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บทคัดย่อ
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการดําเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา พร้อมอาหารจานด่วน โดยรายการอาหารที่ทาง
ร้านนําเสนอนั้นจะเป็นรายการอาหารที่เน้น เพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับกระแสรักษ์สุขภาพของ
ผู้บ ริโภคยุค ใหม่ โดยในการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ค วามเป็นไปได้ทางการตลาด การผลิ ต การ
บริหารจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการดําเนินงาน เป้าหมายหลักของการจัดทําแผน
ธุรกิจคือ เพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้วางแผนที่จะเปิด 5 สาขาแรก ตามห้างดิส
เคาน์สโตร์ และอาคารสํานักงาน ที่มีกลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
ในการศึก ษาครั้งนี้ครอบคลุ มถึงการประกอบธุ รกิจร้านอาหาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค โดยวิธีการสังเกต และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ
ผลงานวิจัยเชิงพฤติกรรมผู้บริโภค และอาศัยแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” มีความเป็นไปได้ทั้งทาง
การตลาดเพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทฯ
ใช้ คือ ความหลากหลายของรายการอาหาร และความโดดเด่นด้านการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด มีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตเพราะมีการวางแผนงานที่ดีรวมทั้ง
ด้านการควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีธุรกิจต้นน้ําที่เป็น
วัตถุดิบหลักของการผลิตก๋วยเตี๋ยว ผนวกกับทางบริษัทฯ มี ตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนในทุกๆ
ด้าน ทําให้ได้เปรียบกิจการอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 9 เดือน ซึ่งสั้นกว่าการดําเนิน
ธุรกิจร้านอาหารทั่วไป ลงทุน NPV เท่ากับ 20% ในขณะที่ค่า ROA มีค่าเท่ากับ 69.94% ในปี
แรก และปีต่อมาเท่ากับ 70.07% และ 54.97% ตามลาดับ โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
เงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (ROI) เท่ากับ 135.15 ในปีแรก และ 297.4 และ 352.76 ในปีถัดไป
ตามลาดับ
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1

บทที่ 1
บทนํา
ในการเริ่มต้นทําธุรกิจใดๆ ก็ตามให้ประสบความสําเร็จนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมี
การวางแผนงานในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน มองเห็น และปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกัน
ความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งความล้มเหลวส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการขาดการวางแผน และ
ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมที่มีผ ลต่อ การดําเนินธุ รกิจ เช่น การวิเ คราะห์ และวางแผน
ทางการตลาด การวิเคราะห์ และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และวางแผนในการบริหาร
จัดการ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีการ
จัด ทํ าแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนที่ และเข็ มทิ ศ ในการบอกรายละเอีย ดในการเดิ นทางให้ ถึ ง
เป้ าหมาย โดยแผนธุ ร กิ จ นั้ นเริ่ม ต้น จากการศึก ษาความเป็น ไปได้ข องแนวคิ ด ธุ ร กิ จที่ จะทํ า
เสียก่อน โดยรวมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตลาดและลูกค้าเป้าหมาย สภาพแวดล้อมใน
การดําเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะใช้ ความสามารถทางการบริหารจัดการที่จะ
ปฎิบัติได้จริง และการวิเคราะห์ทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และสามารถประเมินผลการดําเนินงานของกิจการได้
1.1 ความสําคัญ และที่มาของปัญหา
อาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ ท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมากมาย ตั้งแต่
การผลิตและการจําหน่ายในรูปแบบของวัตถุดิบประเภทต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว กุ้ง
หอย ปู ปลา เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ รวมทั้งผลไม้ประเภทต่างๆ หรือกรณีการนําวัตถุดิบ
เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารสําเร็จรูป เช่น สินค้าเกษตรต่าง ๆ ที่มีการ
แปรรูปและนํามาจําหน่ายในตลาดสดหรือตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ มากมาย และรวมถึง
กรณีการนําวัตถุดิบต่างๆ มาทําการผลิตหรือจัดเป็นสํารับจําหน่ายตามร้านอาหารต่างๆ
ท่ามกลางปัญหาราคาน้ํามันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า
ทําให้คนไทยต้องเน้นประหยัดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารก็ยังมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเร่งรีบทําให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารที่บ้าน
ความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานใน
ครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทน จุดคุ้มทุน ความเป็นไปได้ในการดําเนิน
ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต”
2) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และสามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
1.3.2 เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องมือและหลักการสําคัญ ในการวางระบบการทํางาน
ของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และทบทวนผลการปฎิบัติงานขององค์กร เพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจ
ให้มีความเหมาะสมต่อไป
1.3.3 ทําให้ ทราบอัต ราผลตอบแทน และจุดคุ้ มทุนที่จะคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
ตลอดจนระยะเวลาในการคืนทุน และภายในกําหนดเวลาต่างๆ องค์กรควรกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานต่อไปอย่างไร
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” และวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
1.4.2 ศึกษาวิธีการบริห ารร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” กลยุทธ์องค์กร แผนการ
ตลาด แผนการดําเนินงาน และแผนการเงินของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ
1.4.3 ศึกษาวิธีการ และรูปแบบของการจัดทําแผนธุรกิจที่ดี
1.4.4 ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จนถึง
เดือนพฤษภาคม 2554
1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
1.5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ (Strategy) มาจากภาษากรีก ‘Strategos’ แปลว่านายพลผู้นําทัพ ถ้าใช้เป็น
คํากิริยาหมายถึง “การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรู ” อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ชัยชนะ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการกําหนดกลยุทธ์ การปฎิบัติตามกลยุทธ์ และ
การประเมินผลกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์นี้ถือเป็น
หัวใจหลักของนักบริหารในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น และ
นําไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ และลดความล้มเหลวขององค์กร
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1.5.2 แนวคิดทฤษฎีแผนธุรกิจ
กระบวนการนําแนวความคิดในอันที่จะจัดตั้งกิจการ หรือขยายองค์ กรธุรกิจที่มีอยู่
เดิมมาสู่แผนปฏิบัติงานที่มีความเป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได้จริง ภายใต้สภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นเครื่องมือในการ
ขอรับการสนับสนุน และช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน หรือแม้กระทั่ง การเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบ และประเมิ นผล การดํา เนิน งานของกิ จ การหรื อ องค์ กรในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา
ดังนั้น แผนธุรกิจจึงต้องระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานโดย
ละเอียด นับตั้งแต่แนวคิดด้านการบริหาร และจัดการ สินค้าหรือบริการของกิจการ หรือองค์กร
สภาพของอุตสาหกรรม และตลาดคู่แข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน ระดับความเสี่ยงจาก
การลงทุน คณะผู้บริหารและจํานวนบุคลากรเป็นต้น
แผนธุรกิจจึงเป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการจัดตั้งกิจการ หรือการปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร สําหรับผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารองค์กรที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของกิจการหรือ
องค์กร ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
(http://www.db4business.com/business_plan.htm)
1.5.3 แนวคิดทฤษฎีทางด้านการตลาด
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งเป็นฐานขององค์กร โดยจะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อไปใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันให้บรรลุ เ ป้าหมายขององค์ กร (Philip Kotler, Marketing
Management: 84-100) ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง
จุดอ่อน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส
อุปสรรค
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
(Marketing Mix -7Ps)
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการนอกเหนือจากรสชาติ และคุณภาพ
ของอาหาร จึงต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ซึ่งประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจําหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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5. บุคลากร (People) ซึ่งต้องอาศัยการเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
6. การสร้าง และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and
presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (TQM)
7. มีกระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้
รวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Customer satisfaction)
1.5.4 แนวคิดทฤษฎีทางการเงิน
เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การประมาณรายรับ รายจ่ายเพื่อพิจารณา
ความคุ้มค่าในการลงทุน เทียบกับความเสี่ยงของกิจการ โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น
- NPV เป็นการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิทั้งหมด และดูว่ากระแสเงิน
สดสุทธิเป็นจํานวนเท่าใด
- Payback Period ศึกษาระยะเวลาของการได้รับคืนทุน
- อัตราส่วนของกําไรสุทธิ/สินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)
- กําไรต่อหุ้น (Earning per share)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (ROI)
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จากแนวคิดทฤษฎีทั้ง 4 หัวข้อจะได้เนื้อหาครอบคลุมส่วนต่างๆ ดังนี้
1. รายละเอียดกิจการ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
1.2 ข้อมูลบริษัทฯ/โครงการ
1.3 ผู้ติดต่อ/เจ้าของโครงการ
1.4 รายละเอียดกิจการ/โครงการ
1.5 รูปแบบสินค้า และบริการ
1.6 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
1.7 กุญแจสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจ
2.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
2.3 สถานการณ์ และแนวโน้มทางการตลาด
2.4 การวิเคราะห์ผู้บริโภค
2.5 การแบ่งส่วนตลาด
2.6 การกําหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย
2.7 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด
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3. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3.4 กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
3.5 การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ
4. แผนการตลาด
5. แผนการผลิต และการดําเนินงาน
6. แผนการบริหาร และการจัดการ
7. แผนการเงิน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1.6 วิธีการศึกษา
ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวม และค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐ และเอกชนที่มีการจัดทํา และเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ และเชื่อถือได้ เช่น
- ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- ศูนย์ข้อมูลของภาคเอกชน เช่น ศูนย์ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย
- ศูนย์ข้อมูลของราชการ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
- internet เช่น www.thaismefranchise.com, www.ismed.or.th
และนําข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลโดยใช้หลักทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา มาเปรียบเทียบและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาครั้งนี้
1.7 นิยามศัพท์
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา หมายถึง ร้านที่จําหน่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเป็นหลัก
อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างถูกต้อง อาหารที่สร้าง
ประโยชน์ให้ร่างกาย เป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง ไขมันต่ํา
แผนธุรกิจ หมายถึง กระบวนการนําแนวความคิดในการจัดตั้งธุรกิจ หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิม
มาสู่แผนปฎิบัติการที่เป็นรูปธรรม สามารถปฎิบัติได้จริง ภายใต้สภาวะแวดล้อมธุรกิจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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1.8 ระยะเวลาในการศึกษา
ขัน้ ตอนการศึกษา

กุมภาพันธ์
1

1 กําหนดหัวข้อ และขอบเขตการศึกษา
2 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
3 จัดทําแผนการศึกษาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
4

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง

5 รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับธุรกิจ
6 เขียนแผนธุรกิจ
7

จัดทํารายงาน และสอบรายงานการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

8 ปรับปรุงเนื้อหา และตรวจทานเอกสาร
9 จัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งรายงาน

2

3

มีนาคม
4

5

6

เมษายน

พฤษภาคม

สัปดาห์ที่
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลา “ชามโต” ในครั้ ง นี้ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” โดยใช้
แนวคิด และทฤษฎีดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องมือ
2.1.1 แนวคิดทฤษฏีการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีแผนธุรกิจ
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีการตลาด
2.1.4 แนวคิดทฤษฎีทางการเงิน
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
[1] กลยุทธ์ (Strategy) มาจากภาษากรีก ‘Strategos’ แปลว่านายพลผู้นําทัพ ถ้าใช้เป็น
คํากิริยาหมายถึง “การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรู” อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ชัยชนะ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฎิบัติ
ตลอดจนถึงการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์นี้ถือเป็นเครื่องมือของนักบริหารในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น และนําไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ และลดความล้มเหลว
ขององค์กร
2.1.1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
[2] Certo & Peter กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และมี
การทบทวนกระบวนการเวียนไปเวียนมาตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
[3] Schermerhorn,1999: 164 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) กล่าว
ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ หรือเป็น
กระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารจากทุกส่วนขององค์การในการกําหนดกลยุทธ์และปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) หมายถึงการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
จะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จุดเน้นของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์มุ่งพิจารณาเป็นแง่ของการบริหาร (Management Aspects) กลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นมา ต้อง
อาศัยพื้นฐานทางการบริหารเป็นหลัก
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กลยุทธ์จะต้องสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้มากที่สุด และลดข้อเสียเปรียบในการแข่งขันให้น้อยที่สุด
[4] สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจของงาน
บริหาร ผู้บริหารจําเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด โดยการกําหนดกลยุทธ์ที่แตกต่าง
จากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ จะทําให้ธุรกิจอยู่รอด และบรรลุวัตถุประสงค์ หากองค์กรใดไม่มีการ
วางแผนกลยุทธ์ที่ดี จะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. การกําหนดทิศทาง
3. การกําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินกลยุทธ์
4. การประเมินผล และควบคุม
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ต้องสามารถตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อ ซึ่งถือเป็นหัวใจของ
การวางแผน หรือการจัดทําแผนกลยุทธ์ คือ
1. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน?
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. เรากําลังจะไปที่ไหน?
กําหนดทิศทาง คือวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
3. เราจะไปที่นั่นได้อย่างไร? การดําเนินกลยุทธ์ คือกําหนดกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ

รูปที่ 2.1 รูปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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2.1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
[5] Armstrong & Kotler กล่าวว่าสภาพแวดล้อมมหภาค เป็นแรงกดดันที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจในวงกว้างกว่าสภาพแวดล้อมจุลภาค ประกอบด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมจุลภาค
หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลอย่างใกล้ชิดต่อความสามารถในการให้บริการลูกค้า และ
ระบบงานการตลาดของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขายปัจจัยการผลิต ตัวกลางทางการตลาด
ลูกค้า หรือตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มชุมชน
ในการประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์ กรนั้น จะต้องศึกษา และวิเ คราะห์ข้อ มูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร เพื่อประเมินความสามารถของธุรกิจ
ว่าอยู่ในระดับใด และนําผลวิเคราะห์ไปกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร และสถานการณ์
ต่อไป ข้อมูลที่ต้องศึกษา และวิเคราะห์ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คือสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดําเนิน
ธุรกิจ และต่อระบบตลาดเป็นอย่างมาก องค์กรไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านั้นจะกระทบต่อความสําเร็จ หรือไม่สําเร็จขององค์กรได้ ถ้าปัจจัย
สภาพแวดล้ อ มภายนอกนี้ เ ข้า มาส่ ง เสริ ม หรือ มี ผ ลกระทบทางบวกต่ อ ธุ ร กิ จ เราจะเรี ยกว่ า
‚โอกาส‛ หรือ ‚Opportunities‛ แต่ในทางตรงข้าม ถ้าปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ามามีผลกระทบ
ต่อธุรกิจในทางลบ เราจะเรียกว่า ‚อุปสรรค‛ หรือ ‚Threats‛ เราสามารถแบ่งปัจจัยภายนอกได้
ดังนี้
- ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Environment) ได้แก่การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากร หรือการลดลงของอัตราการเกิด โครงสร้างอายุประชากร การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ของประชากรเป็นต้น
- ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) เศรษฐกิจเป็นเครื่องบ่งชี้ให้
เห็นปริมาณการจัดสรร และการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สําคัญต่อการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ ซึ่งมีปัจจัยที่จะต้องนํามาศึกษาหลายปัจจัยเช่น อัตราการ
เจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) อัตราดอกเบี้ย
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ
และดัชนีราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน และไฟฟ้าเป็นต้น
ปัจจัยทางด้านทางเทคโนโลยี (Technical Environment) ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทาง และความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจ ดังนั้นองค์กร
จึงใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ในการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ ให้นําหน้าคู่แข่งอยู่
เสมอ โดยปฎิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายในส่วนทีเกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้
ปัจจัยทางด้านสังคม และวัฒนธรรม (Cultural and Social Environment) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างทาง
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สังคมประกอบไปด้วย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทัศนคติทางสังคม บรรทัดฐาน
ค่านิยม และการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต ตามกระแสโลกาภิวัฒน์
2.1.1.3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
คือการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีตัว
แปรที่ต้องคํานึงถึงคือ จํานวนคู่แข่งขัน ใครคือคู่แข่งที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่งคือ
อะไร กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งมีอะไรบ้าง และนอกจากคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแล้ว ยัง
ต้องคํานึงถึงคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด สินค้าทดแทน อํานาจการต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบ
หรือสินค้า-บริการให้เรา รวมทั้งอํานาจการต่อรองจากผู้ซื้อของเราด้วย ดังนั้นผู้บริหารต้องมี
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของสภาพแวดล้อม เพื่อกําหนดแนวทางปฎิบัติได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจที่สําคัญคือ แรงผลักดัน 5 ประการของ
การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter)

