กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารงานของตั ว แทนจำหน่ า ย รวมไปถึ ง ปั ญ หาที ่ ท ำให้ ก ารดำเนิ น งานยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนทราบถึงลักษณะ และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่สามารถนำมาเป็น
แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนจำหน่าย และกลุ่ม
ผู้บริโภค
4.4 วิธีการเก็บข้อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูล
การจากการที่กลุ่มเป้าหมายที่จะทำการศึกษามีลักษณะที่แตกต่างกันโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายและกลุ่มผู้บริโภค จึงทำให้การพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลมี
ความแตกต่างกันไปด้วย
4.4.1.1 ตัวแทนจำหน่าย
ทางด้านการเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด มีความแตกต่างกันในลักษณะทั้งประสบการณ์ ความรอบรู้และการดำเนินงาน จึงเลือกใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำการเก็บข้อมูลมีลักษณะที่แตกต่าง
กันดังนี้
1. ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ตัวแทนจำหน่ายที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และมีลักษณะการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค 2
ช่องทาง คือ พ่อค้ารถเข็นไอศกรีม และงานจัดเลี้ยง
2. ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 5 ปี และมีการการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผ่าน
ทางพ่อค้าไอศกรีมรถเข็นทางเดียวจำนวน 30 คัน
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3. ตั ว แทนจำหน่ า ยในพื ้ น ที ่ ร ั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ ่ ง เป็ น ตั ว แทน
จำหน่ายที่ดำเนินงานงานเป็นระยะเวลา 8 เดือน และมีการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค 3 ช่องทาง คือ
พ่อค้าไอศกรีมรถเข็น งานจัดเลี้ยง และบริการจัดส่ง (Delivery)
4. ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นตัวแทน
จำหน่ายที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 2 เดือน และมีการจัดจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ หน้าร้านและ
บริการจัดส่ง (Delivery)
4.4.1.2 ผู้บริโภค
ทางด้านการเลือกผู้บริโภคที่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรม ความชอบ
หรือลักษณะในการดำเนินชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันที่จะส่งผลต่อการซื้อไอศกรีม คือ ประชากรอายุ
ระหว่าง 19-66 ปี จำนวน 5 คน
4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจ ัย ในครั้ง นี้เลือ กใช้ก ารเก็บ ข้อ มูล การจากสัม ภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เล่าและอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด โดยมีคำถามหลักในการสัมภาษณ์ที่แตกต่างในแต่
ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
4.4.2.1 คำถามหลักของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย
1. เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจมาเป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ยไอศกรี ม โบราณ
แนวทางในการดำเนินงาน และการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนจำหน่าย
2. สัดส่วนยอดขายในรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ และ
สัดส่วนยอดขายของไอศกรีมแต่ละรสชาติ
3. ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของผู้บริโภคในรูปแบบการจัด
จำหน่ายที่แตกต่าง
4. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่อยากให้ทาง
บริษัทมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
4.4.2.2 คำถามหลักของกลุ่มผู้บริโภค
1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะของ
ครอบครัว ลักษณะความเป็นอยู่การดำเนินชีวิต
2. พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมและบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภค
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4.5 ผลการวิจัย
4.5.1 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวแทนจำหน่าย
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์จากตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 ราย สามารถสรุปประเด็นที่
จะนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทได้ ดังนี้
ประเด็ น ที ่ 1 ทั ศ นคติ แ ละเหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจมาเป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ย
ไอศกรีมไผ่ทอง ไอศกรีมไผ่ทองเป็นไอศกรีมที่มีตราสินค้าที่พอจะเป็นที่รู้จักในตลาดมานาน ทาง
ตัวแทนจำหน่ายมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าที่จะทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายผ่านทางการเป็นที่
รู้จักของตราสินค้าอยู่แล้ว ไอศกรีมไผ่ทองมีรสชาติไอศกรีมที่หลากหลายสามรถตอบสนองความ
ต้องการหรือความชอบของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมกลุ่มประชากร ราคาของไอศกรีมที่ขายให้กับ
ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพและรสชาติของไอศกรีม ซึ่ง
ตัวแทนจำหน่ายมองว่าเป็นระดับราคาที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อไอศกรีมได้อย่างง่ายและ
สามารถเกิดการซื้อซ้ำได้บ่อย นอกจากนี้ตัวแทนจำหน่ายยังมีความพึงพอใจกับวิธีการบริหารจัดการ
ตัวแทนจำหน่ายของไอศกรีมไผ่ทอง ที่ให้อำนาจในการบริหารงานกับตัวแทนจำหน่ายอย่างอิสระไม่มี
ข้อผูกมัดหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ตัวแทนจำหน่ายไม่เกิดความกังวลในการดำเนินงาน
และทำให้ตัวแทนจำหน่ายรู้สึกถึงการเป็นผู้ประกอบเองจริง ๆ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการในส่วนของการในพื้นที่ในการจัดการจากศูนย์กลางของตัวแทนจำหน่ายไปยังพื้นที่
โดยรอบในระยะทาง 5-7 กิโลเมตร ซึ่งค่อนข้างเพียงพอสำหรับยอดขายของแต่ละตัวแทนจำหน่ายนั้น
และไม่มีการทับซ้อนกันในแต่ละพื้นที่
ประเด็นที่ 2 แนวทางในการดำเนินงาน และการควบคุมมาตรฐานของตัวแทน
จำหน่าย แนวทางในการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของรูปแบบการจัดจำหน่าย โดยการจัดจำหน่ายผ่านทางรถเข็นจะจัดหาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขาย ซึ่งทุก
ตัวแทนจำหน่ายต่างให้เหตุผลที่ตรงกันว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ยากมากที่สุด เพราะประชากร
ในปัจจุบันที่จะมาทำอาชีพนี้ค่อนข้างน้อย เพราะเป็นอาชีพที่ผู้ขายนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถใน
การคิดและขายที่ดีพอสมควรจึงจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถยึดเป็นรายได้หลักได้ ซึ่งในแต่ละตัวแทน
จำหน่ายมีกลยุทธ์ในการจัดหาผู้ขายที่ต่างกัน ทั้งแบบให้รายได้ตามยอดขายที่ขายได้และขายขาดให้
ลงทุนค่าไอศกรีมเอง แต่จัดหาอุปกรณ์ในการขายอื่นให้ เช่น รถเข็นและตู้ไอศกรีม ส่วนในด้านของ
การจัดจำหน่ายตามงานเลี้ยงสังสรรค์ ทางด้านผู้บริโภคจะเป็นผู้ติดต่อมาหาตัวแทนจำหน่ายเองและมี
การจัดส่งตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้ ส่วนรูปแบบการจัดจำหน่ายสุดท้ายอย่างบริการจัดส่ง (Delivery)
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เป็นรูปแบบใหม่ในการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน จะบริการจัดส่งไอศกรีมใน
ขนาด 2.2 กิโลกรัมให้กับผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 กลุ่มต่างให้ความ
คิด เห็น ที่ต รงกัน ว่า เป็น ทางเลือ กใหม่ในการเพิ่ม ยอดขายให้ก ับ ตัว แทนจำหน่า ยที่น ่า สนใจ แต่
จำเป็นต้องใช้การประชามสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและต้องสร้างความน่าสนใจในสินค้า
ให้มากขึ้นด้วย
ทางด้านการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนจำหน่ายต่างให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ได้มีการกำหนดมาตรฐานการขายเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ การแต่งกาย
ของผู้ขาย รถเข็น ร่ม และถ้วยไอศกรีมที่เป็นของตราสินค้าไผ่ทอง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ
ของไอศกรีมต่อผู้บริโภคด้วย แต่ประเด็นทางด้านความสะอาดมีเพียง 2 รายที่กล่าวถึงซึ่งนับว่าเป็น
ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด
ประเด็นที่ 3 สัดส่วนของยอดขายของตัวแทนจำหน่าย ในการพิจารณาสัดส่วน
ยอดขายของตัวแทนจำหน่าย จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 แบบ คือ สัดส่วนยอดขายแบ่งตาม
รูปแบบการจัดจำหน่าย และยอดขายแบ่งตามรสชาติของไอศกรีม ในแบบแรกนั้นทั้ง 4 ตัวแทน
จำหน่ายให้ข้อมูลอย่างตรงกันว่ายอดขายหลักมาจากการขายปลีกให้กับผู้บริโภคทั้งผ่านทางรถเข็น
และหน้าร้าน โดยเฉลี่ยแล้วมีสัดส่วนประมาณ 70-80% ของยอดขายทั้งหมด สัดส่วนที่เหลือจะมา
จากการจัดส่ง (Delivery) และการสั่งเพื่อการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายให้เหตุผล
ต่อว่าสัดส่วนยอดขายจากการสังเพื่องานเลี้ยงสังสรรค์จะมีอยู่เพียงบางช่วงเวลาเพียงเท่านั้นซึ่งจะ
ประมาณช่วงเดือนตุลาคม–กุมภาพัน ธ์ เพราะจะเป็น ช่วงของการจัดงานเลี้ยงบริษ ัท งานกีฬ าสี
โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการสั่งในแต่ละครั้งจะมีการสั่งในปริมาณ 4-8 กล่อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้
มากนัก
และหากพิจารณาถึงยอดขายแบ่งตามรสชาติของไอศกรีม พบว่า รสชาติที่ขายดี
มากที่สุดจะประกอบด้วย กะทิ ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตชิพ และสตรอเบอรี่ ซึ่งมีสัดส่วนรวมของทั้ง 4
รสชาติประมาณ 70% ของยอดขายทั้งหมด และที่เหลือจะเป็นรสชาติอื่นที่คละกันไป ทางตัวแทน
จำหน่ายให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่ามีความพึงพอใจที่ทางไอศกรีมไผ่ทองมีการคิดรสชาติใหม่ ๆ
ออกมาอยู่เสมอ เพราะนับว่าเป็นการสร้างความน่าสนใจต่อไอศกรีมที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาทดลองเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาด นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
การเลือกรสชาติไอศกรีมไปขายในแต่ละรถเข็นของผู้ขายแต่ละราย จะให้อำนาจของผู้ขายในการ
ตัดสินใจเลือกรสชาติ เพราะมองว่าผู้ขายเป็นคนที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง จะทราบว่าลูกค้าในพื้นที่ที่
ตนเองไปขายนั้น ชอบหรือไม่ชอบรสชาติอะไร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณยอดขายของตนเอง
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ประเด็นที่ 4 ลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ทางตัวแทนจำหน่าย
ให้ข้อมูลอย่างตรงกันว่าผู้บริโภคครอบคลุมกลุ่มประชากรตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มไหนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบทโดยรอบของพื้นที่นั้น ๆ เช่น บริเวณใกล้เคียงมี
สถานที ่ ท ำงานผู ้ บ ริ โ ภคจะเป็ น กลุ ่ ม วั ย ทำงาน บริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี โ รงเรี ย นหรื อ ศู น ย์ ก ี ฬ าและ
สวนสาธารณะผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มนักเรียน หรือบริเวณโดยรอบเป็นลักษณะของชุมชนผู้บริโภคจะ
เป็นวัยสูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านและเด็กเล็ก เป็นต้น โดยความถี่ในการซื้อซ้ำของผู้บริโภคมีปริมาณเฉลี่ย
ถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง ทางตัวแทนจำหน่ายให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ว่าเนื่องลักษณะการบริโภคของคนไทยที่ทานของหวานเป็นอุปนิสัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีตัวแทน
จำหน่าย 1 รายใช้วลีที่ว่า “กินคาวไม่กินหวาน สันดานไพร่” ซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายมองว่าเป็นสิ่งที่
สื่อให้เห็นว่าอุปนิสัยของประชากรไทยเลือกรับประทานของหวานภายหลังจากการทานของคาว ซึ่ง
ไอศกรีมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองได้ดีทั้งการเป็นของหวานและตอบโจทย์สำหรับอากาศร้อน
ของประเทศไทยนั่นเอง
นอกจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในข้างต้นแล้ว ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทน
จำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ถือเป็นตัวแทนจำหน่ายต้นแบบของการขายรูปแบบ
จัดส่ง (Delivery) ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเด็ก จะนิยมสั่งไอศกรีมในรูปแบบนี้ เพราะ
ค่อนข้างสะดวกในการซื้อ และสามารถทานได้ในเวลาที่ต้องการทาน แต่อย่างไรก็ตามความถี่ในการ
สั่งซื้อจะต่ำ ซึ่งจากปริมาณ 1 กล่องขนาด 2.2 กิโลกรัมนั้นจะมีระยะเวลาในการบริโภคประมาณ 2-3
เดือน
ประเด็ น ที ่ 5 ปั ญ หาในการดำเนิ น งานของตั ว แทนจำหน่ า ย ทางตั ว แทน
จำหน่ายทั้ง 4 รายได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า การบริหารจัดการเพื่อให้มีจำนวนผู้ขายผ่าน