-

รูปที่ 2.2 Five Force model of industry ของ Michael E.Porter
ที่มา: หนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
1. การคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่จะ
ทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมราย
เดิมประสบปัญหาได้ ดังนั้นยิ่งมีข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่มากเท่าได ก็
จะยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วมากเท่านั้น โดยปัจจัยที่เป็นข้อจํากัดสําหรับคู่
แข่งขันรายใหม่ประกอบด้วย
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การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมผลิตสินค้า
ที่เป็นมาตรฐานจํานวนมาก ทําให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ําลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่อ
หน่วยลดลง
- การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องทางจัดจําหน่าย (Access to distribution Channel) การสกัดกั้น
ไม่ให้บริษัทหน้าใหม่เข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่ายก็ถือว่าเป็นการสร้างขวากหนามประการหนึ่ง
เช่นธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการวางตลาดสินค้าในห้างสรรพสินค้า บางครั้งเป็นได้ได้อยาก เพราะ
ผู้ผลิตรายเดิมจะทําการป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตรายใหม่มีโอกาสในการวางตลาด
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน เช่น
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องมีการขอสัมปทานจากภาครัฐซึ่งถือเป็น Barrier to Entry
ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ เป็นต้น
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้า
ต้องมีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจักร
ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจัดรูปแบบใหม่ ค่าฝึกอบรมและ สอนงาน
ให้กับพนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่เป็นต้น
- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคา
ถูก มีทําเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และทํามานานจนเกิดการเรียนรู้
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม เนื่องจากทุกบริษัทต่าง
มุ่งหวังในการครองตําแหน่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม จึงใช้ยุทธวิธีนานาประการเพื่อให้ไปถึงจุด
นั้น นับตั้งแต่การใช้กลยุทธ์ราคา การโฆษณาแนะนําสินค้าใหม่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อบริษัทในอุตสาหกรรมต่างรับรู้ถึงแรงกดดันเมื่อคู่แข่งมีการเคลื่อนไหว
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันมีดังนี้
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจํานวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆ กัน จะทํา
ให้มีการแข่งขันที่รุนแรง
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่
รุนแรงมากนัก
- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
- ความผูกพันในตรายี่ห้อ
- กําลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการเก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานใน
การจ่ายชดเชยที่สูงมาก
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3. อํานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (ซัพพลายเออร์) มีผลกระทบต่อ
ศักยภาพด้านกําไรของธุรกิจ เนื่องจากส่งผลให้ราคาปัจจัยการผลิต และราคาสินค้าสูงขึ้น ทําให้
ต้นทุนสูงขึ้น ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อ
- จํานวนผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบมีผู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของผู้ขายจะสูง
- การรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้ อํานาจการต่อรองก็จะสูง
จํานวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อํานาจต่อรองจะสูง
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก
อํานาจต่อรองผู้ขายจะสูง
4. อํานาจการต่อรองของผู้บริโภค /ลูกค้า (Buyer) มีผลกระทบต่อการกําหนดราคา
ขาย และอัตราผลกําไรของสินค้า โดยผู้บริโภคมักต้องการของดีราคาถูก และมักจะให้ซัพพลาย
เออร์แข่งขันกันเสนอราคา และเงื่อนไขที่ดีที่สุด ยิ่งผู้บริโภคต่อรองมากเท่าใด ความสามารถใน
การทํากําไรในอุตสาหกรรมยิ่งลดลง ปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคมีอํานาจต่อรองมากคือ
- ปริมาณการซื้อ ถ้าซื้อมาก ก็มีอํานาจการต่อรองสูง
ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรอง
ได้มาก
ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ
ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอํานาจการ
ต่อรองสูง
- ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิต
สินค้าได้ด้วยตนเอง อํานาจการต่อรองก็จะสูง
ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรือ ใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ํา
5. การคุกคามจากสินค้าทดแทน ทําให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่จะหันไปใช้สินค้าชนิดอื่น
แทน แม้ว่าสินค้าของเราอาจมีคุณภาพดีกว่า หรือราคาถูกกว่าสินค้าอย่างเดียวกันของคู่แข่งขันก็
ตาม ซึ่งส่งผลให้ผลกําไรลดลง ปัจจัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้า
ทดแทน
ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน
2.1.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือสภาพแวดล้อมการดําเนินงานด้านต่างๆ
ภายในองค์กรที่มีผลต่อการประเมิน และการกําหนดกลยุทธ์ โดยสามารถแยกการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ได้ดังนี้
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ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการทําตลาดเพื่อให้
รู้ว่าจะขายได้หรือไม่ กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การสํารวจ หรือวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ การตั้งราคาสินค้า และกลยุทธ์ราคา การจัดจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย กล
ยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์ด้านการตลาดอื่นๆ
ด้านการผลิต และการปฏิบัติการ (Production and Operations) ได้แก่การจัดการ
ด้านวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต และกระบวนการผลิต กําลังการผลิต ขีดความสามารถในการผลิต
สินค้า หรือบริการ การจัดโครงสร้างขององค์กร และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางการบริหาร
ต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบจากขนาดการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง
การส่งมอบ และกระบวนการขนส่ง กําลังคน ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน
ด้านการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ได้แก่การพัฒนาสินค้า
หรือบริการ ตลอดจนกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน อันจะนําไปสู่การสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน
ด้านการเงิน และการบัญชี (Financial and Accounting) เป็นงานลําดับสุดท้าย
ก่อนที่จะตัดสินใจดําเนินการใดๆ ทางธุรกิจ ได้แก่การตัดสินใจด้านการลงทุน การตัดสินใจด้าน
การจัดหาเงินทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ระบบการจั ดการด้านการบัญชี การบริหารการเงิน
และสภาพคล่อง
2.1.1.5 การวิเคราะห์สถานะการณ์ (SWOT Analysis)
คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยภายในองค์กร และ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์
(situation analysis) ซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ จุดแข็ง จุด อ่อ น เพื่ อ ให้ รู้ต นเอง (รู้เ รา) รู้จั ก
สภาพแวดล้ อ ม (รู้เ ขา) ชัดเจน และวิเ คราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิ เ คราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การ
กําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ปัจจัยภายนอก เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนั้น เราสามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององค์กรที่ได้รับ
ผลกระทบสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายนอก 7 ประการที่เราควรคํานึงถึง 1)กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 2)สถานการณ์การแข่งขัน 3)ค่านิยมทางวัฒนธรรม-ทรงสังคม 4)ความก้าวล้ําทาง
เทคโนโลยี 5)ภาวะเศรษฐกิจ 6)ปัจจัยทางการเมือง และ 7)กลุ่มผู้จําหน่ายวัตถุดิบ/ผู้ผลิต
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โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินการของ
องค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็ม
แข็งขึ้นได้
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจําต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่ง
พร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
ปัจจัยภายใน คือการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งจะเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในขององค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุ
จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ
วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)
รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกล
ยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย
จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดํารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องค์กร
จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุด
ด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร
2.1.1.6 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain analysis)
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2542, หน้า 49) อธิบายไว้ว่า “สายโซ่แห่งคุณค่า (Value
chain)‛ เป็นแนวคิดที่ว่าคุณค่าหรือราคาของสินค้าที่ลูกค้า หรือผู้ซื้อยอมจ่ายให้กับสินค้าตัวใดตัว
หนึ่ง ซึ่งคุ ณค่าของสินค้าเหล่ านี้เป็นผลจากการโยงใยคุ ณค่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต หรือ
ดําเนินงานของบริษัทเจ้าของสินค้า ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายระหว่างการดําเนินงาน
และสั มพันธ์กั นคล้ ายลู กโซ่ที่ต่อเนื่อ ง การที่จะตรวจสอบว่าสินค้ าและบริการของบริษัทใดมี
คุณค่ามากจากกิจกรรมใด (จุดแข็ง) และมีคุณค่าน้อย (จุดอ่อน) จากกิจกรรมใด อาจศึกษาได้
จากกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่านี้
กิจกรรมการดําเนินงานภายในสายโซ่คุณค่าแบ่งออกได้เป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
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1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) เป็นกิจกรรมซึ่งแบ่งตามลักษณะหลักๆ ของกิจกรรม
ที่จะต้องเกี่ยวข้องในแต่ละวัน ได้แก่ 5 งานหลักคือ
งานด้านการจัดหาวัตถุดิบ (Inbound logistics) ได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การนําเข้าวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึง ระบบการรับ การเก็บรักษา การขนส่ง และระบบคลังสินค้า เป็นต้น
งานด้านการผลิต (Operations) ได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน หรือ
แปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งได้แก่กิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร การบรรจุ
ภัณฑ์ การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าเป็นสินค้า การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ การทดสอบ
สินค้า และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
งานด้านการกระจายสินค้า (Outbound logistics) ได้แก่กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ายสินค้าให้พร้อมที่จะกระจายตัวไปสู่ลูกค้าของกิจการ
ซึ่งได้แก่กิจกรรมการเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า การลําเลียงสินค้าไปส่งลูกค้า ดําเนินการส่งมอบ
สินค้า ดําเนินการตามใบสั่งซื้อ เป็นต้น
งานด้านการตลาดและการขาย (Marketing and sales) ได้แก่กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อ งกั บการชัก จูงให้ ลู ก ค้ าซื้อ สิ นค้ า และบริการขององค์กรธุ รกิจ ซึ่งได้แก่กิจกรรมการ
โฆษณา การจัดกิ จกรรมส่ งเสริมการขาย การจัดทีมพนักงานขาย การกําหนดราคา และการ
เลือกช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นต้น
งานด้านการบริการให้ลูกค้าประทับใจ (Customer services) ได้แก่กิจกรรมที่
ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่า หรือบํารุงรักษาสินค้ารวมทั้งบริการหลังการขาย เช่น
การติดตั้ง การซ่อมแซม การฝึกอบรม เป็นต้น
2. กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) การที่บริษัทจะดําเนินกิจกรรมหลักไปได้
อย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีกิจกรรมสนับสนุนมาเสริมด้วย ซึ่งกิจกรรมเสริม
ต่างๆ ที่สําคัญได้แก่
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ทั่วไปในองค์กร โครงสร้างองค์กร การวางแผน การจัดทําระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการควบคุม
คุณภาพ ระบบบัญชีการเงิน เป็นต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) ได้แก่ การสรร
หาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การกําหนดระบบ
การให้รางวัลที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจในงานแก่พนักงาน เป็นต้น
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการ เช่น การวิจัยและพัฒนา การออกแบบสินค้า การแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น
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การจัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับการจัดหา หรือจัดซื้อ
วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และบริการนั้น ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2542, หน้า 50) ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าของสินค้าที่วิเคราะห์
จาก Value chain นั้น เกิดจากการรวมตัวของทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน การขาดกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งย่อมกระทบต่อคุณค่าของสินค้าที่เ ราประเมินไว้ อย่างไรก็ตามในแต่ละกิจกรรม
หรือแต่ละสินค้า ความสําคัญหรือน้ําหนักของแต่ละกิจกรรมจะมีไม่เท่ากัน
การวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ในสายโซ่แห่งคุณค่า ทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรม
สนับสนุนจะทําให้ผู้ประกอบการเห็นภาพอย่างเป็นระบบว่าในแต่ละกิจกรรมที่สําคัญนั้น องค์กร
ของเราทําอะไรได้บ้าง จากนั้นจะทําการประเมินว่า กิจกรรมเหล่านั้นทําได้ดีเพียงใด กิจกรรมใด
ทําได้ดีที่สุด กิจกรรมใดที่ทําได้แย่ที่สุด สิ่งที่ทําได้ดีที่สุด โดดเด่นที่สุด เป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
เราสามารถนํามาจัดกลุ่มได้ว่า นี่เป็นจุดแข็งขององค์กร ส่วนที่ทําได้ไม่ดีและกระทบต่อความพึง
พอใจของลูกค้าอย่างมาก ก็นํามาจัดกลุ่มเป็นจุดอ่อนขององค์กร
นอกจากข้อมูลใน Value chain ที่จะใช้ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรแล้ว [6]
ประยงค์ มี ใ จซื่ อ (2542, หน้ า 51) ยั ง เสนอว่ า ควรพิ จ ารณาประเด็ น อื่ น ๆ ในการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในด้วย เช่น
1) การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
2) การวิเคราะห์วัฒนธรรมขององค์กร
3) การวิเคราะห์ภาวะผู้นําในองค์กร
4) การวิเคราะห์ความมีจริยธรรมและปฎิบัติตามกฎหมาย
5) การวิเคราะห์ความมีชื่อเสียงของกิจการ
การประเมินประเด็นต่างๆ ทั้งจาก Value chain และประเด็นเพิ่มเติมที่เสนอข้างต้น
ว่าประเด็นใดจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง ผู้ ประกอบการอาจกําหนดมาตรฐานของตนเอง หรือ
เทียบจากผลงานในอดีต เทียบกับอุตสาหกรรม หรือเทียบกับคู่แข่งในขนาดเดียวกันก็ได้
2.1.1.7 การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
องค์กรทุกองค์กรต่างมีความมุ่งหวัง ต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามสิ่งที่
ต้องการจะได้รับ หรือต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอาจแบ่งเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ
เป้าหมายเฉพาะด้านแต่ละแผนก และควรแบ่งเป็นเป้าหมายตามระยะเวลา เช่น ระยะยาว ระยะ
กลาง ระยะสั้น ทั้งนี้เป้าหมายควรสอดคล้องกัน และสามารถวัดผลได้ และต้องระบุเวลาที่ชัดเจน
- การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการกําหนดสถานภาพที่กิจการต้องการจะเป็น
ในอนาคต ตามระยะเวลาของการวางแผน ภายใต้ศักยภาพของกิจการ และความเป็นไปได้จาก
ปัจจัยภายนอก โดยระบุเป็นข้อความที่มีลักษณะกว้าง ยังไม่ต้องกําหนดวิธีการเอาไว้
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คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ คือ มีมุมมองแห่งอนาคต ต้องครอบคลุมสาระครบถ้วน
และบอกทิศทางอย่างชัดเจน มีผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเป็นผู้ริเริ่ม โดยสมาชิกของกิจการ
ส่วนร่วม และสนับสนุน กระตุ้น และ เร้าใจให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่เป็น
รูปธรรม
- การกําหนดภารกิจ (Mission) เป็นการกําหนดข้อความที่จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องที่
กิจการของเราจะต้องทํา หรือเรามีความต้องการที่จะทําโดยบ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะของธุรกิจที่
กิจการของเราดําเนินอยู่ ว่าเป็นธุรกิจประเภทใด กิจการของเรามุ่งเน้นดําเนินการในเรื่องใดใน
ปัจจุบัน และสิ่งที่กิจการควรจะดําเนินการในอนาคต
- การกําหนดเป้าประสงค์ (Goal) เป็นการแปลงภารกิจของกิจการให้เป็นผลลัพธ์ที่
ต้องการอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน สามารถกําหนดได้ทั้งผลลัพธ์ใน
รูปของตัวเงิน เช่น รายได้ กําไร อัตราการเจริญเติบโต ส่วนแบ่ง และผลลัพธ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์ เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สวัสดิการของพนักงาน
- การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นการนําเป้าประสงค์มากระจายในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งโดยทั่วไปมักกําหนดเป็นรายปี จากนั้นนําวัตถุประสงค์ในแต่ละปีมารวมกันแล้วจะ
เท่ากับเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์คือ เป้าประสงค์ระยะสั้นที่มี
ความเฉพาะเจาะจงมากกว่า
2.1.1.8 วัตถุประสงค์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ แบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ
วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives) แสดงถึงการอยู่รอดขององค์การ
ภายใต้ความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย และรายได้ อัตราการเติบโต
ของกําไร หรือส่วนต่างของผลกําไร เงินปันผลที่สูงขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น สภาพ
การหมุนเวียนของเงินสดที่ดีขึ้น การมีรายได้เพิ่มจากหลายแหล่งมากขึ้น เป็นต้น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น มีการเพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
ขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี มี
บริการหลังการขายที่ดี เป็นต้น
2.1.1.9 ค่านิยมหลัก (Core value) เป็นพฤติกรรมของบุคคลในองค์การซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อค่านิยมและความเชื่อถือว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่ โดยจะนําไปกําหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(Corporate culture)
2.1.1.10 การกําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินกลยุทธ์ เป็นการนําข้อมูลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมากําหนดสมมติฐานของธุรกิจเพื่อจัดทิศทางแนวทางและกรอบความคิดในการ

18

ปฏิบัติขององค์กรในรูปแบบกลยุทธ์ ยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการต่อไป ซึ่งมีการแบ่งแยกระดับ
การดําเนินงานออกเป็นลําดับขั้นของกลยุทธ์ 3 ลําดับต่อไปนี้

รูปที่ 2.3 แสดงรูปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) หรือกลยุทธ์รวม จะถูกกําหนดโดย
ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) จากการแปรวิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้
เป็นแนวทางขององค์การ และกรอบความคิดในการกําหนด และดําเนินกลยุทธ์ในระดับต่อไป กล
ยุทธ์ระดับบริษัทจะให้ความสําคัญกับภาพรวมขององค์การ การดําเนินงานในระยะยาว การอยู่
รอด และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเราสามารถจําแนกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระดับ
องค์กรออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่
- กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy) เป็นการรักษาระดับการดําเนินงานของ
ธุรกิจให้อยู่ในระดับเดิม โดยพยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่มี แต่มิได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ขยายตัว เพียงแต่รักษาตําแหน่งทางธุรกิจไว้
- กลยุทธ์ถดถอย (Retrenchment Strategy) เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจประสบปัญหา
หรือภาวการณ์ชะลอตัว ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ 3 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์กลับตัว (Turn
around Strategy) กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestment Strategy) และกลยุทธ์การเลิกกิจการ
(Liquidation Strategy)
- กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) จะมุ่งเน้นการเจริญเติบโต
การขยายตัว และความก้าวหน้าของกิจการโดยการส่งเสริม และเพิ่มการลงทุน
- กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) เป็นการนํากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้งานอย่าง
ผสมผสาน โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจความสําคัญ ลักษณะเด่น และข้อจํากัดของกลยุทธ์แต่ละ
ประเภทที่นํามาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
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- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน และ
การแข่งขันของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หรือBU หรือหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Business Unit) หรือ SBU โดยผู้บริหารของแต่ละ BU จะใช้กลยุทธ์องค์กรเป็นหลักในการ
ดําเนินงาน และการแข่งขันของ BU โดยการพิจารณาประกอบกับศักยภาพ และจุดอ่อนของ
หน่วยธุรกิจของตนเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ซึ่งจะมีลักษณะเด่น และได้เปรียบคู่แข่งขัน
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายองค์กรมองเห็นความสําคัญ และความจําเป็นในการ
กระจายอํานาจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินงาน และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ BU ถูกจัดตั้ง
มอบหมายงาน และความรับผิดชอบที่สําคัญ กลยุทธ์ของ BU จึงมีความเป็นอิสระ และสําคัญต่อ
ความสําเร็จขององค์กร และอนาคตของผู้บริหาร BU เนื่องจากถ้าผู้บริหาร BU สามารถบริหาร
หน่วยธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกื้อหนุนกับทิศทางขององค์กร เขาย่อมได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหารระดับสูง และโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารในอนาคต กลยุทธ์ในระดับนี้จะ
มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้
- กลยุทธ์เน้นความแตกต่าง (Differentiation) ด้วยคุณภาพของสินค้า หรือ
บริการนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ การทําให้สินค้า หรือบริการมีอิทธิพลต่อความต้องการ
กับลูกค้าในด้านจิตใจของลูกค้า หรือการให้ความสําคัญกับทุกๆ ด้านเป็นต้น
- กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership) ด้วยการเน้น
ประสิทธิภาพการผลิต หรือทําให้เกิดความประหยัดของขนาดการผลิต (Economy of scale)
โดยมุ่งเน้นสู่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ในตลาดเป้าหมาย หรือขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้มีปริมาณ
เพียงพอสําหรับการผลิตแบบ Mass Production หรือจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจําหน่ายในราคา
ต่ําสุด ได้ส่วนลดสูงสุด และเครดิตนานที่สุดเป็นต้น
- กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ด้วยการส่งมอบ
สินค้าตามคําสั่งซื้อได้ทันเวลา ให้ความสําคัญในการตอบคําถามของลูกค้า หรือผลิตตามสั่ง หรือ
ปรับปรุงสินค้าเดิมที่ยังจําหน่ายอยู่ หรือพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็น
ต้น
- กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus or Niche) โดยใช้ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม ความชํานาญในพื้นที่ประกอบการ ความชํานาญด้าน
การตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือการได้สัมปทานเป็นต้น
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การดําเนินงาน
และจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกลยุทธ์ในระดับที่
สูงขึ้นขององค์กร ซึ่งมักจะจําแนกตามหน้าที่จะมีความสําคัญในทางปฏิบัติ เพราะนอกจากทําให้
การทํางานเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกันแล้ว ยังช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
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2.1.2 แนวคิดทฤษฎีแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่ม
จะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุป หรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่
จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจมีผู้เปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจ
เปรียบเสมือนแผนที่ และเข็มทิศในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนให้
ผู้ประกอบการเพื่อก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขัน
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เพื่อชี้นําผู้ประกอบการไปสู่ความสําเร็จ
หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน และข้อควรระวังต่างๆ ด้วยเช่นกัน
[7] ถ้าเปรียบแผนธุรกิจที่ดี คือแผนที่ และเข็มทิศที่ชี้นําธุรกิจไปในทิศทางที่ชัดเจน ใน
การที่จะให้รายละเอียด และทิศทางที่ชัดเจนพอที่จะทําให้ผู้ร่วมลงทุนเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจอย่างชัดเจน เข้าใจแนวคิด และปรัชญาของธุรกิจแผนปฏิบัติการ ปัญหา อุปสรรค และ
หนทางที่เตรียมการเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะใช้เงินลงทุนของตนเองไม่
ต้องการผู้ร่วมลงทุน หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจยังคงจําเป็นสําหรับผู้ประกอบการ
อยู่ดี โดยผู้ประกอบการใช้แผนธุรกิจในการชี้นํา และบอกทิศทางของการดําเนินกิจการใน
อนาคต แผนธุรกิจสําคัญอย่างไร สําหรับผู้ประกอบการแล้ว แผนธุรกิจเป็นเอกสารที่สําคัญยิ่ง
กว่าเอกสารใดๆ ที่เคยมีการรวบรวมมา ความสําคัญเหล่านี้ได้แก่
แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจทําให้
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน กําหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผู้ประกอบการแน่ว
แน่ต่อการใช้ทรัพยากรและกําลังความสามารถที่มี เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย
แผนธุรกิจสําคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน จาก
กองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบันการเงินต่างๆ
แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และ
อื่นๆ ในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกําหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคต
ของกิจการอีกด้วย
แผนธุรกิจที่ดี ต้องสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้
1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง
2. ธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่
3. ธุรกิจมีแนวโน้ม หรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกตั้งมากน้อยขนาดไหน
หรือต้องใช้ระยะเพียงใดในการคืนทุน และเริ่มต้นทํากําไร
4. ธุรกิจมีความได้เปรียบ หรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวมากน้อยเพียงใด
5. สินค้าที่จะผลิต มีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด
6. สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
7. วิธีการผลิต และการวางตลาดสินค้านั้นมีทางเลือกอื่นๆ ที่ประหยัดได้มากกว่าหรือไม่
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8. หน้าที่ต่างๆ เช่นการผลิต การจําหน่าย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการ
จัดการที่ดี และเหมาะสมเพียงใด
9. จํานวน และคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่
[8] แผนธุรกิจที่มีการรวบรวม และเขียนขึ้นอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงเท่านั้น ตัวแผนต้องสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่จะส่งผ่านความคิด ผลการวิจัย
และแผนที่จะนําเสนอให้กับผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นเจ้าของเงินต้องเป็นพื้นฐานสําคัญใน
การบริหารและดําเนินกิจการที่จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นเครื่องมือในการวัดผล
ความก้าวหน้าของกิจการรวมถึงการประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น ดังนั้นการวางแผน
ธุรกิจต้องพิถีพิถัน ต้องใช้เวลา ใช้ความพยายามเสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความ
แตกต่างระหว่างความสําเร็จ และความล้มเหลวของกิจการ
แผนธุ รกิ จไม่ ไ ด้มี อ งค์ ประกอบที่กํา หนดตายตัว แต่ อ งค์ ประกอบหลั ก ๆ ซึ่ งนัก ลงทุ น
พิจารณาว่าเป็นสิ่งสําคัญ และต้องการรู้จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
2.1.2.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร เป็นส่วนที่จะสรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมด
โดยย่อ ส่วนนี้มีความสําคัญ เพราะเป็นส่วนแรกที่ผู้ร่วมลงทุนจะอ่าน และจะตัดสินใจจากส่วนนี้
ว่าจะอ่านรายละเอียดในตัวแผนต่อหรือไม่ ดังนั้นบทสรุปผู้บริหารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญ
สองประการ คือ หนึ่งชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่คิดจะทํา สองต้อง
ชี้ให้เห็นว่าสินค้า หรือบริการที่จะทํานั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้
อย่างไร บทสรุปผู้บริห ารจึงต้องเขียนให้เ กิดความน่าเชื่อถื อ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม
รายละเอียดที่อยู่แผนต่อไป ผู้เขียนแผนควรระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพของบทสรุป ผู้บริหารจะ
สะท้อนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากับการเขียนส่วนนี้อย่างพิถีพิถัน เนื้อหาใน
บทสรุปผู้บริหารควรจะกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้
- อธิบายว่าจะทําธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร พยายามอธิบาย
ให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่จะทํานั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หรือวิถีการใช้สินค้าหรือบริการไป
จากเดิมอย่างไร บอกด้ว ยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเมื่อ ไร สินค้า /บริการมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแง่
รูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอยเทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะได้เปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจดําเนินการมา
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บอกด้วยว่าขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตก้าวหน้าในช่วง
ที่ผ่านมาอย่างไร
- โอกาส และกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาส ทําไมจึงน่าสนใจ และจะใช้โอกาสนั้น
ด้วยวิธีอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้อาจนําเสนอในรูปเท็จจริงของตลาด เงื่อนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง
(เช่น คู่แข่งไม่ปรับปรุงสินค้ามานานแล้ว คู่แข่งขันกําลังเพลี่ยงพล้ําแนวโน้มของอุตสาหกรรมและ
อื่นๆ ที่แสดงว่าโอกาสทางการค้ากําลังเปิดให้)
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการคะเนลูกค้าเป้าหมาย ระบุและอธิบายย่อๆ ถึง
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ลัก ษณะตลาด ใครเป็นกลุ่ มลู ก ค้าหลั ก จะจัดวางตําแหน่งผลิ ตภัณฑ์อย่างไร จะวางแผนการ
เข้าถึงลูกค้าอย่างไร รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างของตลาด ขนาด และอัตราการเติบโตของ
กลุ่มลูกค้า ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดที่คาดหมาย
- ความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจ ระบุถึงความได้เปรียบ และความเหนือกว่า
ทางการแข่งขัน เช่นความได้เปรียบจากตัวผลิตภัณฑ์ การได้เปรี ยบจากการเข้าสู่ตลาดก่อน
ความได้เปรียบจากการที่คู่แข่งขันอยู่ในภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของอุตสาหกรรม
นั้นๆ
- ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร บทสรุปให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าของการลงทุน เช่น กําไรขั้นต้น กําไรจากการดําเนินงาน ระยะเวลาของการทํากําไร
ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และการ
คาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอื่นๆ
- ทีมผู้บริหาร สรุปความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้เป็นตัวหลัก
ในการก่ อ ตั้งและบริห าร พร้อ มสมาชิกในทีม บอกย่อ ๆ ถึ งความสํ าเร็จในอดีต โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการทํากําไรการบริหารงานและคน
- ข้อเสนอผลตอบแทน ระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุน หรือเงินกู้ที่ต้องการเงินไปทําอะไร
จะตอบแทนเจ้าของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมลงทุนจะเป็น
เท่าใด
2.1.2.2 ประวัติย่อของกิจการ ส่วนนี้คือการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดตั้ง การจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของ
การเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นและพัฒนาสินค้า /บริการ ที่ต้องการนําเสนอให้กับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะที่ต้องการให้เป็นในอนาคต
2.1.2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์
ขั้นตอนของการจัดทําแผนธุรกิจคือ การพยายามทําความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของการ
ดําเนิน ธุ รกิ จในปัจจุบั น และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยสํ าคั ญ ๆ ที่ส่ งผล
กระทบต่ อ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ความน่ า สนใจโดยรวมของอุ ต สาหกรรม ตลอดจน
ความสามารถในการทํากําไร และความพร้อ มในด้านต่างๆ ของกิจการ ดังนั้น การวิเคราะห์
สถานการณ์จึงเป็นงานอันดับแรกที่สําคัญที่ผู้ประกอบการควรกระทํา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
กําหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเรียก
ย่อๆ ว่า SWOT Analysis
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หมายถึงการตรวจสอบความสามารถ และความพร้อม
ของกิจการในด้านต่างๆ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ
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- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึ งการประเมินสภาพแวดล้อมในการดําเนิน
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าใจใน
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็นไป
ในลักษณะที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจ ผลลัพธ์จาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของกิจการ
2.1.2.4 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้อ งการ
ได้รับในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของ
กิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนก หรือลักษณะงาน เช่นเป้าหมายทางการตลาด
เป้าหมายทางการจัดการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้
เป้ า หมายทางธุ ร กิ จอาจแบ่ งเป็ น เป้ า หมายระยะสั้ น คื อ ภายใน 1 ปี เป้า หมายระยะกลาง
ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่นานกว่า 5 ปี ลักษณะของเป้าหมายธุรกิจที่ดีมี 3
ประการคือ
- มี ค วามเป็ น ไปได้ คื อ กิ จ การมี โ อกาสที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายได้ หากได้ มี ก าร
ดําเนินงานอย่างเต็มที่ตามแผนธุรกิ จที่วางไว้ การกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดล้ อ มในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายนอก และภายในกิ จ การ กล่ า งคื อ ไม่ ส ามารถ
ตั้ ง เป้ า หมายที่ เ ลื่ อ นลอยเกิ น ความจริ ง จนทํ า ไม่ ไ ด้ และก่ อ ให้ เ กิ ด ความท้ อ แท้ แต่ ก็ ไ ม่ ค วร
ตั้งเป้าหมายที่ง่ายจนเกินไป จนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้
โดยง่าย เป้าหมายที่ดีควรเป็นผลลัพธ์ที่ทําได้ยากแต่มีความเป็นไปได้
- สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ มีความชัดเจน สามารถประเมินได้ว่า
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งนี้โดยทั่วไป ควรจะต้องกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า
จะต้องบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด
- เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเป้าหมายย่อยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งแน่ใจว่าเป้าหมายในระยะสั้นเป็นไป เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว
2.1.2.5 แผนการตลาด คือการกําหนดทิศทาง และแนวทางในการทุ่มเทพยายามทาง
การตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดไว้ล่ วงหน้า
ดัง นั้น การวางแผนการตลาด จึ งเป็ นการกํ า หนดกลยุ ทธ์ และวิ ธี ใ นการดํ าเนิ นกิ จ กรรมทาง
การตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยคํานึงถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไป และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก เนื้อหาของแผนการ
ตลาดต้องตอบคําถามหลักๆ ให้ผู้ประกอบการดังนี้คือ
เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทําให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบ้าง
ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง
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จะนําเสนอสินค้า/บริการ อะไรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และด้วยวิธีการใด
จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไร
ในการตอบคํ า ถามข้ า งต้ น ผู้ ป ระกอบการจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์ และความมีวิจารณญาณที่ดี ในการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการ
ตลาดสําหรับกิจการตามองค์ประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ 4 ส่วนดังนี้
- เป้าหมายทางการตลาด
- การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
- กลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาด
 กลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
 กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
- การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด
2.1.2.6 แผนการจัดการและแผนการบริหารบุคคล
ส่ ว นนี้ ผู้ จั ด ทํ า แผนต้ อ งระบุ โ ครงสร้ า งขององค์ ก รให้ ชั ด เจน โดยแสดงแผนผั ง
โครงสร้างขององค์ ก รว่าประกอบไปด้ว ยหน่ว ยงานอะไรบ้ าง หน่ว ยงานแต่ล ะหน่ว ยมี ค วาม
รับผิดชอบอะไร รวมถึงตําแหน่งผู้บริ หารหลักๆ ขององค์กร โครงสร้างของคณะกรรมการ และ
การถือหุ้น การเขียนในส่วนนี้ ควรให้ผู้อ่านเห็นว่าคณะผู้บริหารรวมตัวกันในลักษณะเป็นทีมที่ดี
ในการบริหาร มีความสมดุลในด้านความรู้ ความสามารถที่ครบถ้วน ทั้งด้านเทคนิค และการ
บริหาร มีความชํานาญและประสบการณ์ในกิจการที่ทํา รายละเอียดในส่วนนี้ควรประกอบด้วย
- โครงสร้างองค์กร
o ตําแหน่งงานหลักๆ ขององค์กร คนที่จะมาดํารงตําแหน่งพร้อมทั้งแผนผังองค์กร
o หากผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา ต้องระบุว่าใคร
จะเป็นผู้ช่วยในงานนั้น เพื่อทําให้งานนั้นสมบูรณ์
o หากทีมงานผู้บริหารเคยทํางานมาก่อนให้ระบุว่าเคยทํางานอะไร มีความสําเร็จ
ในฐานะทีมที่ดีอย่างไร
- ตําแหน่งบริหารหลัก
o ระบุ ว่า ตํา แหน่ งบริห ารหลั ก ๆ มีค วามรู้ ความชํา นาญอะไรบ้า ง และมีค วาม
เหมาะสมในตําแหน่งงานนั้นอย่างไร
o ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งในทีมบริหาร
o อาจใส่ประวัติสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไว้ในส่วนนี้ด้วยก็ได้ อาจนําไปใส่รวมใน
ภาคผนวก
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้บริหาร ระบุเงินเดือนที่จ่ายแก่ผู้บริหาร ตลอดจน
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารแต่ละคน
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- ผู้ร่วมลงทุน ระบุผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ และเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัท องค์ประกอบและภูมิหลัง
ของกรรมการแต่ละคนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร
2.1.2.7 แผนการผลิตและแผนการปฏิบัติการ
หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
ของกิจการตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแล้ว ผู้ประกอบการจําเป็นต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมา
เป็นแผนการผลิต/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอื่นๆ ของบริษัท
ได้แก่ แผนการตลาด แผนการบริหารและจัดการบุคลากร และแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ
แผนการผลิต และแผนการปฏิบัติการที่ดีต้องสะท้อนความสามารถของกิจการใน
การจัดกระบวนการผลิต และปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ มศักยภาพในการ
แข่ ง ขั น ให้ กั บ ธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้น ประเด็ นการจั ด การไปยั ง ระบบการแปลงสภาพวัต ถุ ดิ บ และ
ทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิต ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 1 โดยวัตถุดิบ
และทรัพยากรนั้นหมายถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ชั่วโมงแรงงานที่ทําการผลิต หรือค่าใช้ จ่ายรวม
ของทรั พ ยากรทุ ก อย่ า งที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ค่ า แรงงาน เงิ น ลงทุ น และอื่ น ๆ สํ า หรั บ
กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ หมายถึงกระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากร
การผลิตให้เป็นผลผลิต และผลผลิตนั้นหมายถึงจํานวนหรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้

รูปที่ 2.4 ระบบแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรให้เป็นผลผลิต
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2.1.2.8 แผนการเงิน
ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนที่จะจัดทําขึ้นนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องใช้เงินลงทุนจํานวน
เท่าใด จะได้ มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่ง
เงิ น ทุ น ภายนอก ในรู ป ของการกู้ ยื ม จากเจ้ า หนี้ เรี ย กว่ า กิ จ กรรมจั ด หาเงิ น (Financing
Activities) จากนั้นจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน กิจกรรมนี้เรียกว่า กิจกรรมลงทุน
(Investing Activities) ซึ่งจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่สําคัญต่อเนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นคือ กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ผลิต การซื้อ การขาย และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้ง 3 คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมดําเนินงาน จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเป็นผู้
นําเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่ง
เป็นรายงานสรุปขั้นสุดท้ายของขบวนการจัดทําบัญชี ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมู ลทางการเงินของ
ธุรกิจ หรืออาจจะเป็นงบการเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร กําไร
หรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสดอย่างไรบ้าง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร
งบการเงินประกอบด้วย
- งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
เงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะรายงานให้ทราบว่าเงินสดในปีปัจจุบันที่เ พิ่มขึ้น หรือ
ลดลงนั้น มีสาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดังต่อไปนี้คือ กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน
- งบดุล เป็นรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง ในงบดุลจะ
ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
- งบกําไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได้
ค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ในช่วยระยะเวลาหนึ่ง
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ หรือส่วนของ
ผู้ถือหุ้น งบนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น และกําไรสะสม
นโยบายบัญชี หมายถึงหลักการบัญชีหรือวิธี ปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดทํา และ
นําเสนองบการเงิน เนื่องจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี วิธีการบัญชีที่กิจการ
เลือกใช้จะมีผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกัน กิจการจึงต้องบอกข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้ในงบ
การเงินทราบ โดยทั่วไปแล้ว กิจการควรนโยบายบัญชีในเรื่องต่อไปนี้ไว้ในงบการเงิน วิธีการรับรู้
รายได้, การตีราคาสินค้าคงเหลือ , การตีราคาเงินทุน, ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ , วิธีการ

27

คิดค่าเสื่อมราคาและการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน, การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ, การ
จัดทํางบการเงินรวม
2.1.2.9 แผนการดําเนินงาน เมื่อผู้ประกอบการได้กําหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ
และครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจัดทํารายละเอียดของกลยุทธ์ดังกล่าว โดยการกําหนด
กิจกรรมของกลยุทธ์ แต่ล ะด้านให้เ ป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในทางปฏิบัติผู้ ประกอบการอาจทํา
แผนการดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะของตารางที่ ร ายละเอี ย ดของเป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก าร
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเป็นรายเดือ น หรือ รายสัปดาห์
ตามที่ผู้ประกอบการเห็นควร
2.1.2.10 แผนฉุกเฉิน คือการเตรียมแนวทางดําเนินงานไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่สถานการณ์
หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจน
เป็นผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ประกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ยง
ทางธุรกิจที่อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนธุรกิจที่ได้กําหนดไว้
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีการตลาด
ในการทําธุรกิจนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุด คือมุมมองด้านการตลาด ผู้ประกอบการจะต้องมอง
ให้ อ อกว่ าผู้ บ ริโ ภคต้อ งการอะไร แล้ ว จึ ง ผลิ ต สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารออกมาเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการนั้นๆ กําไรที่เกิดขึ้น คือผลงานจากการที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดย
ต้องทุ่มเทความพยายามทางการตลาด และวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้
เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดและสามารถตอบรับกับความเป็นไป และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการดําเนินกิจการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการกําหนดกลไกใน
การตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้า ในการตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้ า หมายทางการตลาดขององค์ ก ร ผู้ ป ระกอบการจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์และวิจารณญาณที่ดีในการกําหนดกลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดสําหรับองค์กร
โดยคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญของกลยุทธ์การตลาดต่อไปนี้
2.1.3.1 ทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาด
- กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น กลยุ ท ธ์ นี้ จ ะเน้ น ความ
เชี่ยวชาญพิเศษในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่นการออกแบบที่โดดเด่น สินค้าที่
ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ขอบข่ายบริการหรือเครือข่ายการจัดจําหน่ายที่กว้างขวาง ชื่อเสียงและ
ประสบการณ์อันยาวนานเป็นต้น
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- กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด เป็นแนวทางและวิธีการขยายตลาด และเพิ่ม
ยอดขายโดยใช้ ท รัพ ยากรทางการตลาดที่ มีอ ยู่ ใ ห้ ได้ ป ระโยชน์สู งสุ ด ซึ่ งมี แ นวทางหลั กๆ 4
แนวทางได้แก่ กลยุทธ์การเจาะตลาด สําหรับองค์กรที่ขายสินค้าเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรที่ต้องการขายสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิม และ
กลยุทธ์การเปลี่ยนสายผลิตภัณฑ์ สําหรับองค์กรที่ต้องเปลี่ยนทั้งสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
2.1.3.2 การวิเคราะห์ตลาด (STP Analysis)
ในการกํ า หนดแผนงานทางการตลาด บริ ษั ท ฯ สามารถทํ า การวิ เ คราะห์ ต ลาด
ภายใต้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็น
ตลาดย่อยๆ โดยแต่ละส่วนย่อยจะมีลักษณะความต้องการที่เหมือนๆ กัน รวมทั้งประมาณการ
จํานวนกลุ่ มเป้าหมาย กํ าลั งซื้อ ความชอบ และความสนใจ ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อ ของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดผู้บริโภค สามารถแบ่งโดยใช้
เกณฑ์ต่อไปนี้
- แบ่งตามภูมิศาสตร์ (Geographic) คือ การแบ่งตามถิ่นที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่
- แบ่งตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic) คือการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตาม
ลักษณะของประชากร ในด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ
ศาสนา และขนาดครอบครัว เป็นต้น
- แบ่งตามหลัก จิต วิทยา (Psychographic) คือ การแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคตามหลั ก
จิตวิทยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
- ชั้นทางสังคม (Social Class)
- บุคลิกภาพ (Personality)
- วิธีการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
- แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Behavior towards product) แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
- แบ่งตามผลประโยชน์ที่ต้องการจากสินค้า (Benefit Desired)
- แบ่งตามอัตราการใช้สินค้า (Usage Rate)
2. การเลื อ กตลาดเป้ า หมาย (Market Target) คื อ การเลื อ กหรื อ กํ า หนด
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นลูกค้าในตลาดผู้บริโภค หรือลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม เพื่อ
ผลิ ต สิ นค้ าหรือ บริ ก ารไปเสนอขาย และตอบสนองความต้ อ งการของลู กค้ า การเลื อ กตลาด
เป้าหมายธุรกิจสามารถเลือกตลาดใดตลาดหนึ่ง หรือเลือกหลายตลาดก็ได้
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แตกต่างจากคู่แข่งขัน การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึง
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การกําหนดภาพพจน์ของสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในสายตาผู้บริโภค ซึ่งสามารถทําได้
ในทางกายภาพ ด้านจิตวิทยา และการสื่อสาร
2.1.3.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 7Ps) หมายถึง ตั วแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
(ศิริวรรณ ,2546 : 53 อ้างถึง Kotler,2003:16 )
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ และ สัมผัส
ไม่ได้ เช่นบรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุ ณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิ ด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผ ลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกล
ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive differentiation)
องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า
การกําหนดตําแหน่งผลิ ต ภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อแสดงตําแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and improved) ซี่งต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- กลยุทธ์เกี่ ยวกั บส่วนประสมผลิ ตภัณฑ์ (Product mix) และสายผลิ ตภัณฑ์
(Product line)
2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสื่งอื่นๆ ที่มีความจําเป็นต้องจ่าย เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึง
ต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน ขั้นตอนในการตั้งราคามี 8 ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ หรือการวิเคราะห์
สถานการณ์
2. การเลือกวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา
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-