รถเข็นที่คงที่หรือมากขึ้น เป็นปัญหาสำคัญ เพราะหลายตัวแทนอื่น ๆ ต้องหยุดดำเนินธุรกิจในการเป็น
ตัวแทนไป เพราะไม่มีผู้ขายรายย่อยผ่านทางรถเข็นนั่นเอง เพราะทุกตัวแทนจำหน่ายมองว่าการขาย
ผ่านทางรถเข็นเป็นรายได้ก่อให้เกิดยอดขายมากที่สุด และมีกำไรสุทธิสำหรับตัวแทนจำหน่ายมาก
ที่สุดเช่นกัน
ประเด็นที่ 6 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้กับทางบริษัท ตัวแทนจำหน่าย
3 ใน 4 ราย ให้ความคิดเห็นตรงกันว่าการประชาสัมพันธ์ การสร้างคอนเทนต์ (Content) หรือการทำ
ให้เกิดกระแสในสังคมเกี่ยวกับไอศกรีมไผ่ทองมีส่วนช่วยสำคัญให้ยอดขายเพิ่มขึ้น จึงอยากให้ทาง
บริษัททำการตลาดเพื่อกระตุ้น หรือดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคให้สนใจและซื้อไอศกรีมไผ่ทอง
มากขึ้น
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4.5.2 ผลการวิจัยจากกลุ่มผู้บริโภค
จากข้อ มูล ที่ได้ส ัม ภาษณ์จ ากผู้บ ริโภค 5 ราย สามารถสรุป ประเด็น เกี่ย วกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมได้เป็น 2
ประเด็นตามลักษณะการซื้อไอศกรีมได้ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมผ่านผู้ค้ารายย่อย จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผู้บริโภคจะเลือกทานเป็นของหวานหลังจากทานอาหารกลางวันในช่วงพักเที่ยง ซึ่ง
การซื้อต้องไม่ได้หายาก หรือกล่าวคือเป็นพื้นที่เดียวกันกับจุดจำหน่ายอาหารกลางวันของพนักงานใน
บริเวณนั้น ๆ นอกจากนั้นทางผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ที่บ้านยังให้ความคิดเห็นว่า การที่รถเข็นขายสินค้าที่
เข้ามาในชุมชนนั้นมีเสียงประกาศให้ได้รับรู้เป็นปัจจัยสำหรับที่กระตุ้นความน่าสนใจของสินค้านั้น ๆ
ผู้บริโภคได้กล่าวว่า “เวลามีรถขายเฉาก๊วยผ่านมาจะได้ยินเสียงประกาศ เฉาก๊วยมาแล้วคับเฉาก๊วย ก็
ทำให้อยากกินทันที” (ผู้บริโภค 1, 2561)
ประเด็ น ที ่ 2 ลั ก ษณะ และพฤติ ก รรมการซื ้ อ ไอศกรี ม ผ่ า นการจั ด ส่ ง
(Delivery) พบว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ท ี ่ ส ่ ง ผลต่ อ การซื ้ อ ไอศกรี ม จะครอบคลุ ม ทั ้ ง
ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย แต่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับการที่ครอบครัวนั้นต้องมีสมาชิก
เป็นเด็ก เพราะเด็กเป็นผู้บริโภคสินค้าเป็นหลักสำหรับไอศกรีม แต่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อไอศกรีมจะเป็น
ผู้ใหญ่ ซึ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าระดับรายได้ของผู้ใหญ่นั้นจะมีมากกว่า 30,000 บาทต่อครัวเรือน จะ
ทำการตัดสินใจซื้อได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ระดับรายได้ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผล
ต่อการซื้อไอศกรีม แต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยพฤติกรรมของตัวผู้บริโภคเองที่มีพฤติกรรมหรือ
ลักษณะในการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคไว้ที่บ้านไม่ให้ขาด เพราะผู้บริโภคให้ความคิดเห็นว่า “ถ้าคิดว่า
อยากจะทานไอติม ก็ส ามารถทานได้เ ลยไม่ว ่า จะเป็น เวลาไหน และได้ค ุณ ภาพตามที่ต ้อ งการ”
(ผู้บริโภค 4, 2561)
4.6 สรุปผลการวิจัย
จากข้อมูลผลการวิจัยข้างต้นของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย และกลุ่มผู้บริโภคสามารถนำมา
สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดำเนินต่าง ๆ ของ
บริษัทที่จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ดังนี้
1. คุณภาพและรสชาติของไอศกรีม เป็นสิ่งที่ทางบริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ
แรก เพราะทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคมองว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทน
หรือบริโภคไอศกรีมไผ่ทอง
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2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของวัตถุดิบ อุปกรณ์การขาย และผู้ขาย ทาง
บริษัทจะต้องมีมาตรการในการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางกันสำหรับผู้ขายรายย่อยทั้งหมด
3. การควบคุมวัตถุดิบประกอบ เช่น ข้าวเหนียวมูล หรือวัตถุดิบที่มีการเน่าเสียได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไอศกรีมไผ่ทองแตกต่างจากไอศกรีมอื่น ซึ่งหากเกิดการเน่าเสียหรือรสชาติ
ไม่ได้มาตรฐานก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
4. การรักษาจำนวนผู้ค้ารายย่อยที่ทางบริษัทต้องหาแรงจูงใจให้กับผู้ค้ารายย่อย เพื่อให้
อาชีพผู้ขายไอศกรีมรถเข็น เป็นอาชีพที่ให้รายได้หลักสำหรับผู้ขายได้ เพื่อให้จำนวนผู้ขายคงที่หรือ
เพิ่มขึ้น เพราะนับว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักที่สร้างรายได้ให้กับทางบริษัท
5. ราคาของไอศกรีมที่อยู่ในระดับนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการซื้อของผู้บริโภคที่
สามารถครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ จะยังส่งผลต่อปริมาณการซื้อซ้ำที่มีความถี่มี
มากขึ้นกว่าระดับราคาสูงด้วย
6. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทจะต้อง
ให้ความรู้ ชี้ให้เห็นประโยชน์หรือแนวทางในการดำเนินงานที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายให้มี
ยอดขายที่มากขึ้นได้
7. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตราสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครู้จัก หรือกล่าวถึงในสังคมเป็น
ปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 5
กลยุทธ์ทางการตลาด
จากข้อมูลการวิจัยตลาดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภค
สามารถนำมากำหนดแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคดังต่อไปนี้
5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานของตราสินค้าภายใต้ “ไอศกรีมไผ่ทอง” ให้เป็นที่รู้จักใน
ลักษณะที่เป็นไอศกรีมคุณภาพดีทัดเทียมกับไอศกรีมอื่นในตลาด
2. เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับช่องทางการจัดจำหน่าย และบริหารจัดการให้มีพื้นที่บริการ
ที่ครอบคลุมสำหรับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น
3. เพื่อทำให้ไอศกรีมไผ่ทองเป็นที่รู้จักและผู้บริโภคนึกถึงเมื่อต้องการบริโภคไอศกรีม
5.2 เป้าหมายทางการตลาด
1. เพื่อเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายจากเดิม 125 สาขาเป็น 160 สาขา ภายในปี 2562
2. เพื่อเพิ่มจำนวนรถเข็นในแต่ละสาขาให้มีจำนวนรถเข็นอย่างน้อยสาขาละ 10 คัน
ภายในปี 2562
3. เพื่อเพิ่มปริมาณยอดขายให้เติบโต 20% ในปี 2562 จากเดิมที่ 70 ล้านบาท เป็น 84
ล้านบาทในปี 2562
5.3 การแบ่งส่วนตลาด
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ของไอศกรีมไผ่ทองจะใช้การแบ่งส่วนตลาดตาม
พฤติกรรม (Behavior segmentation) ซึ่งเป็นการแบ่งตามพฤติกรรมการซื้อไอศกรีม เพื่อตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยนักการตลาดเชื่อว่าลักษณะพฤติกรรมเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมที่สุดของการแข่งส่วนตลาดทั้งหมด โดยสามารถแบ่งส่วนตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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5.3.1 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อบริโภคในครั้งเดียว
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้อในลักษณะปลีกย่อย เช่น แบบถ้วย โคน
หรือขนมปัง ซึ่งเป็นปริมาณที่ทานสำหรับ 1 หน่วยต่อ 1 คน โดยครอบคลุมอายุของประชากรตั้งแต่วัย
เด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ มีราคาในการซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 15-35 บาท การซื้อในลักษณะนี้จะเป็นการซื้อที่
มีปริมาณการซื้อซ้ำค่อนข้างบ่อยประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย โดยจะมีการซื้อเป็น
ช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างช่วงเวลา 12.00-13.00 น. ของคนวัยทำงาน และช่วงเวลา 15.00-17.00 น.
ของนักเรียน และตำแหน่งของสถานที่ซื้อจะคงที่
5.3.2 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเก็บไว้ที่บ้าน
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้อในลักษณะปลีกย่อยในขนาดปริมาณ
กล่อง 2.2 กิโลกรัมที่สามารถบริโภคได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณความถี่ในการบริโภค และจำนวน
สมาชิกในครอบครัว มีราคาในการซื้อต่อครั้งอย่างน้อย 230-270 บาท ซึ่งปริมาณการซื้อซ้ำจะไม่
บ่อยครั้งประมาณ 2-3 เดือนต่อ 1 กล่อง โดยการซื้อจะใช้ความอร่อยของสินค้ามาเป็นการเลือกซื้อ
รวมไปถึงความสะดวกในการซื้อก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน
5.3.3 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
กลุ่ม ผู้บ ริโภคกลุ่ม นี้จ ะมีก ารซื้อ ในลัก ษณะเพื่อ ใช้เป็น ส่วนประกอบของการ
จัดการเลี้ยง สัมมนา งานกีฬาสี โดยมีปริมาณในการสั่งอย่างน้อย 4 กล่องเป็นอย่างต่ำ (กล่องขนาด
2.2 กิโลกรัม) มีราคาในการซื้อต่อครั้งขั้นต่ำประมาณ 1,000 บาท โดยการสั่งดังกล่าวจะมีอุปกรณ์
อย่างกล่องเก็บความเย็นและที่ตักไอศกรีมไว้บริการด้วย ซึ่งจำนวนการซื้อซ้ำจะไม่มากนัก จะใช้เกณฑ์
การซื้อจากเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อ
5.4 การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย
การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Targeting) จะใช้ปัจจัยในประเด็นของขนาดของส่วน
ตลาด และอัตราการเติบโตของตลาดมาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายยอดขายให้เติบโตไปได้ และใช้กลยุทธ์ในการเลือกส่วนตลาดแบบการตลาด
แตกต่าง (Differentiated Marketing) หรือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นตลาดในหลายส่วนโดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละส่วนตลาด โดยประกอบด้วยกลุ่มตลาด
เป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อบริโภคในครั้งเดียว และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้บริโภค
ที่ซื้อเก็บไว้ที่บ้าน
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5.4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target)
กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อบริโภคในครั้งเดียวมีจำนวนประชากรตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
มีจ ำนวนประชากรทั้ง สิ้น ประมาณ 64 ล้า นคน (สำนัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติ , 2561) ซึ่ง ถือ เป็น กลุ่ม
ประชากรที่มีขนาดที่ใหญ่มากเกือบเท่ากับจำนวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมี
พฤติกรรมการซื้อในลักษณะปลีกย่อย เช่น แบบถ้วย โคน หรือขนมปัง ซึ่งเป็นปริมาณที่ทานสำหรับ 1
หน่วยต่อ 1 คน โดยครอบคลุมอายุของประชากรตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ มีราคาในการซื้อต่อ
ครั้งตั้งแต่ 15-35 บาท การซื้อในลักษณะนี้จะเป็นการซื้อที่มีปริมาณการซื้อซ้ำค่อนข้างบ่อยอย่างน้อย
ประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
5.4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target)
กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเก็บไว้ที่บ้าน เป็นลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการ
เติบโตของยอดขายในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 ที่มูลค่าตลาดจากจาก 22,012 ล้านบาท มา
จนถึ ง 26,276 ล้ า นบาท (Euromonitor, 2560) ซึ ่ ง มี อ ั ต ราการเติ บ โตเฉลี ่ ย ที ่ 3.5% ต่ อ ปี กลุ ่ ม
ผู้บ ริโภคกลุ่มนี้จะมีพ ฤติกรรมการซื้อในลักษณะปลีกย่อยในขนาดปริมาณกล่อง 2.2 กิโลกรัมที่
สามารถบริโภคได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณความถี่ในการบริโภค และจำนวนสมาชิกในครอบครัว มี
ราคาในการซื้อต่อครั้งอย่างน้อย 230-270 บาท ซึ่งปริมาณการซื้อซ้ำจะไม่บ่อยครั้งประมาณ 2-3
เดือนต่อ 1 กล่อง โดยการซื้อจะใช้ความอร่อยของสินค้ามาเป็นการเลือกซื้อ รวมไปถึงความสะดวกใน
การซื้อก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 5.1
มูลค่าตลาดธุรกิจการจัดส่งอาหารในประเทศไทย
ยอดขาย
2555
2556
2557
2558
2559
2560
100% Home Delivery 22,012 22,704 23,640 24,434 25,655 26,276
Growth (%)
4%
3%
4%
3%
5%
2%
AVG. Growth (%)
3.5%
หมายเหตุ. จาก มูลค่าตลาดธุรกิจการจัดส่งอาหารในประเทศไทย, โดย Euromonitor, 2560, สืบค้น
จาก https://www.euromonitor.com/100-home-delivery-takeaway-in-thailand/report.
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5.5 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองของบริษัทข้างต้น ทางบริษัท
ควรมีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ของไอศกรีมไผ่ทองอย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความเชื่อมั่นและเข้าใจถึงการสื่อสารระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
5.5.1 ลักษณะเฉพาะของตัวแบรนด์

คนขาย

สีเขียว
ความดั้งเดิม

คุณภาพคงที่
รถเข็น

ร่ม

อร่อย
สะอาด

คุ้มค่า

อร่อย

คุ้มค่า
เข้าได้กับคนทุกฐานะ

หลายรสชาติ

ราคาถูก

ภาพที่ 5.1 Brand DNA ของไอศกรีมไผ่ทอง
จากภาพที่ 5.1 สามารถอธิบายความหมายของ Brand DNA ของไอศกรีมไผ่ทอง ได้
ดังต่อไปนี้
1. อร่อย ไอศกรีมไผ่ทองมุ่งเน้นเรื่องของรสชาติไอศกรีมที่อร่อยเป็นมาตรฐานในการ
ผลิตไอศกรีม เพราะมองว่าความอร่อยเป็นปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมของ
ผู้บริโภค และการรักษามาตรฐานของรสชาติไอศกรีมให้คงที่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถรักษาฐาน
ผู้บริโภคเดิม และดึงดูดผู้บริโภครายใหม่อีกด้วย
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2. สะอาด ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเลือกซื้ออาหาร
หรือขนมเพื่อมาบริโภคนั้น ปัจจัยทางด้านความสะอาดนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเทียบเท่ากับความอร่อย
เพราะมีผลโดยตรงกับร่างกายของผู้บริโภค ทางไผ่ทองจึงให้ความสำคัญกับความสะอาด ตั้งแต่
กรรมวิธีในการผลิตจนไปถึงการขายตามรสเข็นนั่นเอง เพราะถึงแม้ไอศกรีมจะอร่อย แต่ถ้าไม่มีความ
สะอาดแล้วนั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซื้อไอศกรีมเลย
3. คุ้มค่า บริษัทมุ่งเน้นให้ราคาขายไอศกรีมไผ่ทองเป็นราคาที่ทำให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มหรือ
ทุกระดับรายได้สามารถซื้อได้ และเป็นราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพของไอศกรีมที่ได้รับ ทำให้
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย เพราะทำให้เกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับ
5.5.2 การวางตำแหน่งสินค้า
การวางตำแหน่งสินค้า (Brand Positioning Statement) ของไอศกรีมไผ่ทอง
เป็นไอศกรีมระดับล่างที่ไอศกรีมมีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค ทั้งไอศกรีม วัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบ
เสริมอื่น ๆ มีความสะอาดที่เป็นมาตรฐานในระดับเดียวกันทั่วทั้งผู้ขายรายย่อยทุกราย และราคาขาย
ของไอศกรีมต้องทำให้ผู้บริโภคทุกระดับรายได้สามารถซื้อบริโภคได้ และเป็นราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพ
ของไอศกรีมที่ผู้บริโภคได้รับ
5.5.3 คำขวัญ
หากจะกล่าวถึงไอศกรีมไผ่ทอง ทางบริษัทได้ให้คำนิยามหรือคำขวัญ (Slogan)
สำหรับผลิตภัณฑ์ไว้ว่า “ไอศกรีมไผ่ทอง กินเมื่อไหร่ก็อร่อย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและการ
ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าที่สะท้อนออกมาด้วยรสชาติไอศกรีมที่ต้องอร่อยถูกปากผู้บริโภค
นั่นเอง
5.5.4 แผนภาพแสดงการรับรู้
หากพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาดจะพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อไอศกรีมไผ่ทองของทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค คือ ปัจจัยด้านความคุ้มค่า และความ
อร่อยของไอศกรีม
แผนภาพแสดงการรับรู้ (Perceptual map) ไอศกรีมไผ่ทองเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งในด้านความอร่อยพบว่ารสชาติหรือความอร่อยของไอศกรีมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางตรง
อย่างไผ่ทองไอศกรีม (ศ.ศาลา) และมหาชัยไอศกรีมจะมีรสชาติความอร่อยที่ใกล้เคียงกัน แต่จะ
ได้เปรียบในเรื่องอขงรสชาติไอศกรีมที่มีมากกว่าคู่แข่ง ส่วนความคุ้มค่านั้นด้วยการที่ไอศกรีมไผ่ทอง
ขายในราคาที ่ เ ที ย บเท่ า กั บ ไผ่ ท องไอศกรี ม (ศ.ศาลา) ทำให้ ม ี ค วามคุ ้ ม ค่ า เที ย บเท่ า กั น แต่ ห าก
เปรียบเทียบกับไอศกรีมมหาชัยที่ขายเริ่มต้นในราคาที่สูงกว่า แต่ลักษณะไอศกรีมเหมือนกัน ทำให้ไผ่
ทองไอศกรีมมีความคุ้มค่ามากกว่า
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ความคุ้มค่า

ภาพที่ 5.2 แผนภาพแสดงการรับรู้ของไอศกรีมไผ่ทอง

ความอร่อย, รสชาติหลากหลาย

5.6 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
5.6.1 สินค้า (Product)
ไอศกรีมไผ่ทอง จะผลิตโดยตรงจากโรงงานของไอศกรีมไผ่ทองเพียงแหล่งเดียว
โดยลักษณะของไอศกรีมที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบขายปลีกสำหรับทาน
ในครั้งเดียว และแบบขายปลีกเป็นกล่อง โดยในปัจจุบันไอศกรีมมีทั้งหมด 12 รสชาติ ได้แก่ กะทิ
โกโก้ กาแฟ วานิลา สตรอว์เบอร์รี เผือก มะนาว ชาไทย ชาเขียว ช็อคชิพ วานิลาชิพ และมิ้นท์ชิพ
ตารางที่ 5.2
รสชาติของไอศกรีมไผ่ทอง

กะทิ

โกโก้

กาแฟ

วานิลา

สตรอเบอร์รี่

เผือก

มะนาว

ชาไทย

ชาเขียว

ช็อกชิพ

วานิลาชิพ

มิ้นท์ชิพ
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และนอกจากไอศกรีมที่มีหลากหลายรสชาติแล้ว ทางบริษัทยังมีภาชนะสำหรับ
บริ ษ ั ท บรรจุ ไ อศกรี ม ที ่ ห ลากหลายเพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและความชอบของผู ้ บ ริ โ ภคได้
ครอบคลุม ซึ่งประกอบไปด้วย โคนเล็ก โคนกรอบ โคนหวาน โคนวาฟเฟิล ขนมปัง แซนด์วิช ถ้วยเล็ก
ถ้วยกระดาษเล็ก ถ้วยกระดาษใหญ่ ถ้วยพลาสติกใส และกล่อง
5.6.2 ราคา (Price)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาทำให้ทราบว่า ราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งตัวแทน
จำหน่ายและผู้บริโภคใช้เป็นตัวเลือกในการเป็นตัวแทนเพื่อประกอบอาชีพหรือเลือกรับประทาน
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสร้างรากฐานตัวแทนจำหน่ายที่จะทำให้ไอศกรีมถูกส่งต่อไป
ถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทจึงเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Good-value strategy ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าที่คุณภาพเทียบเท่ากัน แต่ราคาถูกกว่า เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ใน
จำนวนที่มาก และยังทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าที่มีความคุ้มค่า และกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจที่ง่ายสำหรับการเลือกบริโภคด้วย

Product quality

ตารางที่ 5.3
กลยุทธ์การตั้งราคาของไอศกรีมไผ่ทอง
High
Medium
Low

High
Premium strategy
Over charging strategy
Rip-off strategy

Price
Medium
High-value strategy
Medium-value strategy
False-economy strategy

Low
Super-value strategy
Good-value strategy
Economy strategy
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ตารางที่ 5.4
ราคาของไอศกรีมไผ่ทอง
ประเภทภาชนะ
โคนเล็ก
โคนกรอบ
โคนหวาน
โคนวาฟเฟิล
ขนมปัง
แซนด์วิช
ถ้วย 6 Oz.
ถ้วยกระดาษเล็ก
ถ้วยกระดาษใหญ่
ถ้วยพลาสติกใส
กล่อง 2.2 Kg.