-

3. การคาดคะเนความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
4. การคาดคะเนต้นทุน
5. การวิเคราะห์ต้นทุน ราคา และผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
6. การเลือกวิธีการตั้งราคา โดยสามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ ได้ดังนี้
6.1 การตั้งราคาโดยมุ่งเน้นที่ต้นทุน แบ่งเป็น
การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย
การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
การตั้งราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุตามเป้าหมายการตั้งราคา
โดยการบวกเพิ่มเข้าไว้ในราคาขาย การบวกเพิ่มแบบลูกโซ่
6.2 การตั้งราคาโดยมุ่งเน้นที่อุปสงค์ แบ่งได้เป็น
อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก
อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย
6.3 การตั้งราคาโดยมุ่งเน้นที่การแข่งขัน
7. การตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดท้าย
8. การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านราคา

3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยัง
ตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยใน
การกระจายสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
โดยทั่วไปช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1) ช่องทางตรง หรือช่องทางศูนย์ระดับ คือช่องทางการตลาดที่ไม่มีคนกลางเข้า
มาเกี่ยวข้อง หรือเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่ผู้ผลิตสินค้าส่งตรงสินค้าถึงผู้บริโภค ช่องทางตรง
สามารถจําแนกได้ดังนี้
พนักงานขายออกขายสินค้าตามแหล่งที่อยู่ของลูกค้า ซึ่งถือเป็นการค้าปลีกโดยไม่
มีร้านค้า
ผู้ผลิตเปิดสาขา และสํานักงานขาย แล้วใช้เครื่องมือการโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าที่สาขาและสํานักงานขายนั้น
วิธีการอื่นๆ เช่น การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายทางโทรศัพท์ การขายโดย
ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การขายโดยใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น
ข้อดีของช่องทางการจัดจําหน่ายตรง คือ องค์กรสามารถควบคุมนโยบายทางการ
ตลาดได้ดี พนักงานขายของผู้ผลิตจะมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและลูก ค้าเป็นอย่างดี เนื่องจาก
รับภาระสินค้าจากผู้ผลิตเพียงรายเดียว จึงสามารถกระตุ้นลูกค้าให้เกิดความต้องการ และเกิด
การตัดสินใจซื้อได้ดีกว่าการใช้คนกลาง
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ข้อ เสี ยของช่ อ งทางการจั ดจําหน่ายตรง คื อ อาจมี ปัญ หาด้านการจัดหน่ายที่ไ ม่
ทั่วถึง ในกรณีที่เปิดสาขา ผู้ผลิตต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากจึงสามารถขยายสาขา และสร้าง
ยอดขายได้มาก
3.2) ช่องทางอ้อม หมายถึงช่องทางการตลาดซึ่งมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ซึ่งทําหน้าที่นําสินค้าที่พร้อมขายออกสู่ผู้บริโภค
ข้อดีของช่องทางการจัดจําหน่ายทางอ้อม คือ สามารถสร้ างยอดขายได้มากกว่า
ช่องทางตรง และประหยัดค่าใช้จ่าย
ข้อเสียของช่องทางการจัดหน่ายทางอ้อม คือ อาจมีปัญหาเรื่องการส่งเสริมการขาย
และการสนับสนุนสินค้าของผู้ผลิตจากคนกลาง เนื่องจากคนกลางจําหน่ายสินค้าของผู้ผลิตหลาย
ราย ซึ่งแข่งขันกันอยู่แล้ว จึงไม่สามารถเอาใจใส่สินค้าของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมากเป็นพิเศษ
ได้
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ
เพื่ อ เตื อ นความทรงจํ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยคาดว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ สึ ก ความเชื่ อ และ
พฤติก รรมการซื้อ หรือ เป็นการติดต่อ สื่ อ สารเกี่ยวกับข้อ มูล ระหว่างผู้ ซื้อกับผู้ ขาย เพื่อ สร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทําการ
ขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non-personal selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมี
หลายประการ องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิ จารณาถึ งความเหมาะสมกั บลู กค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ คู่ แ ข่งขั น โดยบรรลุ จุ ดมุ่ง หมายร่ว มกั นได้
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังนี้
4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ
และผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายโดยผู้อุปถัมภ์รายการ
4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือมี ปฏิกิริยา
ต่อความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า
4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น
หน่วยงานขาย (Sale forces) ผู้จัดจําหน่าย (Distributors) หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate
consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด เป็นเครื่องมือกระตุ้นความ
ต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ
การทดลองใช้ หรือการซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ
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- การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผุ้บริโภค (Consumer
promotion)
- การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade
promotion)
- การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย
(Sales forces promotion)
4.4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation: PR) มี
ความหมายดังนี้
- การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
ตราสินค้าหรือบริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน โดยผ่านสื่อการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการ
ให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์ (Public relations : PR) หมายถึง ความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อ
นโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
หรื อ ป้ อ งกั น ภาพพจน์ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4.5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่ อมตรง
(Online marketing) มีความหมายต่างกันดังนี้
- การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อและทําให้เกิดการตอนสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า
และการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก
- การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising)
เป็นข่าวสารการโฆษณา ซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยัง
ผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรงหรือสื่ออื่น เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
- การตลาดเชื่อมทางตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online marketing) หรือ
การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวัง
กําไรและการค้า เครื่องมือที่สําคัญประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้า
กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ
5) ด้านบุคคล (People) หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการขาย หรือการบริการ
ของธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
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- พนักงานบริการ เป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาบริการให้กับลูกค้า ซึ่งมีความสําคัญต่อ
องค์กรในการสร้างภาพพจน์ และชื่อเสียงให้กับองค์กร ลูกค้าจะยินดีที่ได้รับบริการจากองค์กรที่
พนักงานบริการมีความนอบน้อม และสุภาพในการติดต่อกับลูกค้า พนักงานบริการควรจะสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้ หากลูกค้าเกิดการฝังใจในบริการที่ไม่ดีของ
พนักงานบริการจะทําให้ภาพพจน์องค์กรเสียไปด้วย
- ลูกค้าเป็นบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตลาดบริการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้า การรับรู้ในเรื่องคุณภาพของลูกค้าอาจมาจากการบริการของพนักงานภายในร้านหรือจาก
การบอกต่อของลูกค้ารายอื่นๆ ดังนั้นธุรกิจต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และพิจารณา
ว่าลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมทั้งในขั้นตอนการผลิตและบริการ การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของ
พนักงานบริการ
วิธีการรักษา และปรับปรุงคุณภาพของพนักงานบริการรวมทั้งการนําเสนอการ
บริการ มี 6 วิธีด้วยกัน
5.1 การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานบริการ
พนักงานบริการที่ต้องติดต่อลูกค้าจะต้องได้รับการสรรหาและการฝึกอบรมเป็น
อย่างดีเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของงานบริการที่กําลังทําอยู่ เข้าใจรายละเอียดของงานรวมถึง
คุณภาพที่ต้องการในงานบริการนั้นๆ
5.2 การตลาดภายใน
มีพื้นฐานมาจากการมุ่งสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพีงพอใจสูงสุด
พนักงานบริการขององค์การจึงเปรีบบเสมือนกับลูกค้า
5.3 ให้พนักงานบริการปฎิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
ปัญหาที่องค์กรประสบคือ พฤติกรรมของพนักงานบริการที่ปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละ
รายไม่สม่ําเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าบริการนั้นจะเกิดจากพนักงานบริการคนเดียวกัน
การที่จะทําให้พนักงานบริการปฎิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งของ
องค์กร
5.4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เหมาะสมของพนักงานบริการ
ลักษณะของการบริการที่จับต้องไม่ได้นั้น ทําให้ธุรกิจบริการต้องพยายามสร้างสิ่งที่
จับต้องได้ สิ่งที่เดียวที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ภาพลักษณะของพนักงานบริการ วิธีการหนึ่งที่
เป็นที่นิยมใช้คือ เครื่องแบบในการแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ
5.5 ลดความสําคัญของพนักงานบริการในการติดต่อลูกค้า
ทางเลือกใหม่ในการบริการคือ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาทดแทนการ
ให้บริการโดยพนักงาน ทําให้สามารถแก้ปัญหาการบริการที่ไม่มีมาตรฐานได้