ไผ่ทอง ส.

ไผ่ทอง ศ.

มหาชัยไอศกรีม

แบรนด์ระดับล่าง

10
10
15
20
15
20
15
20
25
30
270

10
15
15
20
25
-

15
25
25
35
50
-

10
10
10
20
-

5.6.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
การจำหน่ายไอศกรีมไผ่ทองจากบริษัทไปสู่ผู้บริโภคนั้นเป็นการใช้ช่องทางการ
จำหน่า ยทางอ้อ ม (Indirect channel) ที่ม ีต ัว แทนจำหน่า ยและผู้ข ายรายย่อ ยจัด จำหน่า ยไปถึง
ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง โดยผ่านรูปแบบการจัดจำหน่าย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

ตัวแทน
ผู้ผลิต

ผู้บริโภค
ตัวแทน

พ่อค้าปลีก

ภาพที่ 5.3 ลักษณะการจัดจำหน่ายของไอศกรีมไผ่ทอง
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5.6.3.1 การจำหน่ายผ่านรถเข็นรายย่อย
การจำหน่ายผ่านทางรถเข็นรายย่อย เป็นช่องทางการจำหน่ายดั้งเดิมของ
ทางบริษัท ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า ทางตัวแทนจำหน่ายทุกรายได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า รถเข็น เป็น
ช่องทางที่ก่อให้เกิดยอดขายมากที่สุด โดยทางบริษัทจะเรียกว่า “กองทัพมด” ซึ่งจะกระจายไปสู่แหล่ง
ชุมชนได้ทั่วถึงมากที่สุด ผู้ขายรายย่อยของบริษัทมีอำนาจในการบริหารจัดการการขายด้วยตนเอง แต่
ต้องอยู่บนมาตรฐานในการจัดจำหน่ายของไอศกรีมไผ่ทอง โดยลักษณะการขายนั้นทางผู้ค้ารายย่อย
และผู้บริโภคจะติดต่อกันโดยตรง พร้อมทั้งมีการสั่งซื้อ ชำระเงิน และส่งมอบสินค้ากันด้วย
5.6.3.2 การจำหน่ายผ่านการส่ง Delivery
การจำหน่ายผ่านการส่ง Delivery จะจัดส่งไปตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
โดยจะแบ่งการจัดส่งตามพื้นที่ในการดูแลของแต่ละตัวแทนในระยะทาง 5-7 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้
ประหยัดต้นทุนในการขนส่งด้วย โดยลักษณะการขายจะมาจากการที่ผู้บริโภคติดต่อหาตัวแทนหรือ
ผู้ผลิตโดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ทั้ง Line Facebook อื่น ๆ ซึ่งทาง
บริษัทและจะเป็นร่วมดำเนินการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการอย่างเป็นระบบ
5.6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
จากการเป้าหมายทางการตลาดของไอศกรีมไผ่ทองจะมุ่งเน้นไปที่คน 2 กลุ่ม คือ
พ่อค้าคนกลาง (Middleman) และผู้บริโภค เพื่อทำให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวบริษัทและสินค้าสามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มได้อย่างทั่วถึง ทางบริษัทจะใช้การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารทางออน
ไลน์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตาแกรม เป็นต้น
ด้านการสื่อสารถึงกลุ่มพ่อค้าคนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพการเป็นผู้ขายรายย่อยของอศกรีมไผ่ทอง รวมไปถึงช่องทางที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถ
ติดต่อกับทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายได้ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นสิ่งจูงใจทางด้านความ
ได้เปรียบของอาชีพนี้ เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ในระดับรายได้เดียวกัน เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาเป็น
ผู้ขายรายย่อยของทางบริษัท ด้านการสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งมาตรฐานการจัดจำหน่าย ผู้ขาย รวมถึงผลิตภัณฑ์
เพื่อเน้นย้ำถึงตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะจูงใจ
ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้บริโภคไอศกรีมไผ่ทอง
โดยการส่งเสริมการตลาดนี้จะใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เข้า
มาช่วยในการสื่อสารในหลายลักษณะกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของทั้ง
ผู้ขายรายย่อยและผู้บริโภคได้ในระยะยาว
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5.6.4.1 การทำเว็บไซต์ทางการ (Official Website)
การจัดทำเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับไอศกรีมไผ่ทอง ซึ่งแบ่งการให้ข้อมูลออกเป็น 3 ลักษณะ
1. ให้ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับรสชาติของไอศกรีม ลักษณะการ
ขาย ตำแหน่งที่ตั้งและเวลาในการจำหน่ายของตัวแทนหรือรถเข็น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้บริโภคในการติดต่อซื้อไอศกรีม
2. ให้ข้อมูลสำหรับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับพื้นที่ที่สามารถติดต่อเพื่อเป็น
ตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ ขั้นตอนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน ข้อกำหนดและข้อตกลงต่าง ๆ รวมไปถึง
เกร็ดความรู้ในการบริหารจัดการตัวแทนให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้ข้อมูลสำหรับผู้ขายรายย่อย (รถเข็น) ว่าสามารถติดต่อตัวแทนได้
อย่างไรในการมาเป็นผู้ขายรายย่อย รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่จะได้รับ และค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เห็นได้อย่างชัดเจน
นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทางเว็บไซต์จะเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับไอศกรีมไผ่ทอง และมีช่องทางการถามตอบเพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้
รวมถึงการรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย และผู้ค้ารายย่อยด้วย
โดยการออกแบบเว็บไซต์จะเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย ให้ข้อมูลชัดเจน
การเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดาย
ระยะเวลาดำเนินการ: ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: ค่าออกแบบเว็บไซต์ 40,000 บาทในปีแรก
และค่าดูแลระบบโดเมนในปีถัดไปปีละ 3,000 บาท
5.6.4.2 การทำ Facebook page (Official Facebook Page)
การจัดทำ Facebook page มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักใน
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย และผู้ขายรายย่อย เพราะปัจจุบัน Facebook ถือ
ว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ได้รับความนิยม และสามารถติดต่อสื่อสารได้ 2 ทางด้วย โดยข้อมูลทาง
Facebook จะมีลักษณะคล้ายกับข้อมูลในเว็บไซต์ แต่รายละเอียดอาจไม่มากเท่า โดยจะเน้นไปที่การ
สร้าง Content เกี่ยวกับไอศกรีม เทศกาลต่าง ๆ หรือเกร็ดความรู้ เพื่อให้มีการแชร์กันไปในสังคม
อย่างแพร่หลาย จนทำให้ไอศกรีมไผ่ทองเป็นที่รู้จักและจดจำได้ในหมู่ผู้บริโภคส่วนมาก
ระยะเวลาดำเนินการ: ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ภาพที่ 5.4 Official website ของไผ่ทองไอสครีม

ภาพที่ 5.5 Facebook page ของไผ่ทองไอสครีม
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5.6.4.3 การทำ Account Line (Official Line Account)
การจั ด ทำ Line account มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ
ติด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้บ ริโภคอีก ช่อ งทางหนึ่ง นอกเหนือ จาก Facebook page เพราะ Line ถือ เป็น
ช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด โดย Line Account จะมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามแก่
ผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย และผู้ขายรายย่อยได้อย่างทันทีมากกว่าช่องทางอื่น ๆ โดย ID Line จะมี
การประกาศไว้ทั้งในเว็บไซต์และ Facebook Page ซึ่งผู้ที่ต้องการติดต่อสามารถติดต่อเข้ามาได้ทันที
ที่ต้องการ
ระยะเวลาดำเนินการ: ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 5.6 Official line ของไผ่ทองไอสครีม
5.6.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
1. กิ จ กรรม Like & Share Facebook Page ไอสครี ม ไผ่ ท อง โดย
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในโลกออนไลน์ให้ไอศกรีมไผ่ทองเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ
ทำให้การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน Facebook ไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยกำหนดให้มีการมอบของ
รางวัลเป็นไอสครีมไผ่ทองขนาด 2.2 กิโลกรัมเดือนละ 10 รางวัล
ระยะเวลาดำเนินการ: ระยะเวลา 1 ปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: 24,000 บาท
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2. กิ จ กรรม ไอสครี ม ไผ่ ท อง...กิ น เมื ่ อ ไหร่ ก ็ อ ร่ อ ย โดยกิ จ กรรมนี ้ ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเดิม ดึงดูดลูกค้าใหม่ และเพิ่มอัตราการบริโภคผ่านทางการร่วม
สนุกในการโพสต์ภาพผ่านทางสื่อ Facebook โดยมีแฮชแท็ก #ไอสครีมไผ่ทองกินเมื่อไหร่ก็อร่อย เพื่อ
ร่วมสนุกในการรับรางวัลเป็นตั๋วภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง เดือนละ 5 รางวัล
ระยะเวลาดำเนินการ: ระยะเวลา 1 ปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: 28,800 บาท
ตารางที่ 5.5
กิจกรรมส่งเสริมการขายในปี 2562
Website
Facebook
Line
Sale promotion
Like & Share
Hashtag
รวม

Budget
40,000
-

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

24,000
28,800
92,800

5.6.5 บุคลากร (People)
จากข้อมูลวิจัยตลาดที่พบว่า ยอดขายของไอสครีมไผ่ทองมาจากช่องทางการจัด
จำหน่ายหลักคือ รถเข็นรายย่อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในการจำหน่ายไอศกรีมเป็นจุดสำคัญที่
ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งบุคลากรที่สำคัญก็จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ตัวแทนจำหน่าย และ
ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งตัวแทนจำหน่ายนั้นต้องมีความรู้ความเข้าในการขายเป็นบริหารจัดการการจัด
จำหน่ายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และผู้ขายรายย่อยนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีอัธยาศัยที่ดี และมีใจ
รักในการขายและการบริการก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
5.6.5.1 การคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย
การกำหนดพื้นที่ในการบริหารงานให้กับตัวแทนจำหน่ายจะให้พื้นที่การ
ดูแลในระยะทาง 5-7 กิโลเมตรจากที่ตั้งของตัวแทน โดยการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่จะ
มาจากการที่ทางบริษัทประกาศหาตัวแทนจำหน่ายมาบริหารในพื้นที่ที่ว่างนั้น โดยตัวแทนจำหน่ายจะ
มีเงินลงทุนเริ่มแรก 300,000 บาท ในการซื้ออุปกรณ์ และไอศกรีม ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้จัดหา
อุปกรณ์ทั้งหมดให้เอง ซึ่งการที่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เสมือนเป็นการคัดเลือก
ตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพทางเงินทุนเป็นจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย
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จะต้องมีคุณสมบัติในการที่จะสามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการ
ขายหรือมีมุมมองในการขายสินค้าที่น่าสนใจ
5.6.5.2 การคัดเลือกผู้ขายรายย่อย
การคัดเลือกผู้ขายรายย่อยนั้นจะเป็นอำนาจของตัวแทนจำหน่ายในการ
จัดหาบุคลากรด้วยตนเอง โดยเกณฑ์คัดเลือกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละตัวแทนจำหน่าย โดยมุ่งเน้น
การควบคุมมาตรฐานในการขายเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการ ผู้ค้ารายย่อยจะต้องยอมรับใน
กฎเกณฑ์มาตรฐานการขาย ความสะอาดที่ทางบริษัทตั้งไว้
5.6.5.3 การอบรมให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่าย
ทางบริษัทมุ่งเน้นในตัวแทนจำหน่ายมีความรู้หรือทักษะในการบริหาร
จัดการตัวแทนของตนเอง เพื่อให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจะมีการให้ความรู้และความ
ช่วยเหลือที่จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายยอดขายเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
บริห ารจัด การของตัวแทนจำหน่ายแต่ละแห่งที่ป ระสบความสำเร็จ เพื่อ เป็น แนวทางให้ต ัวแทน
จำหน่ายรายใหม่ ๆ ด้วย
5.6.6 ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
การขายไอศกรีมให้กับผู้บริโภคของไอศกรีมไผ่ทองจะเป็นการขายผ่านทางรถเข็น
ซึ่งผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับลักษณะทางกายภาพของลักษณะแวดล้อมในการขายก่อนเป็นอันดับแรก
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานของการขายให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าให้กับผู้บริโภค
5.6.6.1 อุปกรณ์ในการขาย
อุปกรณ์ในการขายของบริษัทจะเป็นสีเขียวของไอศกรีมไผ่ทอง เป็นสร้าง
เอกลักษณ์ของตราสินค้าให้เป็นที่จดจำ โดยรถเข็น กล่องไอศกรีม และร่มล้วนเป็นสีเดียวกันทั้งสิ้น
และนอกจากสีที่จะสื่อถึงแบรนด์อย่างชัดเจนแล้ว ทางบริษัทยังคงมุ่งเน้นถึงความสะอาดของอุปกรณ์
ในการขายเป็นสิ่งสำคัญด้วย อุปกรณ์ในการขายทั้งที่ตักไอศกรีม ขวดโหล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ต้องมี
ความสะอาดอย่างเห็นได้ชัด
5.6.6.2 พนักงานขาย
พนักงานขายจะแต่งกายด้วยเสื้อสีเขียวและหมวกสีเขียวของทางบริษัท
ซึ่งนอกจากชุดที่เป็นมาตรฐานแล้ว และความสะอาดของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ขายก็เป็นสิ่ง
สำคัญที่ต้องคำนึงถึง พนักงานขายต้องมีการพูดจาที่สุภาพ และมีความคล่องแคล่วในการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว
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5.6.7 กระบวนการ (Process)
ทางบริษ ัท ได้ก ำหนดกลยุท ธ์เกี่ยวกับ กระบวนการในการจำหน่ายสิน ค้าและ
ให้บริการแก่ผู้บริโภคไว้ดังนี้
5.6.7.1 การกำหนดจุดขายของผู้ขายรายย่อย
ด้ ว ยการที ่ ร ถเข็ น รายย่ อ ยเป็ น ลั ก ษณะเคลื ่ อ นที ่ ท ำให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด
ความรู้สึกว่าไม่เป็นหลักแหล่ง หาได้ยาก ดังนั้นผู้ค้ารายย่อยแต่ละรายจะต้องมีการกำหนดจุดการขาย
และเวลาที่ลูกค้าสามารถจะมาซื้อได้ในสถานที่และเวลานั้นเป็นประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
หาซื้อสินค้าได้ง่าย
5.6.7.2 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค
เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะทำให้บริษัทดำเนินงานต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทจะมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทั้ง
โดยตรงผ่านผู้ขายรายย่อย และผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ
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บทที่ 6
กลยุทธ์ทางการดำเนินงาน
กลยุทธ์การดำเนินงานของไอศกรีมไผ่ทอง จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการตัวแทน
จำหน่ายและผู้ค้ารายย่อยให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจากการวิจัยตลาด
พบว่า ในส่วนการดำเนินงานของทางบริษัททั้งการผลิต การจัดส่ง และการบริหารพื้นที่ของตัวแทน
จำหน่ายไม่ได้มีปัญหาประการใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่าย
6.1 กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน
ในปัจจุบันทางบริษัทมีจำนวนตัวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้รวมแล้ว 125
ตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ ๆ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเดิมว่าตัวแทน
จำหน่ายในพื้นที่ใดมีศักยภาพในการเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท ก็จะมุ่งเน้นไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เป็นอันดับแรก และขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ
6.1.1 วัตถุประสงค์ทางการดำเนินงาน
1. เพื ่ อ บริ ห ารจั ด การตั ว แทนจำหน่ า ยให้ ค รอบคลุ ม พื ้ น ที ่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค
2. เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มียอดขายที่เพิ่ม
สูงขึ้น
3. เพื่อให้มีจำนวนรถเข็นรายย่อยเพิ่มมากขึ้น
6.1.2 เป้าหมายทางการดำเนินงาน
1. เพื่อเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายจากเดิม 125 สาขาเป็น 160 สาขา ภายในปี
2562
2. เพื่อเพิ่มจำนวนรถเข็นในแต่ละสาขาให้มีจำนวนรถเข็นอย่างน้อยสาขาละ 10
คัน ภายในปี 2562
6.1.3 กำหนดพื้นที่ศักยภาพในการขยายจำนวนตัวแทนจำหน่าย
จากข้ อ มู ล ยอดขายของตั ว แทนจำหน่ า ยโดยรวมจะพบว่ า พื ้ น ที ่ ย อดขายมี
ศักยภาพในการเติบโตจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ในเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างนนทบุรี
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ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่นับว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในการเป็นที่ตั้งของสำนักงานทั้งรัฐบาลและ
เอกชน และนอกจากนั้นยังพบว่า พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการขยายตัวแทน
จำหน่ายและผู้ค้ารายย่อยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชาได้ด้วย
6.1.4 การลงทุนในการเป็นตัวแทนจำหน่าย
เมื่อทราบว่าพื้นที่ศักยภาพที่จะทำให้ยอดขายเติบโตแล้ว ทางบริษัทจะมีการ
ประกาศพื้นที่ที่ต้องการตัวแทนไว้ในเว็บไซต์ และ Facebook เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเป็นตัวแทนทราบ
ข้อมูล และติด ต่อ เข้ามา นอกจากจะหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่แ ล้ว ทางบริษ ัท ยังมีก ารบริห าร
ยอดขายของตัวแทนรายเดิมที่มีอยู่ในมียอดขายที่เติบโตขึ้น โดยใช้เงื่อนไขว่า หากตัวแทนรายเดิมไม่
สามารถรักษาระดับของยอดขายได้อาจจะต้องออกจากการเป็นตัวแทน และให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็น
ตัวแทนรายใหม่เข้ามาบริหารในพื้นที่ดังกล่าว
6.1.5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย
การเริ่มดำเนินกิจการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดำเนินงานทั้งตู้แช่ไว้สำหรับจัดเก็บสินค้า ตู้ไอศกรีมและรถเข็นไว้สำหรับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งทาง
บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับตัวแทนจำหน่ายเอง
6.1.6 การอบรมให้ความรู้ตัวแทนจำหน่าย
ทางบริษัทต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในการเป็นตัวแทน
จำหน่ายอย่างลักษณะการจัดจำหน่ายทั้งผ่านรถเข็นรายย่อยที่ทางตัวแทนจำหน่ายต้องควบคุมให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับที่บริษัทได้ตั้งไว้ ทั้งการใช้รถเข็นที่เป็นลักษณะของไอศกรีมไผ่ทองที่ทางบริษัท
จัดหาให้ การให้ผู้ค้ารายย่อยแต่งกายตามมาตรฐาน และภาชนะการบรรจุไอศกรีมต้องเป็นถ้วยของ
ทางไผ่ทองอย่างเดียวเท่านั้น โดยต้องให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากภาชนะที่เป็นของไผ่ทอง
จะทำให้ผู้ขายรายย่อยมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการขายภายใต้แบรนด์ไผ่ทองจะเป็นการ
ยกระดับไอศกรีมที่ขายให้มีมาตรฐานนั่นเอง นอกเหนือจากการขายผ่านทางรถเข็นแล้วทางตัวแทน
จำหน่ายยังสามารถขายแบบ Delivery ในขนาดของกล่อง 2.2 กิโลกรัมได้ด้วย โดยกำหนดระยะทาง
จัดส่งไม่เกิน 5-7 กิโลเมตรผ่านทางรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้การกำหนดระยะทางเป็นการจัดสรรพื้นที่ของ
แต่ละตัวแทนจำหน่ายที่จะไม่ทับซ้อนกัน ลดต้นทุนในการจัดส่ง และยังเป็นการรักษาคุณภาพของ
ไอศกรีมให้ดีเทียบเท่าการซื้อการรถเข็นด้วย
6.1.7 การจัดหาบุคลากรในการเป็นผู้ค้ารายย่อย
เมื่อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการขายกับตัวแทนจำหน่ายแล้ว ยังต้องให้
ความสำคัญไปถึงการสรรหาผู้ค้ารายย่อยด้วย เพราะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบให้ตัวแทน
จำหน่ายหลายรายต้องปิดตัวลง และจะเกิดผลกระทบต้อยอดขายของบริษัทให้มากที่สุด ทางบริษัท
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ต้องให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายในการชักจูงให้มีคนมาสมัครเป็นผู้ขายรายย่อย โดยอาจจะมีวิธีที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะกับลักษณะของคนในพื้นที่นั้น ๆ เช่น การให้ผู้ขายรายย่อยลงทุน
ด้วยตนเอง หรือการให้รายได้ตามยอดขายที่ขายได้ในแต่ละวัน โดยกลยุทธ์ในการรักษาผู้ขายรายย่อย
จะมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กันระหว่างตัวแทนแต่ละแห่ง ซึ่งจะทำให้ตัวแทนทั้งหมดมี
ประสิทธิภาพในการจัดการผู้ขายรายย่อยเพิ่มมากขึ้น
6.1.8 การบริหารความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อย
เนื่องจากรายได้ทั้งหมดของทางบริษัทมาจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ขายรายย่อย
เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวนี้ ทางบริษัทก็อาจจะต้องประสบปัญหา
เกี่ยวกับยอดขายของธุรกิจอย่างแน่นอน ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์กับทั้งตัวแทนและผู้ขายราย
ย่อยจึงเป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญมากที่สุดของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์
รวมถึงใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคให้กับทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ขายรายย่อย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ให้ผู้บริโภคนึกถึงไอศกรีมไผ่ทองเป็นอันดับแรก ๆ ในการกล่าวถึงไอศกรีม
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำติชมจากทางผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและ
บริก ารให้ผ ู้บ ริโ ภคเกิด ความพึง พอใจมากที่ส ุด นอกจากนั้น จะนำยอดขายของแต่ล ะตัว แทนมา
วิเคราะห์เพื่อบริหารการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้แต่ละตัวแทนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้
ตัวแทนจำหน่ายเกิดการจัดเก็บสินค้าที่ขายไม่ออก ซึ่งจะทำให้การทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับตัวแทน
จำหน่ายบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของยอดขายร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์ในการเป็นคู่ค้าที่ยั่งยืน
ไปในระยะยาวนั่นเอง
6.2 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบในการดำเนินงานของบริษัทจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการ
ขับ เคลื่อนกลยุท ธ์ต่าง ๆ ของบริษ ัท ให้บ รรลุเป้าหมาย โดยลัก ษณะของธุรกิจขนาดเล็ก จึงยังใช้
ทรัพยากรบุคคลเป็นกำลังสำคัญในทุกส่วนงานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินงานของกิจการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้ด้วย
6.2.1 วัตถุประสงค์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อกำหนดโครงสร้าง ตำแหน่ง และหน้าที่ในการรับผิดชอบของบุคลากร
อย่างชัดเจน
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2. เพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานของบุคลากร และทำให้บริษัทสามารถ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
6.2.2 เป้าหมายทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้มีกำลังคนที่เพียงพอต่อปริมาณของ
งานในความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้พ นักงานทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จนขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 โครงสร้างองค์กรของไอศกรีมไผ่ทอง