34

5.6 การควบคุมพนักงานบริการ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจสามารถแสดงออกโดยผ่านพนักงานบริการ ธุรกิจจึงเป็นต้องมี
การกําหนดมาตรฐานการให้บริการและพยายามให้พนักงานรักษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับคงที่
6) ลักษณะทางกายภาพของการบริการ (Physical Evident) ลูกค้าของธุรกิจบริการจะ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการที่ต้องการแตกต่างกัน แต่ปัจจัย
หนึ่งที่สําคัญคือ ลักษณะทางกายภาพซึ่งสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศให้กับ
องค์กรได้ ตัวอย่างเช่น อาคารสถานที่ การตกแต่ง การวางผัง การใช้สี การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์
สิ่งของที่ใช้สื่อกับลูกค้า อาทิ ถุงใส่ของ แผ่นพับ เป็นต้น
7) ด้านกระบวนการ (Process) คือกลไลในการทํางานของกิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้เกิดการ
บริโ ภคสิ นค้ า หรือ บริ ก าร นั บตั้ งแต่ การออกแบบพัฒนา การวิจั ย เรื่อ ยมาจนถึ ง การจั ดหา
วัตถุดิบ การผลิตหรือการดําเนินการ และการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
2.1.4 แนวคิดทฤษฎีทางการเงิน
ในการลงทุนผู้ลงทุนต้องทราบว่าจะต้องใช้เงินทุนเท่าใด จะมาจากแหล่งใดบ้าง มาจาก
แหล่งเงินทุนภายในของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุนภายนอกในรูปของการกู้ยืมจากเจ้า หนี้
ซึ่งการพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่ง
เรียกว่า กิจกรรมการจัดหาเงิน จากนั้นจะนําเงินที่ได้มาไปลงทุน ซึ่งเรียกว่า กิจกรรมการลงทุน
และสุดท้ายคือ กิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการผลิต การซื้อขาย และการใช้จ่า ย
ต่างๆ นั้น แผนการเงินควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. สมมติฐานทางการเงิน เป็นการกําหนดปัจจัยหลักๆ ของการดําเนินงานของธุรกิ
นั้นๆ เพื่อการประมาณการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีรายละเอียดดังนี้ ยอดขาย
ต้นทุนการผลิ ต ค่ า ใช้จ่ายในการขาย การผลิ ต และการบริหาร และกิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยและวงเงินที่ขอกู้ สินทรัพย์และค่า
เสื่อมราคา สินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า
2. ประมาณการทางการเงิน เป็นการประมาณการงบการเงิน และการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินประกอบด้วย
2.1 งบกําไรขาดทุน คืองบที่แสดงการดําเนินงานของบริษัทตลอดงวดระยะเวลา
บัญชี โดยทั่วไปกําหนดระยะเวลาไว้ให้เป็น 1 ปี มีรายการหลักๆ 3 รายการคือ ยอดขายหรือ
รายได้ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
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2.2 งบดุล คืองบที่แสดงฐานะทางการเงิน และภาระผูกพันในการชําระหนี้ และ
จํานวนทุนของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นวันสิ้นงวดของระยะเวลารอบบัญชี งบดุล
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าขอบ
2.3 งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสด โดยจะแสดงถึง
รายการได้มา และใช้ไปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ เงินสดที่
ได้จากการดําเนินงาน, เงินสดที่ได้จากการจัดหาทุน และเงินสดที่ได้จากการลงทุน ดังนั้น
ความสามารถในการบริหารเงินสด และสภาพคล่องทางการเงินจะดูได้จากงบกระแสเงินสด โดย
งบกระแสเงินสดที่ดีควรมีการไหลข้าวของเงินสดจากการลงทุนมากที่สุด รองมาได้จากการ
ดําเนินงาน และจากการจัดหาทุนน้อยที่สุด งบกระแสเงินสดควรทําเป็นรายเดือน รายไตรมาส
รายปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจการ เพื่อที่จะทําให้รู้สถานภาพปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตของกิจการนั้นๆ
2.4 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) เป็นการบอกสภาพคล่อง
ของโครงการ คือ บอกระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ไปกับการที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุนไป
กลับมาเป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าหมายถึงสภาพคล่องที่ดีกว่า และมี
ความเสี่ยงต่ํากว่า แต่อย่างไรก็ตามจะพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดที่จําเป็นสําหรับการได้คืน
ทุนเท่านั้น การวิเคราะห์นี้จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษในโครงการระยะสั้นเป็นหลักไม่เหมาะสม
กับโครงการระยะยาว ระยะเวลาคืนทุน จึงหมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่โครงการจะให้กระแส
เงินสดสุทธิรวมเท่ากับเงินทุนที่จ่ายเริ่มแรกพอดี
2.5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) เป็นการหาจุดคุ้มทุนของธุรกิจ
ส่วนใหญ่ใช้กําไรส่วนเกินเป็นหลักในการวิเคราะห์โดยพิจารณาจํานวนสินค้าที่ขายเป็นจํานวน
เท่าใดจึงจะมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย ซึ่งจํานวนหน่วยที่ขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ ต้นทุนคงที่ที่
หารกับผลต่างของราคาขายต่อหน่วยกับต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
2.6 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) เป็นการประเมินโดยการนํา
ความสําคัญของค่าเงินตามเวลามาคิดด้วย วิธีนี้เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับที่
เกิดจากโครงการในแต่ละงวดมารวมกัน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน โดย
กําหนดอัตราส่วนลด หรือผลตอบแทนที่ต้องการ หากมีค่าเท่ากันหรือมูลค่าปัจจุบันเป็นศูนย์
แสดงว่า โครงการนั้นคุ้มทุนพอดี หากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้ารวมกันมีมากกว่า
มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน ถือว่าโครงการนีใ้ ห้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เราต้องการหรือคาดหวังไว้
ควรจะลงทุนในโครงการนั้น หากไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ก็ควรปฏิเสธไม่ลงทุนในโครงการ (มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับกับมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ่าย)
2.7 การหาอัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (Return on
Investment – ROI)
2.8 การหาอัตราส่วนของราคาต่อกําไร (ROE)
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2.2 สรุปผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ศุภพงศ์ กรรโมปกรณ์ [9] ได้จัดทําแผนธุรกิจร้านอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็น
ธุรกิจจําหน่ายอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่มีวิถีการดําเนินชีวิตใส่
ใจสุขภาพ ภายหลังจากการทําแผนการเงินพบว่าสามารถสร้างรายได้เป้าหมายในปีที่ 1 จํานวน
9,613,800 และมีอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับ 15% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 2-5 ให้อัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 128.32 ต่อปี ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 1 ปี แต่
พบว่ า การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ อาหารกล่ อ งเพื่ อ สุ ข ภาพได้ทํ า การศึ ก ษาทฤษฎี ส่ ว นประสมทาง
การตลาด 4Ps เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมิใช่เพียงธุรกิจขายอาหาร แต่เป็นธุรกิจการบริการด้วย
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ ผู้ทําการศึกษาจึงได้การศึกษาและวางแผนด้วยส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps
ปิยาณี [10] ทําแผนธุรกิจร้าน ‚ครัวพฤกษา 3‛ เพื่อเสนออาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะและมีการบริการที่เป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
โดยกําหนดเป้าหมายรายได้ที่ 2 ล้านบาทสําหรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับ
10% ในปีต่อไป โดยมีอัตรากําไรสุทธิเป็น 15% ของรายได้ตั้งแต่ปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย
ระยะยาวในการขยายกิจการในรูปแบบของการขยายสาขา และเปิดขายสิทธิบัตรต่อไปในอนาคต
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 27.08% มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่อัตรา
ส่วนลด 9% เท่ากับ 1,041,494.93 ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนสูง ในระยะเวลาคืนทุน 1.31 ปี จาก
การศึกษาครั้งนี้ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
นิสา และคณะ [11] ทําแผนธุรกิจเรื่อง ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ‚จานสาระ‛ ซึ่งได้ทําการ
เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability
Sampling) แบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) สุ่มจํานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีความสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกทําอาหารรับประทานเอง 3 ปัจจัยแรก คือ
รสชาติ อาหารนอกบ้านไม่ถูกปาก ไม่มั่นใจในความสะอาดของร้านอาหาร และที่บ้านมีคน
ทําอาหารให้รับประทาน ตามลําดับ
2) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านอาหารที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน 5 ปัจจัยแรก ได้แก่
รสชาติอาหาร ความสะอาด ราคาอาหาร สถานที่ตั้งร้าน และคุณค่าทางโภชนาการ และปัจจัยที่
ผู้บริโภคพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความสะดวกในการจอดรถ
3) การรับรู้ของผู้บริโภคต่อร้านอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้ที่เคยรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพและผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะแตกต่างกันในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณค่า
ทางโภชนาการที่ได้รับ การใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือ ปน และการไม่ใช้ส ารปรุงแต่งที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย โดยผู้ที่เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะรับรู้ถึงคุณประโยชน์ดังกล่าว
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
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4) ปัจจัยที่มีความสําคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3 ปัจจัยแรก คือ
เพื่ อ ให้ สุ ข ภาพแข็ ง แรง อยากทดลอง และต้ อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศในการรั บ ประทาน
ตามลําดับ
5) ปัจจัยที่มีค วามสําคัญ สํ าหรับลักษณะร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีใ นความเห็นของ
ผู้บริโภค 5 ปัจจัยแรก คือ เน้นความสะอาดในกระบวนการปรุงอาหาร ไม่ใส่สารปรุงแต่งอาหาร
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้ผักผลไม้ปลอดสารพิษในกระบวนการประกอบอาหาร มีการบริการ
ที่อบอุ่นเป็นกันเอง และตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่ทํางาน
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อมีการพิจารณาโดยแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น
กลุ่มตามมื้ออาหาร พบว่ากลุ่มเป้าหมายสําหรับอาหารมื้อกลางวันจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21-60
ปี และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท และกลุ่มเป้าหมายสําหรับอาหารมื้อเย็นจะเป็นผู้ที่
มีอ ายุ ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป และมีรายได้ ต่อ เดือ นมากกว่า 10,000 บาท นอกจากนี้ยัง พบว่ า
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสําหรับอาหารมื้อกลางวันจะรับประทานอาหารนอกบ้านเฉลี่ย 5.5 วันต่อ
สั ป ดาห์ และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว สํ า หรั บ อาหารมื้ อ กลางวั น เท่ า กั บ 70 บาท ส่ ว นผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายสําหรับอาหารมื้อเย็นจะรับประทานอาหารนอกบ้านเฉลี่ย 3 วันต่อสัปดาห์ และมี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับอาหารมื้อเย็นเท่ากับ 148 บาท
แผนธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
และขอกู้เงินจากธนาคารอีกจํานวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 6,000,000 บาท
มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่รับ 35.85% และมีระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปี 3 เดือน
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีเพียง 2 สัปดาห์
ทําให้ตัวอย่างที่เก็บมาไม่มีความหลากหลายมากนัก จึงอาจจะต้องมีการเพิ่มระยะเวลา และ
จํานวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในครั้งถัดไป
2.3 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ศึกษา
2.3.1 โครงสร้างธุรกิจอาหารของอุตสาหกรรมอาหารไทย
แผนกวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายบริการข้อมูล สถาบันอาหาร [12] สามารถพิจารณาธุรกิจอาหารโดย
แยกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
2.3.1.1 ธุรกิจบริการอาหาร (Food Services)
แนวโน้มที่เด่นชัดสําหรับธุรกิจอาหารของไทยคือสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารในร้านค้าปลีกมากกว่าในธุรกิจบริการอาหารอื่นๆ โดย
ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกอาหารสูงกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการใช้จ่ายด้านอาหารทั้งหมด นั้นแสดง
ว่าคนไทยยังปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านมากกว่าการับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเฉพาะ
ประชากรที่อาศัยนอกเขตเมือง ซึ่งยังคงใช้วิธีปรุงอาหารแบบดั้งเดิม และคงเอกลักษณ์อาหาร
ไทยไว้ อย่างไรก็ตามธุรกิจบริการอาหารก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ทุกปี
กลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทหลักต่อการเพิ่มขึ้นของการรับประทานอาหารนอกบ้านที่สําคัญคือ กลุ่ม
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วัยรุ่น และหนุ่มสาววัยทํางานรุ่นใหม่ที่ต้องทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานทําให้ต้องการความสะดวก
สบาย จากการบริการอาหารมากกว่าการปรุงอาหารเองที่บ้าน การขยายตัวของตลาดบริการ
อาหารพิจารณาได้จากจํานวนร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหารต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบ (full-service restaurant) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี
ประมาณร้ อ ยละ 8-9 อาหารฟาสต์ ฟู้ ด ขยายตั ว ประมาณร้ อ ยละ 15-16 ต่ อ ปี คาเฟ่ ต์ / บาร์
ขยายตัวร้อยละ8-9 ต่อปี บริการส่งถึงบ้านขยายตัวร้อยละ 6-9 ต่อปี เป็นต้น นอกจากนี้การ
ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหารยั ง มี ส่ ว นมาจากธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย เพราะโดยเฉลี่ ย
นักท่องเที่ยวจะจ่ายเพื่อการซื้ออาหารและเครื่องดื่มประมาณร้อยละ 15-25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทําให้ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก และอาหารนําเข้ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของธุรกิจท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่
ปัญ หาราคาน้ํา มั นพุ่ งสู งขึ้ นอย่า งต่อ เนื่ อ งทํา ให้อํ านาจในการซื้อ ของผู้ บริ โภคลดลง รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายของครัวเรืองที่ปรับลดลงเนื่องจากการรัดเข็มขัด ลดการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
ลดการพั ก ผ่ อ นหย่อ นใจ เพื่ อ เตรียมรั บมือ การราคาสิ น ค้ าที่จะพุ่ง สู งขึ้น ซึ่งการปรับตัว ของ
ผู้บริโภคได้ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอาหารทั้งในเชิงบวก และลบ เช่นการขึ้นราคาของน้ํามัน แก็ส
ธรรมชาติ และไฟฟ้า ทําให้ผู้บริโภคลดการปรุงอาหารในครัวเรือนลง ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูปจะมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนธุรกิจร้านอาหาร-ภัตตาคารจะมียอดขายลดลง เพราะผู้บริโภค
ลดการเดินทางและรับประทานอาหารนอกบ้าน ลดความถี่ในการสังสรรค์
2.3.1.2 ธุรกิจค้าปลีกอาหาร
ธุรกิจค้าปลีกมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก เพราะคิดเป็น 8% ของ
มูลค่า GDP ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 4% ของแรงงานทั้งหมด ธุรกิจค้าปลีกได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วหลักจากที่บริษัทข้า มชาติได้เข้ามามีบทบาทและแข่งขันอย่างรุนแรง การเพิ่มขึ้นของ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ทําให้ช่องทางกระจายสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นมาก
และแนวโน้ ม ที่ ต ามมากั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อี ก ประการคื อ สิ น ค้ า เฮาส์ แ บรนด์ ทั้ ง อาหารพร้ อ ม
รับประทาน อาหารพร้อมปรุง เบเกอรี่ ไส้กรอก น้ําดื่ม น้ํามันพืช ซอส น้ําผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม
ธัญพืช ฯลฯ ซึ่งมีจุดแข็งที่ราคาถูกกว่าเพราะไม่ต้องทําการโฆษณา โดยเฉพาะสินค้าที่มีความ
แตกต่างน้อย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เช่น น้ําดื่ม น้ําปลา น้ําตาล ฯลฯ
2.3.1.3 โรงแรม ภัตตาคาร และสถาบัน (Hotel Restaurant and Institutions)
ประเทศไทยมีโรงแรม และภัตตาคารกว่า 150,000 แห่ง ในจํานวนนี้เป็นภัตตาคาร
ประมาณ 1 แสนแห่ ง ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคารและสถาบันเป็นการสั่ งซื้อ สินค้าอาหารแบบมี
สัญญา และซื้อในปริมาณมาก เป็นช่องทางกระจายสินค้ าที่ดีอีกแบบหนึ่ง โดยเฉพาะอาหาร
พร้ อ มปรุ ง หรื อ อาหารกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ทั้ ง หลาย ในจํ า นวนนี้ เ ป็ น อาหารนํ า เข้ า ประมาณ 30%
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ส่วนธุรกิจภัตตาคารก็กําลังถูกแทนที่ด้วย
ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารแบบแฟรนไซส์ ที่ มี ส าขา ซึ่ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ลู ก ค้ า รู้ จั ก กว้ า งขวาง
ร้านอาหารริมทางกําลังถูกแย่งตลาดจากบริการอาหารในศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมี
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ความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่สะดวก สบาย และสวยงามกว่า ซึ่งแนวโน้มของภัตตาคารแบบ
มีสาขา และร้านฟาสต์ฟู้ดจะเติบโตต่อไปอย่างเนื่อง
2.3.1.4 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing)
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําในการผลิตอาหาร และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานแปรรูปอาหารกว่า 10,000 ราย ในจํานวนนี้เป็นผู้ผลิตขนาด
เล็กกว่า 85% วัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปอาหารส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบในประเทศที่มีราคาถูก มี
ผลผลิตปริมาณมาก และจะมีการแปรรูปขั้นต้นไม่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง แต่สินค้าคุณภาพที่มี
ราคาสูง และต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น วัตถุ
เจื อ ปนอาหาร วั ต ถุ ป รุ ง แต่ ง กลิ่ น -รส ปลาทะเล ฯลฯ แนวโน้ ม การนํ า เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบอาหารในโรงงานมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในทิศทางเดียวกับการขยายตัว
ของการส่ ง ออกอาหารไทย โดยเฉพาะการนํ า เข้ า ส่ ว นผสมเพื่ อ นํ า มาผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้
นวัตกรรมใหม่ๆ และส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงสําหรับสินค้าพรีเมี่ยม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ของช่องทางกระจายสินค้าและการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคทําให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อม
รับประทานและอาหารแช่แข็งขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
2.3.2 โครงสร้างธุรกิจบริการอาหาร
2.3.2.1 จํานวนร้านอาหาร
ส่วนส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ ได้รับข้อมูลจากการสํารวจร้านอาหารในประเทศ
ไทยของกรมอนามัย ระหว่างปี 2541-2545 พบว่า จํานวนร้านอาหาร/ภัต ตาคารมีอัต ราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2545 มีร้านอาหารจํานวน จํานวน 55,311 ร้าน (ในกรุงเทพฯ
จํานวน 12,050 ร้าน และในต่างจังหวัด จํานวน 43,261 ร้าน) เพิ่มขึ้นจากปี 2544 คิดเป็นร้อยละ
3 และจากข้อมูลด้านสถานการณ์ป ระกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารปี 2539-2543 พบว่าร้าน
จําหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล โดยเฉลี่ยร้อยละ 25
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารที่มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ปี 2543) มีจํานวน 569 กิจการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจดทะเบียนเป็นบริษัท จํากัด ที่มี
ขนาดสิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ ไม่เกิน 50 ล้ านบาท และรองลงมาคือ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่ว น
สามัญนิติบุคคลมีเพียง 3 กิจการ ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ถาวรสุทธิมากกว่า 200 ล้านบาท
2.3.2.2 ลักษณะร้านอาหาร
ธุรกิจร้านอาหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1) ธุรกิจ Quick service restaurant มูลค่าตลาดประมาณ 15,000 –20,000 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชซีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ประกอบด้วยร้านขายไก่ ร้อยละ 40
เบอร์เ กอร์ ร้อ ยละ 30 พิ ซซ่า ร้อ ยละ 20 และประเภทโดนัท ไอศกรีมอีกร้อยละ 10 ปัจจุบัน
ร้านค้า นี้อยู่ในลักษณะทรงตัว
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2) ธุรกิจภัตตาคาร มูลค่าตลาดไม่ต่ํากว่า 1 หมื่นล้านบาท กลุ่มนี้มีการขยายตัวเร็ว
มาก ผู้ประกอบการต่างเร่งขยายสาขา สร้างภาพพจน์ของตนเองเพื่อสนองผู้บริโภคที่หันมานิยม
นั่ง รับประทานอาหารในร้านประเภทนี้มากขึ้น
3) ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก หรือ SMEs มูลค่าตลาดกลุ่มนี้ไม่ต่ํากว่า 1 หมื่นล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นร้านที่มีเจ้าของบริหารเองทุกอย่าง ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาในกลุ่มนี้
มาก
2.3.2.3 โครงสร้างต้นทุน
ต้นทุนสําคัญในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ประกอบด้วยค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ
เครื่องปรุง คิดเป็นร้อยละ 44 ต่อต้นทุนทั้งหมด เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ประมาณร้อยละ
21 ส่วนที่เหลือประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านอาหาร สถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณร้อยละ 35
2.3.2.4 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะลงทุนแบบใด ซึ่งรูปแบบ
การจัดตั้งแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1) บุคคลธรรมดา หรือธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีการลงทุนและบริหารจัดการด้วยตัว
คนเดียว และตัดสินใจด้วยตนเอง รับผลกําไร-ขาดทุนไว้เพียงคนเดียว การจัดตั้งธุรกิจทําโดยจด
ทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ
2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นหน่วยธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปแสดงเจตนาในการ
เข้าเป็นหุ้นส่วน และใช้เงินสด หรือทรัพย์สินเงินทุนร่วมกัน หุ้นส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือจํากัดความรับผิดชอบ และไม่จํากัดความรับผิดชอบ
3) บริษัทจํากัด คือ หน่วยธุรกิจที่แบ่งทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้น
ต่างรับผิดไม่เกินจํานวนมูลค่าหุ้นที่ตนถือ การจดทะเบียนบริษัทจํากัดแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือจด
ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ กับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด (www.dbd.go.th)
2.3.2.5 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อจัดตั้งธุรกิจแล้ว จะต้องดําเนินการขอนุญาติ หรือแจ้งตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ขอใช้สถานที่เป็นที่จําหน่ายอาหาร ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร
ติดต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สํานักงานเขต ต่างจังหวัดติดต่องานสาธารณสุขเทศบาล
อําเภอ
ขอติดตั้งป้าย และชําระภาษีป้ายติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ติอต่อ
ฝ่ายรายได้ สํานักงานเขต ต่างจังหวัดติดต่องานรายได้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
ขออนุญาติจําหน่ายสุรา ยาสูบ ติดต่อกรมสรรพสามิต หรือสรรพสามิตอําเภอใน
ต่างจังหวัด
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2.3.2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) การจัดให้ มีก ารจัดแสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นในร้านอาหารต้อ งขออนุญ าติ
จัดตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
2) การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542
3) การเปิดเพลงหรือคาราโอเกะบริการลู กค้า ต้องขออนุญาติใช้งานจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เสียก่อนตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
4) ตราสัญลักษณ์หรือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่อาจถูกลอกเลียนแบบ
ได้ง่าย ควรจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
5) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้สถานที่
จําหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศเป็นเขตปลอดบุหรี่
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องคอยติดตามด้วย
เพราะจะมีผลต่อเรื่องต้นทุนการประกอบการในอนาคต เช่น ค่าบําบัดน้ําเสีย ค่ากําจัดขยะ เป็น
ต้น
แนวโน้มการบริโภคอาหารของคนกรุงเทพฯในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
จากผลการสํารวจของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด [13] “พฤติกรรมการบริโภคสินค้า
อาหารของคนกรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2553 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,025 คน โดย
กระจายกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ เนื่องจากในช่วงเศรษฐกิจซบเซาอาชีพเป็นตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดการเลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สําหรับประเภทอาหารกึ่งสําเร็จรูป /อาหาร
สําเร็จรูปที่คนกรุงเทพฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคนั้น
แยกพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าอาหารที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
รุนแรง คือ เลิก/งดการบริโภคได้แก่ เครื่องดื่มชูกําลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่มที่สอง
เป็นสินค้าอาหารที่ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมน้อยที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคยังเห็นว่าเป็นสินค้า
ที่จําเป็นต้องบริโภค หรือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ดังนั้นผู้บริโภคจึงเลือกที่จะเปลี่ยนสถานที่ซื้อ
และเปลี่ยนยี่ห้อ เพื่อหาซื้อสินค้าอาหารเหล่านี้ในราคาที่ถูกที่สุด สินค้าอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และน้ําผักผลไม้
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 รายละเอียดกิจการ/โครงการ
3.1.1 ประวัติและภาพรวมของโครงการ
ในส่วนของการรับประทานอาหารของคนไทย โดยเฉพาะในเขตเมือง ไม่ว่าจะเป็น
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น ท่านจะเห็นได้ว่ารูปแบบการบริโภคอาหารจาน
ด่วน หรือที่เรียกกันว่า Fast Food นั้น เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมานานนับร้อยปี โดย
รูปแบบอาหารจานด่วนแบบไทย ๆ หรือที่คนไทยเรียกจนติดปากกันมาช้านานจะเรียกว่า
‚อาหารจานเดียว‛ เช่น ข้าวราดกะเพรา ข้าวไข่เจียว ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู
หรือประเภทก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยว
หมู
โดยทั่วไปคนจะเคยชินกับลักษณะของร้านอาหารจานเดียวคือ หนึ่งร้านจะขาย
อาหารประเภทเดียว ดังนั้ น เพื่อสร้างความแตกต่าง และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จะสร้างความหลากหลายพร้อมทั้งคํานึงถึง
สุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ในราคาที่คุ้มค่า การบริการที่รวดเร็วและสุภาพ รวมถึงสถานที่
สะอาดถูกหลักสุขลักษณะ
3.1.2 เหตุผลและแรงจูงใจ
อาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ ท่านจะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมากมาย
ตั้งแต่การผลิตและการจําหน่ายในรูปแบบของวัตถุดิบประเภทต่างๆ เช่ น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว
กุ้ง หอย ปู ปลา เนื้อ หมู เนื้อ วัว เนื้อ ไก่ รวมทั้งผลไม้ประเภทต่างๆ หรือ กรณีการนํา
วัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารสําเร็จรูป เช่น สินค้าเกษตรต่างๆ
ที่มีการแปรรูปและนํามาจําหน่ายในตลาดสดหรือตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ มากมาย และ
รวมถึงกรณีการนําวัตถุดิบต่าง ๆ มาทําการผลิตหรือจัดเป็นสํารับจําหน่ายตามร้านอาหารต่างๆ
ท่ามกลางปัญหาราคาน้ํามันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งปัญหา
เศรษฐกิจรุมเร้าทําให้คนไทยต้องเน้นประหยัดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารก็ยังมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอก
บ้านเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเร่งรีบทําให้ไม่มีเวลาในการ
ประกอบอาหารที่บ้าน
ความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การ
แสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง
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รูปที่ 3.1 แสดงสถิติคนใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร
จากการสํารวจของเอซี นีลเส็น เผยผลการสํารวจออนไลน์ที่ถูกจัดทําในปลายเดือน
พฤษภาคม ถึง ต้นเดือนมิถุนายน 2553 จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 22,780 คน ใน 41
ประเทศจากทวีปยุโรป เอเซียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ข้อมูลในประเทศไทยมาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 500 คน ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับอาหารปรุงสําเร็จ
พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยติดอันดับแรกของโลกที่นิยมซื้ออาหารปรุงสําเร็จมากกว่าปรุงอาหารเอง
ดูเหมือนว่า ‚เวลา‛ ที่เร่งรีบ 24 ชั่วโมง สําหรับใครหลายคนอาจไม่เพียงพอเหตุผลหลักคือ
ผู้บริโภคจํานวน 75% กล่าวว่า ‚ไม่มีเวลาที่จะประกอบอาหารรับประทานด้วยตนเอง‛ นับเป็น
โอกาสอันดีของอาหารปรุงสําเร็จประเภทต่างๆ ที่จะแข่งขันกันทําตลาดเพื่อมัดใจกลุ่มผู้บริโภค
ชาวไทยที่มีพฤติกรรมโดดเด่นและชัดเจนเช่นนี้
[14] ประเทศไทยทําคะแนนนําโด่งเกี่ยวกับพฤติกรรม ‚ความถี่‛ ในการซื้ออาหาร
ปรุงสําเร็จโดย 43% ซื้อเป็นประจํา และ 44% ซื้อเป็นชั่วคราว โดยมีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่เคย
ซื้ออาหารปรุงสําเร็จมารับประทาน โดยตัวเลขความถี่ของพฤติกรรมนี้ของคนไทย เหนือชน
ชาติอื่นๆ อย่างจีน ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งอังกฤษและฮ่องกง
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จากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาร้านอาหาร
เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยมีพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และคนไทย
ต้องการความสะดวกสบายและไม่นิยมปรุงอาหารด้วยตนเอง ดังนั้น ทางบริษัทเล็งเห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจประเภทก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานด่วน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของร้าน ‚ชามโต‛
3.1.3 โอกาสทางธุรกิจ และ แนวคิดในการทําธุรกิจ
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ เกิดจากการร่วมตัวของเจ้าของธุรกิจต้นน้ํา คือ
คุณยุพาเป็นเจ้าของโรงงานทําเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณยุวดาเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นปลา และคุณ
สมชายเป็นเจ้าของร้านค้าอาหารสดประเภทเนื้อปลา เนื้อสัตว์ รวมไปถึงอาหารทะเล เนื่องจาก
หุ้นส่วนเหล่านี้ต้องการขยายตลาดสินค้าของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ประกอบการอื่น จึงเกิด
โครงการร้าน ‚ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา‛ ขึ้นเพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของแต่ละหุ้นส่วน
และประกอบกับหุ้นส่วนทุกท่านมีประสบการณ์ในการทํางานมานานหลายปี อีกทั้งยังเป็นบุคคล
ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนี้เป็นระยะเวลานาน
ถึงแม้ว่าลักษณะธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว หรือ ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวจะมีหลากหลาย
รวมถึงมีเพิ่มมากขึ้น แต่ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะเน้นการขายเฉพาะก๋วยเตี๋ยวประเภท
ต่างๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงร้านดังกล่าวไม่มีการมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภค
ทําให้ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย ในเวลาเดียวกัน ร้านก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จึงเล็งเห็นช่องทางในการนําเสนอร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีความ
หลากหลายของอาหารเพื่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสม การบริการที่ดี อาหารถูกสุขลักษณะ
ภายใต้ภาวะการณ์ของสภาพเศรษฐกิจ
รวมไปถึงลักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป จากผลการสํารวจของทางเทสโก้ โลตัส ปรากฎว่า ปัจจุบันมีผู้เข้าไปใช้บริการ
เทสโก้ โลตัส ประมาณ 19 ล้านคน ที่มาจับจ่ายใช้สอยในเทสโก้ โลตัส [ที่มา:
http://www.ichumphae.com] จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชอบการ
เดินในห้างเพราะมีเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเห็นช่องทางการจําหน่ายก๋วยเตี๋ยว
ในช่องทางนี้เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค
3.1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนธุรกิจ
1) เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
2) เพื่อกําหนดแผนการตลาดของการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
3) เพื่อกําหนดแผนการผลิตของการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
4) เพื่อกําหนดแผนการจัดองค์กรและจัดการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
‚ชามโต‛
5) เพื่อกําหนดแผนการเงินของการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
6) เพื่อให้ผู้ร่วมหุ้นพิจารณาลงทุนในธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‛ชามโต‛
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3.1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการกําหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร แผนและกล
ยุทธ์ทางการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการจัดองค์กรและการจัดการ
2) เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องมือและหลักการสําคัญ ในการกําหนดและจัดทํา
แผนในการจัดตั้งร้านก๋วยเตี๋ยว
3) เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการลงทุนเปิดร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลาในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป
3.1.6 วิสัยทัศน์:
‚เป็ น หนึ่ ง ในผู้ นํ า ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลาที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ก ารยอมรั บ ถึ ง รสชาติ อ ร่ อ ย
คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ความสะอาดของร้าน บริก ารที่ สุ ภาพ ภายใต้ร าคาที่คุ้ ม ค่ า ในเขต
กรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน‛
3.1.7 พันธกิจ:

ระยะสั้น (พ.ศ. 2555 – 2557)
1) มุ่งดูแลและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค
โดยจั ด ตั้ง ฝ่ ายควบคุ มคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ และมี การกํา หนดให้ สุ่ มตรวจเช็ค คุ ณภาพของ
วัตถุดิบทุกเดือน
2) มุ่ง พั ฒ นาและปรับ ปรุ งผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ใ ห้คุ ณค่ าทางโภชนาการและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3) การมุ่งเน้นให้ความสําคัญด้านการปรุงอาหารที่เป็นสูตรเดียวกัน โดยใช้การตวง
วัดเครื่องปรุงในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้รสชาติที่เที่ยงตรง ดังนั้นจะจัดให้มีการอบรมแม่ครัว
เพื่อสร้างมาตรฐานของรสชาติอาหาร
4) มุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริการ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานทางด้าน
บริการทุก ๆ 6 เดือน และจัดตั้งหน่วยตรวจสอบสาขา โดยมีการตรวจสอบทุก 3 เดือน และมี
การจัดเตรียมแบบสอบถามให้ผู้บริโภคกรอกแบบสอบถาม (โดยจัดตั้งไว้ที่โต๊ะ)
5) มุ่งพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานแต่ละส่วนงาน โดยจัดให้มีการอบรมพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ตามเนื้องานของส่วนงานนั้นๆ ทุกๆ 6 เดือน
6) มุ่งพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย โดยมีการเพิ่มสาขากระจายให้ครอบคลุม
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครให้ได้ 10 สาขา

ระยะยาว (พ.ศ. 2558 – 2559)
1) เปิดแฟรนส์ไชน์ในประเทศไทย
2) เพิ่มรูปแบบช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ ๆ
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาบุคลากรทางด้านการบริการและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
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5) ทําการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
3.1.8 เป้าหมาย
1) ผลตอบแทน
2) กระจายสาขาให้ได้ 10 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
3) บริหารธุรกิจให้มีกําไรขั้นต้น 65%
4) เพิ่มยอดขายให้ได้ 15% ภายใน 3 ปีแรกของการดําเนินงาน
5) เพิ่ ม ยอดขายให้ ไ ด้ 100% โดยการเปิ ด สาขาเพิ่ ม ภายในปี ที่ 4 ของการ
ดําเนินงาน
3.1.9 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี
เงินลงทุน 12 ล้านบาท คืนทุนภายใน 1 ปี
3.1.10 ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท คนมีเส้น จํากัด
สํานักงาน: 300/6 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-6781599
โทรสาร: 02-6781600
Facebook:
Fanpagecharmtoh Email: manager@charmtoh.com
เปิดดําเนินธุรกิจ: จําหน่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและอาหารจานด่วน
ตราผลิตภัณฑ์:
ก๋วยเตี๋ยวชามโต

ตราสัญลักษณ์: เป็นการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ของทางร้านโดยตรง
รูปชามมีไอร้อน: สื่อถึงอาหารที่ผู้บริโภคได้รับผ่านการปรุงชามต่อชาม ที่ให้ความ
ใหม่ สด เสมอ
เส้นรอบวง เส้นนอก หมายถึง ผู้บริหารที่ดูแลพนักงานอย่างไม่ทิ้งกัน และอีก
นัยหนึ่ง สื่อถึงการทํางานแบบส่งคุณค่าถึงกัน
เส้นรอบวง ด้านใน หมายถึงพนักงานทุกคนจะได้รับการปกครอง และปกป้องจาก
ผู้บริหารอย่างทั่วถึง
สีส้ม - มีจุดเด่น เห็นชัดเจน สังเกตุได้ง่าย สื่อถึง ความกระตือรือร้นของพนักงาน
สีฟ้า - ให้ความสบายตา และสบายใจ สร้างความผ่อนคลายให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
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 การจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ทุนจดทะเบียน จํานวน 12 ล้านบาท
จํานวนหุ้นทั้งหมด 80,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 150 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายนามผู้ถือหุ้น
นางสาวยุพา เที่ยงธรรมทัฬห
นางสาวยุวดา เที่ยงธรรมทัฬห
นายสมศักดิ์ อิสระ
นายสมชาย รักการดี
รวม

จํานวนหุ้น
ยอดรวม
เปอร์เซนต์
30,000
4,500,000 37.5%
20,000
3,000,000
25%
20,000
3,000,000
25%
10,000
1,500,000 12.50%
80,000 12,000,000 100%

ผู้ติดต่อ / เจ้าของโครงการ
(1) นางสาวยุพา
เที่ยงธรรมทัฬห
ที่อยู่:
300 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
08-6886 1995
จบการศึกษา: บริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(2) นางสาวยุวดา เที่ยงธรรมทัฬห
ที่อยู่:
300 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
08-4422 7765
จบการศึกษา: บริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(3) นายสมศักดิ์
อิสระ
ที่อยู่:
115 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
084-1667014
จบการศึกษา: บริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(4) นายสมชาย
รักการดี
ที่อยู่:
50 ถนนจันทน์ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
086-4456090
จบการศึกษา: บริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
3.1.11 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ชามโต จํากัด จะเริ่มดําเนินธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยจะมีการ
เริ่มเปิดขายในร้านสาขาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
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โดยเปิดดําเนินการปีแรก เปิด 5 สาขา คือ (1) เทสโก้ โลตัส พระราม 3 (2) บิ๊กซี
พระราม 2 (3) อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ (4) อาคารจามจุรีสแควร์ (5) ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
และในปีที่ 2 เพิ่มอีก 5 สาขา คือ (6) เทสโก้ โลตัส สุขุมวิท 50 (7) เทสโก้ โลตัส รามอินทรา
(8) บิ๊กซี วงศ์สว่าง (9) เทสโก้ โลตัส บางแค (10) คาร์ฟูร์ ศรีนครินทร์
 ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและอาหารจานด่วน มีขนาด 100 ที่นั่ง
 เวลาทําการ: เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.00 น.
- โครงสร้างรายได้
รายได้จากการจําหน่ายอาหารคาว
รายได้จากการจําหน่ายของหวานและเครื่องดื่ม

80%
20%

3.1.12 รูปแบบสินค้าและการบริการ
สินค้าที่ ‚ชามโต‛ ต้องการนําเสนอเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภค โดยทาง
ร้านมุ่งเน้นมีรายการอาหารให้ผู้บริโภคเลือกหลากหลายภายในร้านชามโต รวมถึงรสชาติของ
อาหารที่มีความเป็นมาตรฐานทุกครั้งที่ผู้บริโภคได้รับการบริการ และผู้ประกอบการเล็งเห็น ถึง
คุณค่าของอาหารตามแนวคิดที่ว่า ‚อาหารที่ดีนําไปสู่ชีวิตที่ดี‛ ดังนั้นรายการอาหารของ ‚ชาม
โต‛ จึงมุ่งสร้างคุณค่าทางอาหารให้แก่ผู้บริโภค ปกติเด็กจะมีปัญหาเรื่องการบริโภคผัก ดังนั้น
ทางผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นําผักมาผสมในเส้นก๋วยเตี๋ ยวเพื่อให้สะดวก
ในการบริโภคและไม่เป็นที่สงสัยของเด็กๆ รวมถึงผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานผักด้วย
ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ คือ ร้านที่จําหน่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ที่นําเสนอในรูปแบบ
ของร้ า นที่ ว างจํ า หน่ ายบนห้ า งดิส เคาน์ ส โตร์ ห รื อ ห้ างไฮเปอร์ม าร์ เ ก็ ต โดยมีรู ป แบบการ
นําเสนอรายการอาหารประเภทต่างๆ ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายแก่ผู้บริโภค ภายใต้คอน
เซ็ปที่ว่า ‚อาหารที่ดีนําไปสู่ชีวิตที่ดี‛ และมีการคัดเลือกสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด เพื่อนํามา
บริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการบริการที่สุภาพในราคาที่คุ้มค่า
บริษัทฯ ให้ ความสํ าคั ญ กั บการตั้งราคาอาหารในแต่ล ะรายการ ราคาก๋ว ยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลาชามโต จําหน่ายที่ ราคาชาม 45 บาท ซึ่งเมื่อผู้บริโภคนําไปเปรียบเทียบกับราคา
อาหารอื่นๆ หรือราคาอาหารที่เป็นประเภทเดียวกันที่วางจําหน่ายภายในห้างดิสเคาน์สโตร์หรือ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ มีราคาต่ํากว่า
3.1.13 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จะใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย คือหลีกเลี่ยงคู่แข่งขัน
ทางตรง (ร้านเจียง) โดยก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จะเลือกทําเลที่ตั้งของร้านในจุดที่ไม่มีร้าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจียง ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางตรง แต่ในขณะเดียวกันทําเลที่ก๋วยเตี๋ยว
‚ชามโต‛ เลือกตั้งสาขายังคงเป็นแหล่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ เป็นจุดที่เดินทางสะดวกและ
เป็นแหล่งสัญจรไปมาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ High Value Strategy เป็น
การตั้ ง ราคาขายที่ เ ที ย บเท่ า กั บ คู่ แ ข่ ง ทางตรงแต่ส่ ง มอบคุ ณภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ สู ง
เพื่อให้ผู้บริโภคเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วเกิดการบอกต่อ (Word of Mouth)
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจร้านอาหารจานด่วน
 อาหารดี (Good Food) คือ รสชาติของอาหารอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค มีการ
ปรุงอาหารเป็นอย่างดี เลือกสรรวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการปรุงอาหาร มีคุณภาพดี สะอาด
และถูกหลักโภชนาการ สิ่งสําคัญของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ คือ คุณภาพ
และความสดของวั ต ถุ ดิ บ ที่ นํ า มาทํ า ลู ก ชิ้ น ปลา รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ที่ นํ า มาเป็ น
ส่วนประกอบของอาหารทุกชนิดรวมไปถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ
 ทําเลดี (Good Location) คือ สถานบริการอาหารต้องต้องอยู่ในทําเลที่ดี มีที่จอดรถ
สะดวก ดังนั้น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จึงเลือกสถานบริการที่ห้างสรรพสินค้า
 บรรยากาศดี (Good Atmosphere) ภายในร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
จะมีก ารตกแต่งภายในให้โล่ งโปร่งสบายตา เพื่อ ผู้ บริโ ภคไม่อึดอัด มีค วามสะอาด
ดังนั้นสีที่ใช้ภายในร้านจึงเลือกเป็นสีอ่อน ๆ เพื่อเกิดความสบายตาและดูสะอาดตา
 การบริการดี (Good Service) เริ่มตั้งแต่การต้อนรับมีการกล่าวคําทักทายสวัสดี การ
นําเข้าโต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การชําระค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ตลอดจนการส่งลูกค้าออกร้านมีการกล่าวคําขอบคุณผู้บริโภคที่มาใช้บริการ เนื่องจาก
การบริการที่ดีจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มาก
3.1.14 กุญแจสู่ความสําเร็จ
ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความใส่ใจสุขภาพที่มีมากขึ้นของผู้บริโภค และรวมไปถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญกับการเข้าไปใช้เวลาภายในห้างสรรพสินค้า
หรือห้างดิสเคาน์สโตร์ที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น
แม่บ้านไม่นิยมทําอาหารทานภายในบ้าน และลักษณะครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นในสังคมคน
เมือง
ธุรกิจนี้เกิดจากความสนใจในอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามาเป็นเวลานาน
ของผู้ ก่อ ตั้งบริษัทฯ คือ คุ ณ ยุพา เที่ยงธรรมทัฬ ห จากความสนใจดังกล่ าว คุ ณ ยุพาได้
พยายามทดลองเพื่อนําเสนอสูตรใหม่ๆ ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวหลากหลายประเภท และยังเคย
เดินทางไปศึกษาสูตรการทําเส้นบะหมี่ที่ประเทศฮ่องกง ผนวกกับประสบการณ์ทํางานภายใน
ร้านอาหารชื่อดัง คือ S & P มาเป็นเวลากว่า 5 ปี ดังนั้นคุณยุพา จึงนําประสบการณ์ทั้งหมด
มาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจนี้ และในส่วนของลูกชิ้นปลาทางบริษัทฯ เลือกใช้
ลูกชิ้นปลาที่ทําจากเนื้อปลาอินทรีย์โดยได้คัดสรรเนื้อปลาอย่างดีเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตลูกชิ้นปลาโดยได้รับความร่วมมือจากโรงงานทําลูกชิ้นปลาจากคุณยุวดา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
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เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางร้านก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จึงควบคุมระบบ
การผลิตด้วยระบบ TQM และมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลากรทั้งด้านการผลิต
และด้านบริการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการ เพื่อนําส่งมอบ
ให้แก่ผู้บริโภคภายใต้รสชาติของอาหารและบริการที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่และแต่ละ
เวลาเพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นจะต้องให้ความสําคัญต่อพนักงานผู้ให้บริการ
อย่างมาก โดยจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind)
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทางการจัดการธุรกิจ
3.2.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3.2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
จากภาวะการณ์ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ผนวก
กับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เศรษฐกิจทั้งไทย
และต่ า งประเทศมี ก ารชะลอ และปั ญ หาภาวะเงิ น เฟ้ อ ปั จ จุ บั น อยู่ ที่ ป ระมาณ 3% (ที่ ม า
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะธุรกิจของร้านอาหารถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
ดํารงชีพของคน ดังนั้นจะได้เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจอาหารบริการด่วนในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552 พบว่าตลาดธุรกิจร้านอาหารโดยรวมคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โดยมีตัวเลขมูลค่าตลาดรวมดังนี้
ตารางที่ 3.1: แสดงการเติบโตของธุรกิจอาหารบริการด่วนในประเทศไทย (ปี พ.ศ.2549 - 2552)
2549
2550
2551
2552
การเติบโตของธุรกิจอาหารบริการด่วน
อัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
3.0
3.0
3.0
3.0
ยอดขายของธุรกิจร้านอาหาร (ล้านบาท)
259,897 260,119 262,734 263,998
ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจอาหารบริการด่วน
6.4
6.5
6.6
7.1
ขนาดของตลาดธุรกิจอาหารบริการด่วน (ล้านบาท) 16,634 16.908 17,341 18,744

ที่มา: สํานักวิจัยกสิกรไทย
2. การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
เนื่องจากปัจจุบันมีกฎเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับร้านอาหารเกิดขึ้นค่อนข้างมาก
เพราะผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น ปัจจุบั นมีข้อกําหนด Clean Food Good
Taste หมายถึง ร้านอาหารที่ผ่านข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา และผ่านการตรวจหา
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โคลิ ฟ อร์ม แบคทีเ รีย ในอาหารด้ว ย SI-2 ซึ่ง ทางบริ ษัท ฯ ได้ ว่าจ้ างให้ ทางบริ ษัท ฯที่ มีห น้า ที่
ประสานงานเรื่องดังกล่าวนี้โดยเฉพาะเข้ามาดูแลเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้ อมมีกฎหมายเกี่ยวกับการดักจับไขมันภายในร้านอาหาร ซึ่งทาง
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจ้ า งบริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญชํ า นาญเพื่ อ ประสานงานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
โดยเฉพาะเข้ามาช่วยดูแล
3. เทคโนโลยี
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางมารับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้า หรือ เดินทาง
ออกมารับประทานอาหารสะดวกสบายมากขึ้น เป็นเหตุให้ธุรกิจร้านอาหารจึงถือเป็นโอกาสใน
การดําเนินธุรกิจ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารกว้างไกลโลกไร้พรมแดน มีการกระจายของข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางกว่าเดิม และรวมอีกไปถึงเทคโนโลยีด้าน Social
Network ซึ่งเป็นสื่ออิสระและได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย [14] โดยในปัจจุบันคนไทยใช้
facebook 9,126,940 คน เพิ่มขึ้นเดือนละ 705 คน คิดเป็น 13.74% ของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ โดยสื่อนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายทําให้การประชาสัมพันธ์ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‛ชามโต‛
เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีด้านนี้จึงนํามาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึง
จัดทํา fanpage ใน facebook เพื่อทําการอัพเดทข้อมูล โปรโมชั่นการตลาดต่างๆ ให้ชาวสมาชิก
ได้รู้ และจะจัดทําข้อความให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโภชนาการต่างๆ ให้ชาวสมาชิก ได้รับรู้