ประธานบริษัท
หัวหน้าฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและกฎหมาย
พนักงานฝ่ายบัญชี

พนักงานฝ่ายขนส่ง

หัวหน้าฝ่ายการตลาด
พนักงานขาย
พนักงานการตลาด

ภาพที่ 6.1 โครงสร้างองค์กรของไผ่ทองไอสครีม
จากโครงสร้ า งองค์ ก รข้ า งต้ น สามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ดงาน หน้ า ที ่ ค วาม
รับผิดชอบ และเป้าหมายในการทำงานของแต่ละตำแหน่งงานได้ดังต่อไปนี้
6.2.3.1 ประธานบริษัท
รายละเอียดงาน: กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจทั้งทิศทางและกลยุทธ์ใน
การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
ประสานข้อมูลและตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของงาน: ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
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6.2.3.2 หัวหน้าฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน: วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดซื้อ
วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการประหยัด
ต้นทุน และคุณภาพสินค้า รวมไปถึงพัฒนารสชาติของไอศกรีมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค
เป้าหมายของงาน: สินค้ามีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดส่ง
ให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ให้สินค้าขาด มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอไม่มี Dead stock และ
มรการพัฒนาสูตรไอศกรีมที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง
6.2.3.3 พนักงานฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน: ควบคุมเครื่องผลิตไอศกรีม และใส่ส่วนผสมไอศกรีม
ตามที่กำหนดไว้ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายผลิต
เป้าหมายของงาน: ไอศกรีมมีคุณภาพ และมีมาตรฐานของรสชาติคงที่
พร้อมทั้งไม่ทำให้เกิดการเสียหายของสินค้า
6.2.3.4 พนักงานฝ่ายขนส่ง
รายละเอียดงาน: ขับรถส่งไอศกรีมไปยังตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ
ตรวจสอบรายการสินค้าได้ถูกต้อง และรับชำระเงินจากทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
เป้าหมายของงาน: จัดส่งไอศกรีมได้ตรงต่อเวลา ไม่ทำให้ไอศกรีมเกิดการ
เสียหาย บริหารเส้นทางการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนด้านขนส่งมากเกินไป
6.2.3.5 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและกฎหมาย
รายละเอียดงาน: วางแผนด้านการจัดการภาษีของบริษัท และการจด
เครื่องหมายการค้าของไอศกรีมรสชาติต่าง ๆ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินของทุกส่วนในบริษัท และ
บริหารสภาพคล่องของกิจการ นอกจากนั้นต้องกำหนดนโยบายทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการ
ลงทุนขยายธุรกิจให้เติบโต นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพื่อให้อยู่
กับบริษัทไปอย่างยาวนาน
เป้ า หมายของงาน: บริ ห ารต้ น ทุ น ทางด้ า นภาษี ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
บริหารงานให้กิจการไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีการประเมินความเป็นไปได้ใน
การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเสนอต่อการตัดสินใจให้กับประธานบริษัท และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ไม่ให้เกิดปัญหา
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6.2.3.6 พนักงานฝ่ายบัญชี
รายละเอี ย ดงาน: เตรี ย มเอกสาร จั ด ทำ และจั ด เก็ บ เอกสารทั ้ ง หมด
ทางด้านบัญชีเพื่อติดต่อกับหน่วยงานทางภาครัฐ
เป้าหมายของงาน: จัดทำงบการเงินประจำปี และเอกสารต่าง ๆ ที่ทาง
ภาครัฐกำหนดไว้ได้ครบถ้วน
6.2.3.7 หัวหน้าฝ่ายการตลาด
รายละเอียดงาน: วางแผนในการขยายตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ยอดขาย
เป็นไปตามที่ตั้งไว้ วางกลยุทธ์ในการบริหารตัวแทนจำหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้บริโภคให้เกิดการกระตุ้นการซื้อมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของงาน: ทำให้ยอดขายมีการเติบโตมากขึ้นตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ และมีตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
6.2.3.8 พนักงานขาย
รายละเอีย ดงาน: รับ คำสั่ง ซื้อ จากตัว แทนจำหน่า ย รวมไปถึง คอยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการขายกับตัวแทนจำหน่ายด้วย
เป้าหมายของงาน: ทำให้ตัวแทนจำหน่ายมียอดขายเติบโตขึ้น
6.2.3.9 พนักงานการตลาด
รายละเอียดงาน: คิดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ดูแลเว็บไซต์ Facebook และ Line เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องการติดต่อ
เป้าหมายของงาน: ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อทั้งผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย
และผู้ขายรายย่อยเกิดความพึงพอใจ และได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
6.2.4 การวางแผนกำลังคน
เนื่องจากการดำเนินงานต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนิน
ไปได้ ดังนั้น การวางแผนกำลังคนให้เพียงพอต่อขอบเขตความรับผิดชอบงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 6.1
การวางแผนกำลังคน
ตำแหน่ง
ประธานบริษัท
หัวหน้าฝ่ายผลิต
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและกฎหมาย
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานขนส่ง
พนักงานบัญชี
พนักงานขาย
พนักงานการตลาด

จำนวน (คน)
1
1
1
1
9
10
2
3
4

6.2.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการถือเป็นแรงจูงใจสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้รักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทไป
อย่างยาวนาน ซึ่งโดยส่วนมากในตำแหน่งของหัวหน้าในฝ่ายต่าง ๆ พนักงานฝ่ายบัญชี และพนักงาน
ฝ่ายการตลาด จะเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นหลักจึงทำให้คาตอบแทนและสวัสดิการจะเป็นแรงจูงใจ
สำคัญสำหรับพนักงานในฝ่ายผลิตและจัดส่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ค่อนข้างหนัก ทางบริษัทจะใช้การดูแล
และให้คำปรึกษากับพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว เพราะด้วยระยะเวลาในการทำงานที่อยู่
กับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทยังมองถึงการให้สมาชิกในครอบครัวของ
พนักงานดังกล่าวมาทำงานในรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นอัตราที่จูงใจให้พนักงานมี
ความพึงพอใจ
6.2.6 การฝึกอบรมบุคลากร
การฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ พนักงานฝ่ายผลิต
และพนักงานฝ่ายขายและการตลาด กล่าวคือ จะต้องมีการอบรมพนักงานฝ่ายผลิตให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตไอศกรีม เพื่อให้ในอนาคตสามารถที่จะพัฒนาสูตรไอศกรีมได้ด้วย
ตนเอง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือรสชาติของไอศกรีมได้ ส่วนในด้านพนักงานฝ่ายขายและ
การตลาดจะต้องมีการเข้าอบรมกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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6.3 การบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทยังต้องพึ่งพาองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น จึง
มีความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร จึงต้องมีการเฝ้าระวัง และแนวทางใน
การลดความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัทดังนี้
6.3.1 เครื่องผลิตไอศกรีมไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากเครื่องผลิตไอศกรีมไผ่ทองมีทั้งเครื่องเก่าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี และ
เครื่องใหม่ที่อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรจะมีการซ่อมบำรุงอยู่ทุก ๆ 3 เดือน
ในการดูแลและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหาย แต่อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่เครื่องจักรจะไม่สามารถผลิต
ไอศกรีมเกิดขึ้นได้ ซึ่งทางบริษัทได้มีการผลิตไอศกรีมเพื่อจัดส่งให้กับผู้บริโภคสต็อกไว้เพียงพอกับ
ยอดขายปกติประมาณ 3 เดือนแล้ว ดังนั้นการที่มีเหตุการณ์เครื่องจักรใช้งานไม่ได้ซึ่งปกติจะใช้เวลา
ในการซ่อมไม่เกิน 2 วัน ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
6.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตไอศกรีมเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง
จากภัยธรรมชาติที่จะทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีการ
สต็อกวัตถุดิบไว้ในการผลิตบางชนิด และมี Supplier หลายรายที่จัดหาวัตถุดิบให้ ดังนั้นจึงมีการเลือก
วัตถุดิบจากรายที่มีต้นทุนต่ำที่สุดได้
6.3.3 การขาดแคลนผู้ขายรายย่อย
ปัญหาสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของบริษัทคือการขาดแคลนผู้ขายรายย่อย เพราะ
ด้วยลักษณะอาชีพที่ค่อนข้างลำบาก และรายได้ที่ไม่สูงมากจึงทำให้คนไม่นิยมมาประกอบอาชีพนี้
ดังนั้น ทางบริษัทและตัวแทนจำหน่ายจะมีการสร้างกลยุทธ์ในการจูงใจให้ผู้ขายมีกำลังใจในการ
ประกอบอาชีพ เช่น ถ้าเป็นผู้ขายมากกว่า 1 ปีขึ้นไปจะได้รับรางวัลจากทางบริษัท เพื่อจูงใจให้ผู้ขาย
ยึดถืออาชีพนี้เป็นอาชีพหลักในระยะยาว

Ref. code: 25616002031703FBV

54

บทที่ 7
กลยุทธ์ทางการเงิน
การกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินแผนธุรกิจว่าการลงทุน
ในกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดมาข้างต้นจะเหมาะสมกับการทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพหรือไม่ นอกจากนี้
ยังเป็นการกำหนดโครงสร้างเงินทุน หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด แผนการ
ดำเนินงาน และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข้างต้น
7.1 วัตถุประสงค์ทางการเงิน
1. เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การดำเนินงาน และกล
ยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งไว้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
7.2 เป้าหมายทางการเงิน
1. ผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการเป็น
บวก
2. อัตรากำไรต่อยอดขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
3. กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินไม่ขาดเงินทุนหมุนเวียน
7.3 แหล่งที่มาของเงินทุน
นโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด โดยมีเงิน
ลงทุนจำนวน 7,500,000 บาท และไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ โดยทุนของผู้ถือหุ้น
จำนวน 5 คน ดังตาราง
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ตารางที่ 7.1
รายละเอียดเงินทุนของส่วนของเจ้าของ
รายชื่อ
จำนวนเงินลงทุน (บาท)
1. นายเกษมสันต์ ชัยผาติกุล
1,500,000
2. นางน้ายเฮียง แซ่ซี
1,500,000
3. นายบุรวิทย์ ชัยผาติกุล
1,500,000
4. นางเบญจนุช ชัยผาติกุล
1,000,000
5. นางสาวภัณฑิรา ชัยผาติกุล
1,000,000
6. นางสิริณัฐ ชัยผาติกุล
1,000,000
รวม
7,500,000