รูปที่ 3.2: ตัวอย่างข้อมูลหน้า fanpage ของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ ใน facebook
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4. ประชากรศาสตร์
4.1 โครงสร้างของประชากร
- จํานวนประชากร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 กรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด
อยู่ ที่ 5,258.6 คน ต่ อ 1 ตารางกิ โลเมตร แบ่ ง เป็ นเพศชาย 2,709,568 คน และเพศหญิ ง
2,991,826 คน สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 91 กล่าวคือ ในจํานวนประชากรเพศ
หญิง 100 คน มีจํานวนประชากรเพศชาย 91 คน เมื่อพิจารณารายเขตจะพบว่าเขตที่มีจํานวน
ประชากรมากที่สุด คือ เขตบางแค มี 193,449 คน ส่วนเขตที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ เขตสัม
พันธวงศ์ มีประชากรเท่ากับ 30,088 คน
- รายได้
จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2552 จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงสุด โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 42,380 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน และ
มีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงสุดด้วยเช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือน
ของคนกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 30,334 บาท
- การตาย
จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2552 กรุงเทพมหานครมียอดผู้เสียชีวิต ทั้งสิ้น
37,472 คน เพศชายมีอัตราการตายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีจํานวนการตายเท่ากับ
20,929 คน เพศหญิง 16,543 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551) ร้อยละ 2.875 เขตที่มี
จํานวนการตายมากที่สุดอยู่ในเขตธนบุรี คือ จํานวน 822 คน สาเหตุการตายของประชากรใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 เป็นลําดับหนึ่ง คือ ตายด้วยโรคมะเร็ง รองลงมาคือ อุบัติเหตุและ
การเป็นพิษและโรคเกี่ยวกับสมองและหลอดเลือดตามลําดับ
- โครงสร้างประชากร (ข้อมูลจาก SCB Insight 30 เมษายน 2553)
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยทางโครงสร้างประชากรที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการบริโภคของคนไทย เพื่อชี้ให้ เห็นถึงโอกาสและความท้าทายสําหรับภาค
ธุรกิจในการตอบสนองแนวโน้มความต้องการในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้บริโภค
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างประชากรทั้งทางด้านอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับรายได้ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
การบริโภคของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใคร เช่น คนหนุ่มสาวในเมืองรายได้น้อยจะ
มีพฤติกรรมการบริโภคต่างออกไปจากครอบครัวฐานะปานกลางในชนบทที่มีบุตรอยู่ด้วย ซึ่ง
สถานะของเรานั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยผลักดันมาจากความสูงวัย รายได้ที่
เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความสูงวัยของประชากรเป็นการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุด โดยภายใน ปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัยมากกว่า 12 ล้าน
คน คิดเป็น 17% ของประชากร นอกจากนี้ ระดับรายได้ยังเพิ่มสูงขึ้นโดยสัดส่วนของครัวเรือนที่
มี ร ายได้ ป านกลางจะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 30% ของประชากรทั้ ง หมด พฤติ ก รรมของประชากรก็

53

เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จะมีการแต่งงานช้าลง การหย่าร้างมากขึ้น และบุตรจะย้ายออกจาก
บ้านคุณพ่อคุณแม่และพึ่งพึงตนเองมากขึ้น
- ขนาดของครอบครัว
ขนาดของครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีขนาดเล็กลง โดยมีลักษณะการ
อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว จํานวนบ้านทั้งหมด 2,263,680 หลังคาเรือน มีจํานวน
คนโดยเฉลี่ย 2.52 คน ต่อ หลังคาเรือน [ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้] จากข้อมูลดังกล่าว
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ได้ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ การ
รับประทานอาหารของคนกรุงเทพและปริมณฑล ได้ผลสรุปดังนี้
แสดงสัดส่วนพฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวกับการรั บประทานอาหารมื้ อเย็น
34%

66%

ทาอาหารทานเองที่บา้ น
รับประทานอาหารนอกบ้าน

รูปที่ 3.3 แสดงสัดส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมื้อเย็นของคนใน
กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล
ที่มา: ผลการวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์
จากข้อมูลดังกล่าว ได้สรุปได้ว่าชาวกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล มีค วามนิยม
รับประทานอาหารนอกบ้า นมากกว่ าการประกอบอาหารรับประทานอาหารเองที่บ้ าน อาจ
สันนิษฐานได้ว่าปัจจุบันแม่บ้านต้องออกไปทํางานนอกบ้านด้วยเป็นส่วนใหญ่ และต้องประสบ
ปัญ หาการจราจร จึง นิยมในการจับจ่ายอาหารตามสถานประกอบการค้ าปลี กสมัยใหม่หรือ
ห้างสรรพสินค้า ความนิยมดังกล่าวยิ่งช่วยส่งเสริมทําให้มีการรับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้นตาม ดังนั้นบริษัทฯ จึงประเมินว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน
- คุณค่าทางสังคม
ปัจจุบันกระแสรักษ์สุขภาพกําลังเป็นที่นิยมของสังคม ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
การเลือกสรรอาหารดีให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ร่วมไปถึงการให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
สารตกค้ า งในภาชนะที่บรรจุ อ าหาร รวมไปถึ งภาชนะที่หุ งต้ มอาหาร ดั งนั้ น เพื่ อ เป็น การ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทางบริษัทฯ จึงได้นําเสนอทางเลือกร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ที่จําหน่า ยอาหารหลากหลายเมนูโดยมุ่งเน้นให้ค วามสนใจในเรื่อ งการถูกสุขลักษณะทั้งด้าน
ภาชนะที่ใส่อาหารและภาชนะที่ใช้หุงต้ม
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3.2.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
จากผลการคาดการณ์ มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
ร้ า นอาหารรายย่ อ ย (ไม่ ร วมธุ ร กิ จ ร้ า นจํ า หน่ า ยอาหารประเภทแผงลอยและรถเข็ น ) ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารประเภทนี้เจ้าของกิจการจะเป็นนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการ
ลงทุนเปิดธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารรายย่อยนี้ใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นที่ไม่สูงมากนักเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารประเภทอื่น และมีระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้นเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารประเภทอื่น สัดส่วนตลาดของร้านอาหารรายย่อยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด และเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่ านมามีอัต ราการขยายตัว เพียงร้อ ยละ 1-2 นับว่าลดลงจากในปี 2552 ที่มีอัต ราการ
ขยายตัวร้อยละ 5.2 แม้ว่าร้านอาหารรายย่อยบางรายได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา
แต่ผู้บริโภคบางส่วนจะลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และผู้บริโภคบางส่วนที่ยังคง
นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านก็ปรับพฤติกรรมหันไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหารทั่วไปแทน
การรับประทานในร้านอาหารต่างประเทศหรือร้านหรู
ร้านอาหารประเภทบริการด่วน (Quick Service Restaurant) ปัจจุบันธุรกิจ
ร้ า นอาหารประเภทนี้ มี ก ารเติ บ โตในอั ต ราสู ง สุ ด ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในประเทศไทย
คาดการณ์ว่าสัดส่วนตลาดของธุรกิจประเภทนี้ประมาณร้อยละ 20.0 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศไทย และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0-2.0 โดยตลาด
ของธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้เกือบร้อยละ 90.0 เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดเป็นฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ร้อยละ 40.0 แฮมเบเกอร์ร้อยละ 20.0 พิซซ่าร้อยละ
15.0 ไอศกรีมร้อ ยละ 10.0 และอื่นๆ ร้อ ยละ 15.0 ปัจจุบันในประเทศไทยมีส าขาร้านอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู้ดส์กว่า 1,000 แห่ง ส่วนธุรกิจร้านอาหารประเภทบริการด่วนที่เหลือประมาณ
ร้อยละ 10.0 นั้นเป็นธุรกิจอาหารนานาประเภท
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ตารางที่ 3.2 แสดงอัตราการขยายตัวของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารแยกรายประเภท

รายย่อย
อาหารหรูและอาหารต่างประเทศ
อาหารหรู
อาหารต่างประเทศ
ร้านอาหารบริการด่วน
รวม

ส่วนแบ่ ง
ตลาด

อัตราการ
ขยายตัวปี 51

70%
10%

5.20%

20%
100.00%

-30.00%
3.00%
5.00%
5.00%

อัตราการ
ขยายตัวปี 53
(ม.ค.-มิ.ย.)
(+1.0%)-(+2.0%)
-5.00%
อัตราการ
ขยายตัวปี 52

-50.00%
-5.00%
-0.01%
(-3.0%)-(-4.0%)

-40.00%
-3.00%
-0.01%

ที่มา : บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “ชามโต” ซึ่งเป็นธุรกิจลูกผสมระหว่างธุรกิจอาหารรายย่อย
และธุรกิจร้านอาหารประเภทบริการด่วน จึงยังคงมีช่องว่างให้ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
“ชามโต” เติบโตได้
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านอาหารทั้งประเภทจดทะเบียนนิติบุคคลภัตตาคาร ร้านขาย
อาหารและเครื่องดื่ม โดยจําแนกตามพื้นที่ประเภทนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
7000
6000

กรุงเทพมหานคร

5000

ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)

4000

ภาคใต้

3000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก

2000

ภาคตะวันตก

1000

ภาคเหนือ
รวม

0

ปี 2548

ปี2549

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

รูปที่ 3.4 กราฟแท่งแสดงจํานวนร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
จากกราฟแท่งแสดงจํานวนร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะเห็นได้ว่าจํานวน
ร้านอาหารมีเ พิ่ ม มากขึ้น ทุก ปีแ ละในเขตกรุงเทพมหานครมีร้านอาหารที่จ ดทะเบีย นอยู่เ ป็ น
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จํานวนสู งที่ สุ ดเมื่อ เปรี ยบเทียบกับ ภาคอื่นของประเทศไทย (กราฟที่แสดงนี้เ ป็ นการแสดง
จํานวนร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น)
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสามารถแบ่งตลาดออกเป็น 3 ตลาด โดยใช้พื้นที่ประกอบการ
ในการแบ่ง ดังนี้
1. ร้านค้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาประกอบการภายในห้างสรรพสินค้า
เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาก๋วยเตี๋ยวลู กชิ้นปลา
ที่ จํ า หน่ า ยตามร้ า นค้ า แผงลอยทั่ ว ไป ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ผู้ ทํ า ตลาด 2 ราย คื อ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ลูกชิ้นปลา เจียง และร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง อ.มัลลิการ์ โดยที่อัตราการเติบโตของตลาดนี้มี
มูลค่ายังไม่สูงนัก สืบเนื่องมาจากปัจจุบันผู้ทําตลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาประกอบการภายในศูนย์อาหาร (Food Court)
เป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลาที่ มี ร าคาปานกลาง ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กเข้ า ใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทนี้ต้องการความหลากหลายของประเภทอาหารค่อนข้างมาก แต่จุดเสียคือ
ผู้บริโภคต้องช่วยเหลือตนเองในการใช้บริการ
3. ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาประเภทร้านค้าแผงลอยทั่วไป
เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีราคาต่ําสุดการแข่งขันในตลาดเป็นไปอย่างรุนแรง เนื่อง
มา จาก การใช้เงินลงทุนไม่มากในการเข้าสู่ตลาด และอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ส่วนใหญ่
ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น นําชามพลาสติกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวที่มีความร้อนเฉลี่ยประมาณ 80 – 100
องศา ซึ่งกรณีนี้สารพลาสติกละลายและกลายเป็นสารสะสมภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง
ดังนั้น เมื่อพิจารณาสภาพตลาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในภาพรวม จะพบว่าตลาด
ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับสูง เพราะลักษณะอาหารก๋วยเตี๋ยวสามารถ
ดัดแปลงทําเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ
และก๋วยเตี๋ยวจัดเป็นอาหารคาวที่ผู้บริโภคเลือก
บริโภคเพื่อเป็นอาหารหลักของผู้บริโภค นี่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภค
ก๋วยเตี๋ยว รวมไปถึงอาหารเป็นแหล่งที่มาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
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3.2.3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Force Model)

รูปที่ 3.5 Five Force model of industry ของ Michael E.Porter
ที่มา: หนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
3.2.3.1 การคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่
หากมองจากัดเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนั้นมีผู้อยู่ในตลาดมาก่อนเป็นเวลานาน แต่มีจานวน
รายไม่มากนัก แต่ ห ากมองถึ งภาพรวมก๋ว ยเตี๋ ยวจั ดเป็น หมวดอาหารคาวซึ่ งมีสิ นค้ า สิ นค้ า
ทดแทนมากมายและหลากหลาย ดังนั้นจะพบว่ามีคู่แข่งเป็นจานวนมาก ทั้งรายเล็กและราย
ใหญ่ ประกอบกับธุรกิจอาหารถือเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีพ วัตถุดิบที่นามาใช้หาง่าย
สาหรับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานั้น คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้
ง่าย เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจต่า อันเป็นผลมาจาก
- ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าต่าเนื่องจากตัวสินค้าไม่แตกต่างกันมากนัก
- การได้เปรียบสูงสุดด้านต้นทุน (Absolute Cost Advantages) ค่าใช้จ่ายสาหรับ
กิจการร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ทาให้ผู้ประกอบการแต่ละ
รายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ไม่สามารถที่จะบริหารต้นทุนให้ต่ากว่าคู่แข่งได้อย่างโดด
เด่น
- การประหยัดอันเกิดจากขนาด (Economies of Scale) การผลิตสินค้าจานวนมาก
ไม่ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาดเหมือนธุรกิจอื่น เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร
ดังนั้นผู้ประกอบการรายย่อยจึงไม่เสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่จากสาเหตุดังกล่าว
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- ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า (Switching Costs) ผูบ้ ริโภคไม่เสียประโยชน์
ใด ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปบริโภคตราสินค้าอื่น
- กฎระเบียบของรัฐบาล (Government Regulation) ภาครัฐบาลไม่มีข้อจากัด
สาหรับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว แต่จะมีข้อกาหนดบางประการสาหรับธุรกิจร้านอาหารในด้านความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทาให้คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้าสู่
ธุรกิจได้ง่าย
3.2.3.2 การคุกคามจากสินค้าทดแทน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เป็นสินค้าที่มีสินค้ าทดแทนได้ง่าย ขึ้นอยู่กับว่าจะมองว่า
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเป็นสินค้าประเภทใด หากมองภาพรวม ๆ ว่าเป็นอาหารคาวชนิ ดหนึ่งแล้ว
สินค้าที่จะทดแทนได้ก็คือกลุ่มอาหารคาวทั้งหมด ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก แต่หากมองก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลาแยกเป็นอาหารประเภทเส้ นหรือก๋วยเตี๋ยวแล้ ว ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็มีคู่แข่งเป็น
ก๋วยเตี๋ยวทั่ว ๆ ไป ที่มีอยู่ในตลาดนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกเป็นจํานวนมากและ
หลายประเภท แต่เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถปรุงรสได้ด้วยตนเอง และ
รวมถึงราคาสินค้าอาหารทั่วไปยังมีราคาค่ อนข้างสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับอาหารที่จําหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า และรวมไปถึงหากผู้บริโภคต้องการราคาที่ย่อมเยาผู้บริ โภคต้องเข้าไปบริโภคที่
ศูนย์อ าหาร ซึ่ งผู้ บริโภคต้อ งบริการตนเอง ดั งนั้น เพื่อ เป็น การสร้ างทางเลื อ กให้ ผู้ บริโภค
สามารถบริ โ ภคอาหารได้ ใ นราคาที่ ย่ อ มเยา ภายใต้ ก ารบริ ก ารที่ สุ ภ าพ สถานที่ ที่ เ ป็ น
ห้างสรรพสินค้า รสชาติที่สม่ําเสมอทุกที่ของสาขา
3.2.3.3 อํานาจการต่อรองของผู้บริโภค
เนื่องจากการทําตลาดแบบเดียวในช่วง 4 ปีแรกของการดําเนินงาน คือการเปิด
ขายที่หน้าร้านสาขา ดังนั้นจึงทําให้อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้บริโภค
มีทางเลือกหลายทางในการบริโภคสินค้า แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ปั ญ หาดั ง กล่ า วนี้ ทางบริ ษั ท ฯจึ ง มี น โยบายจะขยายสาขาไปในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ร้ า น
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจียงซึ่งเป็นผู้ทําตลาดอยู่แล้วเพื่อลดอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
3.2.3.4 อํานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
เนื่องจากวัตถุดิบการผลิตเป็นวัตถุดิบพื้ นฐานที่หาได้ไม่ยาก เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว
ผัก เนื้อปลา เนื้อหมู เครื่องในหมู เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดหาได้ง่ายและมีผู้ผลิตมากรายใน
ตลาดทําให้ Supplierมีอํานาจการต่อรองต่ํา
ในส่วนของลูกชิ้นปลาและเนื้อปลา รวมไปถึงเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งถือเป็นวัตถุ ดิบใน
การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีทําข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุดิบทั้งสามอย่างดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจน อีกทั้งเจ้าของธุรกิจทั้งสามยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงช่วยให้ไม่เกิดอํานาจ
การต่อรองของผู้ขายด้านวัตถุดิบ
3.2.3.5 คู่แข่งปัจจุบัน (Rivalry among Established Firms)
การแข่งขันในธุรกิจก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่เป็น
รายใหญ่ ไ ม่ ม ากนั ก แต่ มี ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยเป็ น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของ
ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของช่องทางการจัดจําหน่าย
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3.2.4 วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
S
1. สามารถควบคุมวัตถุดิบให้มคี ุณภาพภายใต้ต้นทุนที่
ถูก เนื่องจากวัตถุดิบหลักของร้านได้มาจากหุ้นส่วน
ทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้นน้ําของธุรกิจก๋วยเตี๋ยว
‚ชามโต‛
2. มีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจะมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นําเสนอให้ผู้บริโภคหลากหลาย พร้อม
ทั้งถูกโภชนาการให้แก่ผู้บริโภค โดยมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุก ๆ 3 เดือน
3. ราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าเพื่อสุขภาพ
4. ตั้งอยูใ่ นทําเลที่ดี เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
เพียงพอ
5. ผู้ก่อตั้งกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารมาเป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี
6. เงินลงทุนของผู้กอ่ การมีเพียงพอในการขยายกิจการ
โดยไม่ตอ้ งมีการกู้เงิน
O
1. อาหารถือเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
โดยในแต่ละวันจะมีการบริโภคอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ซึ่ง
ความต้องการบริโภคอาหารนี้ไม่อาจหมดไป หรือลดลง
ได้ เพราะถึงอย่างไรผู้บริโภคก็จําเป็นต้องรับประทาน
อาหารเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นธุรกิจ
ก๋วยเตี๋ยวชามโตจึงมีโอกาสในการทําธุรกิจเพื่อรองรับ
ความจําเป็นดังกล่าว
2. ค่านิยมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพ
มากขึ้ น เนื่อ งจากสิ่ง แวดล้ อมรอบตัว เป็น พิษมากขึ้ น
ก่อให้เกิ ดโรคภั ยไข้เจ็ บต่ าง ๆ มากมาย ผู้บ ริโภคจึ ง
พยายามหาความรู้ แ ละแนวปฎิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งทางด้ า น
โภชนาการ อั น จะนํ า มาซึ่ ง ภาวะโภชนาการ ดั ง นั้ น
อาหารของร้านก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จึงเหมาะสมเพราะ
ทางร้านเน้นอาหารเกี่ยวกับสุขภาพ
3. ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเข้าใช้
บริการดิสเคาน์สโตร์ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับดิสเคาน์
สโตร์มีการขยายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น ‚ชามโต‛ จึงมีความได้เปรียบ
ในการทําธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและนําไปสู่การยอมรับจาก
ผู้บริโภคในที่สุด
4. รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากเวลากลายเป็นข้อจํากัดในการดําเนินชีวิต ทํา
ให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านมีแนวโน้ม
สูงขึ้น