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
20%
20%
20%
13.33%
13.33%
13.33%
100%

7.4 ต้นทุนของเงินทุน
7.4.1 ต้นทุนหนี้สิน (Cost of Debt: Kd)
บริษัทไม่มีการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงทำให้บริษัทไม่มีต้นทุนในส่วนของ
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
7.4.2 ต้นทุนเงินจากส่วนของเจ้าของ (Cost of Equity: Ke)
ต้นทุนทางการเงินในส่วนของเจ้าของหรือที่ผู้ถือหุ้นต้องการกำหนดให้ที่ 20%
โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6 คนดังที่กล่าวไปข้างต้น
7.4.3 ต้นทุนเงินทางการเงิน (Cost of capital: WACC)
ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ ซึ่งใช้คำนวณ
อัตราคิดลดกระแสเงินสด สามารถคำนวณได้ดังนั้
WACC
= [Kd x (1-Tax rate) x (D/D+E)] + [Ke x (E/D+E)]
= 0 + (20% x 1)
= 20%
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7.5 ประมาณการผลการดำเนินงานของกิจการ
ข้อสมมติของตัวแปรทางการเงินจะอ้างอิงสัดส่วนมางบการเงินในอดีตของห้างหุ้นส่วน
จำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง โดยใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จากปี 2556-2560 ในการประมาณการงบการเงิน
ในช่วงระยะเวลาปี 2561-2565
7.5.1 ประมาณการรายได้
รายได้ของบริษัทมาจากการจำหน่ายไอศกรีมขนาด 2.2 กิโลกรัมให้กับตัวแทน
จำหน่าย ซึ่งมีรายได้ 90,692,580 บาทในปี 2561 หรือประมาณ 477,330 กล่อง (ราคาขายให้กับ
ตัวแทนจำหน่ายกล่องละ 190 บาท) โดยเติบโตจากยอดขายของปี 2560 ที่ร้อยละ 20 เนื่องมาจาก
กระแสข่าวในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ที่ส่งผลให้ยอดขายมีการเติบโตสูงขึ้นมาก ซึ่งหาก
บริษัทยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตราสินค้าอย่างต่อเนื่องก็คาดการณ์ว่าจะทำให้ยอดขายสามารถ
เติบโตต่อเนื่องได้ร้อยละ 20 อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป
7.5.2 ประมาณการต้นทุน
ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตคิดเป็นร้อยละ 95.5% ของยอดขาย โดยประมาณการ
จากค่าเฉลี่ยของต้นทุนขายในปี 2556-2560
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายและบริ ห ารงานคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.6% ของยอดขาย
โดยประมาณการจากค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี
7.5.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทจะกำหนดมาจากการรักษาระดับของการหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือจากปี 2560 ที่ 1.58 เท่า
7.5.4 อุปกรณ์
บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ร้อยละ 5 ต่อปี
7.6 ประมาณงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี
จากข้อสมมติข้างต้นสามารถประมาณการรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย และแสดงเป็น
งบการเงินได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 7.2
การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Base case
รายได้จากการขาย
COGS
กำไรขั้นต้น
SG&A
EBITDA
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2561
2562
2563
2564
2565
90,692,580 108,831,096 130,597,315 156,716,778 188,060,134
(87,119,292) (104,543,151) (125,451,781) (150,542,137) (180,650,565)
3,573,288
4,287,945
5,145,534
6,174,641
7,409,569
(1,269,696)
(1,523,635)
(1,828,362)
(2,194,035)
(2,632,842)
2,303,592
2,764,310
3,317,172
3,980,606
4,776,727
(59,177)
(44,817)
(67,225)
(100,838)
(151,257)
(254,067)
(349,083)
(455,173)
(581,138)
(730,278)
1,016,267
1,396,330
1,820,693
2,324,551
2,921,112
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ตารางที่ 7.3
การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Base case

2561

2562

2563

2564

2565

(4,355,965)
1,742,386
(2,613,579)

(5,227,158)
3,505,728
2,090,863
369,433

(6,272,589)
8,727,491
2,509,036
4,963,938

(7,527,107)
15,039,348
3,010,843
10,523,084

(9,032,528)
22,701,667
3,613,011
17,282,150

18,507,518
18,507,518
15,893,939

17,533,438
17,533,438
17,902,872

16,559,358
16,559,358
21,523,296

15,585,278
15,585,278
26,108,362

14,611,199
14,611,199
31,893,349

6,098,350
831,143
6,929,502

7,318,021
7,318,021

8,781,625
8,781,625

10,537,950
10,537,950

12,645,540
12,645,540

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินที่ต้องสำรอง
เงินสดส่วนเกิน
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

448,169
448,169.00
7,377,671

672,253
1,008,380
1,512,570
2,268,856
672,253.49 1,008,380.24 1,512,570.36 2,268,855.54
7,990,274
9,790,005 12,050,520 14,914,395

7,500,000
1,016,267
8,516,267
15,893,939

7,500,000
2,412,598
9,912,598
17,902,872

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของหนี้สินและผู้ถือหุ้น

7,500,000
4,233,291
11,733,291
21,523,296

7,500,000
6,557,842
14,057,842
26,108,362

7,500,000
9,478,954
16,978,954
31,893,349
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ตารางที่ 7.4
การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Base case
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
+ ค่าเสื่อมราคา
- การเพิ ่ ม ขึ ้ น ของเงิ น สดที ่ ต ้ อ ง
สำรองเพื่อดำเนินธุรกิจ
+ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

2561

2562

2563

2564

2565

1,016,267
974,080

1,396,330
974,080

1,820,693
974,080

2,324,551
974,080

2,921,112
974,080

4,355,965

871,193

1,045,432

1,254,518

1,505,421

6,098,350
(1,742,386)

1,219,670
(348,477)

1,463,604
(418,173)

1,756,325
(501,807)

2,107,590
(602,169)

-

-

-

-

(831,143)
224,084
3,505,738
3,505,738

336,127
5,221,763
3,505,728
8,727,491

504,190
6,311,856
8,727,491
15,039,347

756,285
7,662,320
7,662,320

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
(19,481,598)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว

+การเพิ่มขึ้นของทุน
รวมกระแสเงินสด
เงินสดต้นปี
เงินสดปลายปี

831,143
448,169
7,500,000
(9)
(9)

7.7 การวิเคราะห์งบทางการเงิน
7.7.1 งบกำไรขาดทุน
จากการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของบริษัท พบว่า บริษัทมีการคาดการณ์ว่า
ยอดขายจะเติบโตขึ้นในอัตราที่เท่ากันทุก ๆ ปี ตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ที่อัตราการเติบโตที่ร้อย
ละ 20% ต่อปี โดยอ้างอิงจากการประมาณการยอดขายในปี 2561 ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งคาดว่ามีความ
เป็นไปได้สูง เพราะผลจากการเกิดกระแสเกี่ยวกับไอศกรีมไผ่ทองในสังคม ซึ่งต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ
96 จากยอดขาย ซึ่งอัตราต้นทุนขายนี้จะคงที่ไปตลอดระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ ก ารจะคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.4 ของยอดขาย ซึ ่ ง อั ต รานี ้ จ ะคงที ่ ไ ปตลอดระยะเวลา 5 ปี
เช่นเดียวกัน ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนในตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้ มีอัตราเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อยอดขายที่
ดีขึ้นไปในทุกปีตั้งแต่ร้อยละ 1.12 ในปี 2561 ไปจนถึงร้อยละ 1.15 ในปี 2565
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7.7.2 งบแสดงฐานะการเงิน
จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้
พบว่า บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และยังมีเงินสดส่วนเกินที่บริษัมสามารถนำไปลงทุนในส่วน
อื่น ๆ เพิ่มได้ด้วย
7.7.3 งบกระแสเงินสด
จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พบว่า บริษัทใช้เงินลงทุนในอุปกรณ์แค่เพียงปี
แรกเท่านั้น และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีการขยายตัว จนทำให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นใน
ทุก ๆ ปี
7.8 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน
ตารางที่ 7.5
การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์ปกติปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Base case
Free Cash Flow
EBIT
PV (FCF)
WACC (%)
NPV (บาท)
IRR (%)

2561
(8,731,980)
1,329,512
(7,276,650)

2562
4,148,650
1,790,230
2,881,007

2563
4,939,416
2,343,092
2,858,459
20%
4,126,494
45%

2564
5,888,337
3,006,526
2,839,668

2565
7,027,041
3,802,648
2,824,010

7.8.1 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของโครงการ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในสถานการณ์ปกติ
ของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีนั้น พบว่า บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 4,126,494 บาท ที่อัตราคิด
ลดร้อยละ20 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทควรมีการทำโครงการตามแผนธุรกิจฉบับนี้
เพราะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินลงทุนนั่นเอง
7.8.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน
จากการประมาณกระแสเงินสดของโครงการตามข้างต้น เมื่อนำมาวิเคราะห์หา
อัตราผลตอบแทนภายใน พบว่า มีค่าเท่ากับร้อยละ 45 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเยบกับต้นทุนของเงินทุนของผู้ถือหุ้น
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7.9 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)
การดำเนินธุรกิจมักเกิดความไม่แน่นอนทางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ
เสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องตรวบสอบ
ความเป็นไปได้ในทุก ๆ สถานการณ์ เพื่อดูว่าหากเกิดสถานการณ์ใดแล้ว จะส่งผลต่อเป้าหมายหรือ
สภาพทางการเงินของบริษัทอย่างไร ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการตั้งสมมติฐานและวิเคราะห์สมมติฐานทาง
การเงินดังต่อไปนี้
7.9.1 สถานการณ์ดีที่สุด (Best Case)
จากการประมาณการเติบโตในสถานการณ์ปกติที่ร้อยละ 20 ต่อปีนั้น ทางผู้จัดทำ
เห็นว่า ถ้าทางบริษัทมีการทำการตลาดไปถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำตราสินค้าให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ประกอบกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า เช่น การออก
รสชาติไอศกรีมตามฤดูกาล เป็นต้น จะสามารถทำให้ยอดขายสามารถเติบโตไปได้ถึงร้อยละ 25 ต่อปี
ซึ่งจะส่งผลต่องบการเงินของบริษัทดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7.6
การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Best case
รายได้จากการขาย
COGS
กำไรขั้นต้น
SG&A
EBITDA
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2561
2562
2563
2564
2565
90,692,580 113,365,725 141,707,156 177,133,945 221,417,432
(87,119,292) (108,899,115) (136,123,894) (170,154,868) (212,693,585)
3,573,288
4,466,610
5,583,262
6,979,077
8,723,847
(1,269,696)
(1,587,120)
(1,983,900)
(2,479,875)
(3,099,844)
2,303,592
2,879,489
3,599,362
4,499,202
5,624,003
(59,177)
(44,817)
(67,225)
(100,838)
(151,257)
(254,067)
(372,119)
(511,611)
(684,857)
(899,733)
1,016,267
1,488,474
2,046,445
2,739,427
3,598,933
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ตารางที่ 7.7
การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Best case

2561

2562

2563

2564

2565

(4,355,965)

(5,444,956)

(6,806,195)

(8,507,743)

1,742,386
(2,613,579)

4,033,468
2,177,982
766,495

10,112,599
2,722,478
6,028,882

(10,634,679)
17,733,393 27,316,562
3,403,097
4,253,872
12,628,747 20,935,754

18,507,518
18,507,518
15,893,939

17,533,438
17,533,438
18,299,933

16,559,358
16,559,358
22,588,240

15,585,278
15,585,278
28,214,025

14,611,199
14,611,199
35,546,953

6,098,350
831,143
6,929,502

7,622,938
7,622,938

9,528,673
9,528,673

11,910,841
11,910,841

14,888,551
14,888,551

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินที่ต้องสำรอง
เงินสดส่วนเกิน
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

448,169
448,169.00
7,377,671

672,253
1,008,380
1,512,570
2,268,856
672,253.49 1,008,380.24 1,512,570.36 2,268,855.54
8,295,192 10,537,053 13,423,411 17,157,406

7,500,000
1,016,267
8,516,267
15,893,939

7,500,000
2,504,741
10,004,741
18,299,933

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของหนี้สินและผู้ถือหุ้น

7,500,000
4,551,187
12,051,187
22,588,240

7,500,000
7,290,614
14,790,614
28,214,025

7,500,000
10,889,547
18,389,547
35,546,953
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ตารางที่ 7.8
การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Best case

2561

2562

2563

2564

2565

1,016,267
974,080

1,488,474
974,080

2,046,445
974,080

2,739,427
974,080

3,598,933
974,080

4,355,965

1,088,991

1,361,239

1,701,549

2,126,936

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ

6,098,350
(1,742,386)

1,524,588
(435,596)

1,905,735
(544,496)

2,382,168
(680,619)

2,977,710
(850,774)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

(19,481,598)

-

-

-

-

(831,143)
224,084
4,033,478
4,033,478

336,127
6,079,130
3,505,728
10,112,598

504,190
7,620,795
8,727,491
7,620,795

756,285
9,583,169
9,583,169

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
+ ค่าเสื่อมราคา
- การเพิ ่ ม ขึ ้ น ของเงิ น สดที ่ ต ้ อ ง
สำรองเพื่อดำเนินธุรกิจ
+ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว

+การเพิ่มขึ้นของทุน
รวมกระแสเงินสด
เงินสดต้นปี
เงินสดปลายปี

831,143
448,169
7,500,000
(9)
(9)

ตารางที่ 7.9
การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์ดีที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Best case
Free Cash Flow
EBIT
PV (FCF)
WACC (%)
NPV (บาท)
IRR (%)

2561
(8,731,980)
1,329,512
(7,276,650)

2562
4,676,390
1,905,410
3,247,493

2563
5,796,783
2,625,282
3,354,620
20%
6,392,327
56%

2564
7,197,275
3,525,122
3,470,908

2565
8,947,890
4,649,923
3,595,956
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7.9.2 สถานการณ์แย่ที่สุด (Worst Case)
จากการประมาณการเติบโตในสถานการณ์ปกติที่ร้อยละ 20 ต่อปีนั้น ทางผู้จัดทำ
เห็นว่า ถ้าทางบริษัทไม่ได้มีการทำการตลาดไปถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หรือได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ อย่างสินค้าทดแทนหรือกระแสในสังคมด้านอื่น ๆ นั้น บริษัทจะสามารถทำให้
ยอดขายเติบโตได้เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาที่ร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผลต่องบการเงินของบริษัทดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7.10
การประมาณการงบกำไรขาดทุนสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Worst case
รายได้จากการขาย
COGS
กำไรขั้นต้น
SG&A
EBITDA
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2561
90,692,580
(87,119,292)
3,573,288
(1,269,696)
2,303,592
(59,177)
(254,067)
1,016,267

2562
95,227,209
(91,475,257)
3,751,952
(1,333,181)
2,418,771
(44,817)
(279,975)
1,119,899

2563
2564
2565
99,988,569 104,987,998 110,237,398
(96,049,020) (100,851,471) (105,894,044)
3,939,550
4,136,527
4,343,353
(1,399,840)
(1,469,832)
(1,543,324)
2,539,710
2,666,695
2,800,030
(67,225)
(100,838)
(151,257)
(299,681)
(318,355)
(334,939)
1,198,724
1,273,422
1,339,754
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ตารางที่ 7.11
การประมาณการงบแสดงฐานะการเงินสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Worst case

2561

2562

2563

2564

2565

(4,355,965)
1,742,386
(2,613,579)

(4,573,763)
1,922,508
1,829,505
(821,750)

(4,802,451)
4,888,814
1,920,980
2,007,343

(5,042,574)
8,120,751
2,017,029
5,095,207

(5,294,702)
11,695,128
2,117,881
8,518,307

18,507,518
18,507,518
15,893,939

17,533,438
17,533,438
16,711,688

16,559,358
16,559,358
18,566,702

15,585,278
15,585,278
20,680,485

14,611,199
14,611,199
23,129,505

6,098,350
831,143
6,098,350

6,403,268
6,403,268

6,723,431
6,723,431

7,059,603
7,059,603

7,412,583
7,412,583

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินที่ต้องสำรอง
เงินสดส่วนเกิน
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

448,169
448,169.00
7,377,671

672,253
1,008,380
1,512,570
2,268,856
672,253.49 1,008,380.24 1,512,570.36 2,268,855.54
7,075,521
7,731,812
8,572,173
9,681,439

7,500,000
1,016,267
8,516,267
15,893,939

7,500,000
2,136,167
9,636,167
16,711,688

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของหนี้สินและผู้ถือหุ้น

7,500,000
3,334,890
10,834,890
18,566,702

7,500,000
4,608,312
12,108,312
20,680,485

7,500,000
5,948,067
13,448,067
23,129,505
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ตารางที่ 7.12
การประมาณการงบกระแสเงินสดสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Worst case

2561

2562

2563

2564

2565

1,016,267
974,080

1,119,899
974,080

1,198,724
974,080

1,273,422
974,080

1,339,754
974,080

4,355,965

217,798

228,688

240,123

252,129

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ

6,098,350
(1,742,386)

304,918
(87,119)

320,163
(91,475)

336,172
(96,049)

352,980
(100,851)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

(19,481,598)

-

-

-

-

(831,143)
224,084
1,922,517
1,922,517

336,127
2,966,306
2,966,306

504,190
3,231,937
4,888,814
8,120,751

756,285
3,574,377
8,120,751
11,695,128

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
+ ค่าเสื่อมราคา
- การเพิ ่ ม ขึ ้ น ของเงิ น สดที ่ ต ้ อ ง
สำรองเพื่อดำเนินธุรกิจ
+ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น
+ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว

+การเพิ่มขึ้นของทุน
รวมกระแสเงินสด
เงินสดต้นปี
เงินสดปลายปี

831,143
448,169
7,500,000
(9)
(9)

ตารางที่ 7.13
การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสถานการณ์แย่ที่สุดปี 2561-2565
หน่วย: บาท
Best case
Free Cash Flow
EBIT
PV (FCF)
WACC (%)
NPV (บาท)
IRR (%)

2561
(8,731,980)
1,329,512
(7,276,650)

2562
3,093,169
1,559,871
2,148,034

2563
3,383,005
1,813,266
1,957,757
20%
242,977
22%

2564
3,701,824
2,092,000
1,785,216

2565
4,052,524
2,398,608
1,628,619
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7.10 แผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
ในการดำเนินงานของบริษัท จำเป็นต้องพึ่งพาการดำเนินงานในหลายภาคส่วน เพื่อให้
กิจการดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจอาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน ทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง เนื่องด้วยธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองเป็นลักษณะของสินค้าที่
ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค เป็นสินค้าที่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วน
บุคคล ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในระยะยาว จึงมีการเตรียมแผนฉุกเฉินที่จะต้อง
เผชิญ ดังนี้
7.10.1 แผนฉุกเฉินด้านการตลาด
บริษัทควรมีการประเมินผลของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่ได้สื่อสารไปถึง
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ การสื่อสาร
ทั้งต่อผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย และผู้ค้ารายย่อยได้รับทราบข้อมูลมากน้อยเพียงใด เพราะล้วนแต่
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อยอดขายทั้งสิ้น
แนวทางการแก้ไข
1. วิเคราะห์แผนการตลาดว่าเครื่องมือที่เลือกใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด
2. พิจารณาข้อมูลการสื่อสารตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบันที่จะตอบรับการตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ดี
3. สำรวจพฤติกรรมของตัวแทนจำหน่าย ผู้ขายรายย่อย และผู้บริโภคอยู่เสมอ
เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนการตลาดได้อย่างตรงจุด
7.10.2 แผนฉุกเฉินด้านการผลิตและการดำเนินงาน
บริษัทควรมีการจัดการการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะหากเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบขึ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทน
จำหน่ายได้ตามกำหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายในภายหลัง โดย
หากเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจสูญเสียยอดขายลงไป และไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
เหนือคู่แข่งเลย นอกจากนั้นการจัดหาวัตถุดิบต้องทำให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ต้องจัดหาให้ต้นทุน
ทางวัตถุดิบต่ำที่สุด เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
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แนวทางการแก้ไข
1. วิเคราะห์การสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต แต่ต้องวางแผนไม่ให้มีการ
สต็อกวัตถุดิบมากเกินไป เพราะเนื่องจากวัตถุดิบโดยส่วนมากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการ
เกษตรหรืออาหาร อาจมีการเน่าเสียได้จนก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่ม
2. จัดหาวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตที่ยังคงรักษาคุณภาพ
และรสชาติของสินค้า แต่ทำให้การบริหารการจัดหาวัตถุดิบมีความเสี่ยงลดลง
3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบใน
อนาคต
7.10.3 แผนฉุกเฉินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากบริษัทมีพนักงานในจำนวนที่ตรงกับการดำเนินงาน ซึ่งหากมีการหยุด
งาน หรือการลาออก ก็จะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจำเป็นที่
จะต้องเตรียมแผนสำรอง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
แนวทางการแก้ไข
1. มี ก ารอบรมพนั ก งานในสามารถทำงานในหลายส่ ว นงานได้ เพื ่ อ เป็ น การ
หมุนเวียนในกรณีที่มีการขาดงานชั่วคราวของพนักงาน
2. วางกฎเกณฑ์ในเรื่องการลาออกให้มีการแจ้งก่อนกำหนดอย่างแน่ชัด เพื่อ
จัดหาแรงงานมาทดแทนได้ทันเวลา
3. ผู้บริหารต้องพยายามรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และพูดคุยกับพนักงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น
7.10.4 แผนฉุกเฉินด้านการเงิน
กรณีที่กิจการอาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ซึ่งอาจ
เกิดมาจากการที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจทำให้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการขอด
สภาพคล่อง
แนวทางการแก้ไข
1. กิจการต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนในการดำเนินงานระยะสั้น
สำรองไว้ อย่างวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) เพื่อนำมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินในบริษัทสามารถดำเนินงาน
ต่อไปได้
2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อของสินค้าทางการค้า ให้
บริษัทมีเงินทุนไปหมุนเวียนในส่วนงานอื่น
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7.11 แผนในอนาคต
เนื่องจากปัจจุบันยอดขายของกิจการต้องพึ่งพาการขายจากผู้ขายรายย่อยเป็นหลัก ซึ่งก็
ประสบปัญหากับการขาดแคลนผู้ขายรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในอนาคตทางบริษัทจะต้องมีการ
คิดหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของช่องทางการจัดจำหน่ายเดิม เช่น การฝาก
ขายตามร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งก็สามารถเป็นช่องทางที่สร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กับ
บริษัทในอนาคตได้
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