W
1. เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ตอ้ งอาศัยความสดของ
วัตถุดิบเนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญของรสชาติอาหาร
ดังนั้นต้องมีระบบจัดเก็บ พร้อมทัง้ ระบบสัง่ ซื้อทีไ่ ด้
คุณภาพเพราะถ้าหากสินค้าสัง่ มามากเกินไปอาจเป็น
สาเหตุให้รสชาติของอาหารลดลง
2. วัตถุดิบบางประเภท ไม่สามารถตวงวัดได้ จึงทํา
ควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นไปได้ยาก
3. สินค้าของเรา ไม่สามารถจัดเตรียมก่อนได้ อาจทํา
ให้การบริการล่าช้า
4. ภาพลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยว ‛ชามโต‛ ยังเป็นจุดอ่อน
เพราะเป็นธุรกิจที่เพิง่ เริ่มต้น ต้องใช้เงินลงทุนในการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ ให้เป็นที่รู้จักต่อไป
T
1. เนื่องจากในประเทศไทยมีอากาศร้อน ดังนั้นอาจ
เป็ น สาเหตุ ใ ห้ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ต ถุ อื่ น ๆ ที่ นํ า มา
ประกอบอาหารเกิดการสูญเสียทางรสชาติได้ง่ายกว่า
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
2. จากหลักฐานที่ผ่านมาจะพบว่า ราคาน้ํามัน เป็น
ปั จ จั ย หลั กที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ รวมถึ ง
ต้นทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
ในขณะที่ ‚ชามโต‛ ต้องมีการแข่งขันด้านราคากับ
คู่แข่งหลายราย
3.
การแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน
สถานประกอบการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
มี 3,215 แห่ ง (ที่ ม า:กรมการค้ า ภายใน กระทรวง
พาณิชย์)
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
บริ ษั ท ฯ เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของหุ้ น ส่ ว นที่ มี ธุ ร กิ จ ต้ น น้ํ า ของร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ลู ก ชิ้นปลา เราจึงมี ค วามได้เ ปรี ยบในเรื่อ งการดูแ ล และคั ดสรรวัต ถุ ห ลั กที่มี คุ ณภาพและได้
มาตรฐาน โดยมี คุณสมชาย เป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดมหาชัย คุณชุติ
กาญจน์ป็นเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยว คุณยุวดาเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นปลา บริษัทฯ จึงมีความ
ได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
เจียง และคู่แข่งรองอื่นๆ
ตามที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนั้นบริษัทฯ จึง
สามารถออกรายการอาหารใหม่ๆ ภายใต้การดูแลจากนักโภชนาการที่มีความรู้ความสามารถคือ
คุณสมศักดิ์มีความรู้ทางด้านโภชนาอาหารโดยเฉพาะ ดังนั้นรายการอาหารที่บริษัทฯจําหน่าย
จะเป็นรายการอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเพื่อนําเสนอสู่ผู้บริโภคที่ดี
เนื่องจากผู้บริหารทุกคนของบริษัทฯ เป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมานาน
ดังนั้นจึงมีความชํานาญและมีประสบการณ์มานานจึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ เป็นกิจการเปิดใหม่ในขณะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
เจียงเปิดบริการมานานกว่า 5 ปีจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ดังนั้น ทางก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จึง
ต้องใช้งบประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไปและเกิดการทดลองเข้ามาใช้บริการ
3.3 การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
3.3.1 กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
เป้าหมายการดําเนินงานเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความชํานาญทางด้านผลิตและการบริการตามมาตรฐานที่
บริษัทฯกําหนด ภายใต้กําไรขั้นต้น 65% ดังนั้น บริษัทฯ จึงแบ่งการกําหนดกลยุทธ์เป็น 3 ระดับ


กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
ดังนั้นจึงมุ่งวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Intensive Growth Strategy กลยุทธ์
การขยายตัวแบบเจาะตลาด (Market Penetration) และ แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product
Development) คือ เพิ่มส่วนครองตลาดในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง
ร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าหรือดิสเคาน์สโตร์ที่ก๋วยเตี๋ยว‛ชามโต‛ ตั้งอยู่และมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งทุก ๆ 3 เดือน
ในปีที่ 2 ของการทําธุ รกิจ บริษัทฯ เลือ กใช้การตลาดแบบ Intensive Growth
Strategy กลยุทธ์การขยายตัว แบบพัฒนาตลาด (Market Development) และแบบพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ (Product Development) คือ เพิ่มส่วนครองตลาดในตลาดใหม่ โดยเพิ่มช่อง
ทางการจัดจําหน่ายจากเดิม 5 สาขา เพิ่มเป็น 10 สาขา พร้อมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดทุก ๆ 3 เดือน
สําหรับในปีที่ 3 – 5 บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์แบบการเจาะตลาด (Market Penetration
Strategy) เพื่อเป็นการหาโอกาสเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งทางการตลาดและมุ่ง
สู่การทํากําไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
เน้นการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและ
อาหารจานด่วนที่ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้า หรือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ ที่ไม่มีร้านคู่แข่งทางตรงตั้งอยู่
และเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดที่ว่า ‚อาหารที่ดี
นําไปสู่ชีวิตที่ดี‛ ภายใต้การคิดค้นสูตรอาหารจากนักโภชนาการที่มีความรู้ความชํานาญ อีกทั้ง
ร้านยังได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste เพื่อนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่
สุภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน


กลยุทธ์ระดับปฏิบัติหน้าที่ (Functional Level Strategy)
กลยุทธ์คุณภาพที่เหนือกว่า (Superior Qoality) โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพ
ของอาหารและการบริการ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การทําความสะอาด การปรุง
อาหารและการบริการ นอกจากนี้ยังเน้นการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Superior Customer
Responsiveness) โดยการบริการอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ
หลากหลายรายการที่เหมาะสมกับผู้ บริโภคแต่ละประเภทโดยจัดให้มีแบบสอบถามวางที่โต๊ะ
อาหารเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค และนํามาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใน
หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ๆ 6 เดื อ น เนื่ อ งจากการทํ า ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
จําเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการอย่างแท้จริง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับสุขภาพของผู้บริโภค หากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ สามารถนําเสนอรูปแบบที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้าภายใต้รสชาติที่ได้มาตรฐานและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ให้
คุณค่าทางโภชนาการ ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคนี้นํามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบอีกทางหนึ่ง
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3.4 แผนการตลาด
3.4.1 วัตถุประสงค์และการทําแผนการตลาด
จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใน 5 ปี คือ เป็นหนึ่งในผู้นําร้านก๋วยเตี๋ย วลูกชิ้นปลา
ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายทางการตลาด ดังนี้
1) กระจายสาขาให้ได้ 10 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพิ่มยอดขายร้อยละ 100 ต่อปี ใน ปีที่ 2 ของการดําเนินงาน โดยการเปิดสาขา
เพิ่ม จํานวน 5 สาขา
3) เพิ่มยอดขายร้อยละ 5 ต่อปี ใน ปีที่ 3 ของการดําเนินงาน
4) มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกเดือนเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้า
3.4.2 เป้าหมายทางการตลาด
1. เพื่อความเป็นหนึ่งในผู้นําร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ผู้บริโภคให้การยอมรับถึง
รสชาติอร่อย คุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของร้าน บริการที่สุภาพ ภายใต้ราคาที่คุ้มค่า
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบสนองความต้องการของตาม Life Style ของคนปัจจุบัน
2. เพื่อสร้างยอดขายและผลกําไรที่เกิดจากการขายให้ได้สูงสุด โดยทางบริษัทฯ
ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายร้อยละ 100 ในปีที่ 2 โดยการเปิดสาขาเพิ่ม และ ตั้งเป้าการ
เติบโตในการดําเนินธุรกิจในปีที่ 3-5 ตามลําดับ ดังนี้ คือตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายเป็น
10%, 10% และ 15% ตามลําดับ
3.4.3 ขอบเขตการตลาด

ขนาดของตลาดและอัตราการเติบโตของตลาด
จากตารางที่ 3.1 การเติบโตของธุรกิจอาหารบริการด่วนในประเทศไทยปี พ.ศ.
2549 – 2552 สามารถทําเป็นแผนภูมิกราฟแท่งแสดงขนาดตลาดและการเติบโตของอาหาร
บริการด่วน ดังนี้
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มูลค่ารวมของตลาดธุรกิจบริการด่วน (ล้านบาท)

รูปที่ 3.6: แสดงขนาดตลาดและการเติบโตของธุรกิจอาหารบริการด่วน พ.ศ. 2548 - 2551
ที่มา: สํานักวิจัยกสิกรไทย
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5.50%
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ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจอาหารบริการด่วน

รูปที่ 3.7: แสดงอัตราการเติบโตส่วนตลาดของธุรกิจบริการด่วน
ลักษณะของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ เป็นธุรกิจอาหารบริการด่วน ซึ่ง
จากการแสดงรูปที่ 3.6 และ รูปที่ 3.7 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหาร
บริการด่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 6-8% โดยมีอัตราการเติบโตทุกปี และรวมถึงจากมูลค่าตลาดรวม
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ของมูลค่ารวมของยอดขายร้านอาหารก็เป็นไปในทิศทางที่เจริญเติบโตด้วยเช่นกัน ทําให้ธุรกิจ
อาหารจานด่วนจะสามารถเติบโตภายใต้ตามการเติบโตของตลาดมูลค่ารวมได้
3.4.4 การแข่งขัน
3.4.1.1 สภาพการแข่งขันปัจจุบัน
การแข่งขันในกรณีที่เป็นคู่แข่งทางตรงไม่รุนแรงมากนัก อันเนื่องมาจากยังไม่ค่อย
มีผู้ประกอบการมากนักและรวมถึงรูปแบบการประกอบการธุรกิจยังแตกต่างกับธุรกิจของบริษัทฯ
แต่ถ้าหากจะวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขันที่ทางอ้อมซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่มากรายและเป็นลักษณะธุรกิจ
การแข่งขันที่รุนแรง ดังจะเห็นได้จากคู่แข่งทางอ้อมมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหลากหลาย
รูปแบบ
3.4.1.2 คู่แข่งทางตรง
คู่แข่งทางตรงของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ ผลการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 3.3 ตารางเปรียบเทียบคู่แข่งทางตรง
ลักษณะด้านต่าง ๆ
รูปแบบการบริการ

เจียง
- ให้บริการก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลา และอาหาร
ประเภทอื่น ๆ
- ไม่เน้นการให้บริการ

เย็นตาโฟ อ.มัลลิการ์

ร้านค้าใน Food
Court

- ให้บริการก๋วยเตี๋ยว
เย็นตาโฟ ก๋วยเตีย๋ ว
ลูกชิ้นปลา รวมถึงอาหาร
ทานเล่น

- ให้ บ ริ ก ารก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ลู ก ชิ้ น ปลาและอาหาร
หลากหลายประเภท

- บริ ก ารตนเอง (Self
- ไม่เน้นการบริการ
on Service)
ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด - มีตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็ก - เปิ ด ดํ า เนิ น การตาม - มีขนาดเล็กตามขนาด
(เปิดดําเนินการอยู่นอก
Shopping Mall เป็นร้าน เปิดดําเนินการอยู่ใน
จําหน่าย
ห้างสรรพสินค้า) และมีไป ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ Food Court ของ
จนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป
(เปิดดําเนินการอยู่ภายใน
ห้างสรรพสินค้า)
- ราคาอาหารค่อนข้างสูง
- ราคาอาหารสูงที่สุดเมื่อ - ราคาค่อนข้างต่ําเมื่อ
ราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้า เปรียบเทียบกับราคา
เปรียบเทียบกับร้านค้าที่
ทั่วไปตามแผงลอยภายนอก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟร้าน
อาศัยอยู่ภายใน
ห้างสรรพสินค้า และ
อื่น ๆ ที่จําหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้า
ราคาอาหารค่อนข้างปาน
ห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อ
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปรียบเทียบกับราคา
ราคาที่จําหน่ายใน Food
อาหารภายในห้าง
Court ของห้างสรรพสินค้า Shopping Mall แล้วราคา
จะอยู่ระดับปานกลาง
ทั่วไป
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เจียง

เย็นตาโฟ อ.
มัลลิการ์

ร้านค้าใน Food
Court

ลูกค้า

- ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ี่ต้องการ
ได้รับการบริการ และเป็นผู้
ที่มีนิยมเข้าไปใช้บริการ
ภายในห้างสรรพสินค้า

- ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทฯ ที่อาศัยอยู่บริเวณ
ย่าน Shopping Mall และ
เป็นผู้ที่มา Shopping ณ
แหล่งที่ร้านตั้งอยู่

- ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ี่นิยม
เข้าไปใช้บริการภายใน
ห้างสรรพสินค้า แต่
ต้องการรับประทาน
อาหารหลากหลาย
ประเภท

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

- ไม่มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แต่ทางร้าน
อาศัยการเป็นผู้ประกอบการ
รายเดียวในลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจแบบนี้

- ใช้การประชาสัมพันธ์ - ทําประชาสัมพันธ์
ผ่านนิตยสารต่าง ๆ เช่น ผ่านทางห้างสรรพสินค้า
Woman & Home, เปรียว เอง
เป็นต้น และทําประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Shopping Mall ที่ตั้งอยู่

ลักษณะด้านต่าง ๆ

3.4.1.3 คู่แข่งขันทางอ้อม
ตารางที่ 3.4 ตารางเปรียบเทียบคู่แข่งทางอ้อม

ร้านฮะจิบังราเมน
ผลิตภัณฑ์
ระดับราคา
จุดเด่นร้าน
เมนูหลัก

1. ราเมน
2. คาโมะนิราเมน
3. เทริยากิ ราเมน
4. ชาชู ราเมน

เมนูจานกลาง
1. เกี๊ยวซ่า

59 – 85 บาท นวัตกรรมสินค้า (Product Innovation)
เทคนิคในการปรุงอาหาร (ด้วยใจ) ผ่านทาง "ราเมน‛
การปรุง ‚มิโซะ ราเมน‛ หรือ ‚โซยุ‛ เพื่อให้ได้รสชาติตาม
แบบฉบับของฮะจิบังนั้น เริ่มจาการใช้ ‚ผักที่สด‛ และ ‚ไฟที่
แรง‛ ตามแบบวิธีการปรุงอาหารชาวจีนมีที่เรียกว่า ‚เปา‛
ซึ่งทําโดยการผัดเพียงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อรักษารสชาติ
ดั้งเดิมของผักไม่ให้สูญเสียไป และในขณะเดียวกันก็ยังคง
ทําให้ความกรอบสดของของผักนั้นไว้ได้ การปรุงราเมนผัก
60 – 75 บาท ก็ทําตามขั้นตอนการทําอาหารแบบ ‚เปา‛ ทุกประการ สิ่ง
สําคัญในการปรุงลักษณะนี้คือ ‚การใช้กระทะ‛ การผัดให้
เสร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้กระทะอย่างมีทักษะ ตั้งแต่
การส่ายกระทะ การกลับผัก จนกระทั่งการจัดลงภาชนะ
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2. มันฝรั่งทอด

ความแตกต่างในตัวสินค้า (Product Differentiation)

3. ขนมจีบ

บะหมี่ตํารับญีป่ ุ่นแท้ (ราเมน) โดยทั่วไปเราจะพบ
เฉพาะบะหมี่ตํารับจีน หรือจีนประยุกต์ แต่ร้านนี้เป็นร้าน
สูตรตํารับญี่ปนุ่ แท้ ใช้เส้นราเมนและซุปที่มีส่วนประกอบ
ของถั่วเหลือง เน้นบรรยากาศร้านแบบญี่ปุ่น ถ้วยชาม
และช้อนที่ใช้มีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อเทียบปริมาณ/ราคา
เทียบกับอาหารญี่ปุ่นตามศูนย์อาหารซึ่งมีราคาถูกกว่าคือ
อยู่ที่ประมาณ 45-60 บาท ฮะจิบังราเมนคุ้มค่ากว่า ให้ใน
ปริมาณที่มากกว่า หมูชิ้นใหญ่กว่า ส่วนประกอบอื่น
มากกว่า น้ําซุปหอมอร่อยกว่า
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel)
1. ห้างสรรพสินค้า
2. ดิสเคาส์สโตร์ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
ลูกค้า (Customer)
1. คนทํางาน นักเรียน นักศึกษา ผู้มาซื้อสินค้าในห้างฯ


ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยาม
ผลิตภัณฑ์
ระดับราคา

จุดเด่นร้าน

เมนูหลัก

นวัตกรรมสินค้า (Product Innovation)

1 ก๋วยตี๋ยวเรือน้ําตก 39 บาท
หมูตุ๋น/หมูแดง/ไก่
มะระ

มีส่วนผสมของสมุนไพรทุกเมนู

2. เกาหลาน้ําตก

55 บาท

3. สุกี้น้ํา

65 บาท

3. ข้าวไข่เจียวแหนม 65 บาท
4.ข้าวคอหมูย่างซอส

ด้านหลังของเมนูมีบอกชัดเจนว่าในทุกรายการอาหาร
ของก๋ว ยเตี๋ย วเรื อท่ า สยาม ทุกชามมี สมุ น ไพรที่เ ป็ นประ
โยขน์ต่อสุขภาพ บอกรายละเอียดแต่ละชนิดส่วนประกอบ
สมุนไพรซึ่งมีมาหลากหลาย พร้อมทั้งบรรยายสรรพคุ ณ
อย่างชัดเจน
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5. ผัดไทยกุ้งสด

65 บาท

ความแตกต่างในตัวสินค้า (Product Differentiation)

6. มาม่าผัดขี้เมา

55 บาท

ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้าง

1. ตํานัว

57 บาท

2. ปีกไก่ทอด

63 บาท

3. ต้มแซ่บหมู

69 บาท

ก๋วยเตี๋ยวเรือโดยทั่วไป จะตั้งอยู่ตามริมน้ํา เช่น ที่ ริม
คลองรังสิต ริมคลองระบายน้ําที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ขึ้นมา
บนบกเป็ น ร้ า นอาหารเดี่ ย วริ ม ถนน แต่ ตั้ ง อยู่ น อก
ห้างสรรพสินค้าฯ และภายหลังขึ้นมาบนห้างแต่จะอยู่ตาม
ศู น ย์ อ าหาร ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ ท่ า สยามจึ ง เป็ น ร้ า นอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นบนห้างสรรพสินค้าเป็นรายแรก

4. เส้นปลาน้ําตก
ของหวาน

58 บาท

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel)

5. ไอศกรี
ตําลาวม
1.

45 บาท
20

1. ห้างสรรพสินค้า เช่น มาบุญครองเดอะมอลล์ เซ็นทรัล

เมนูจานกลาง

2. ดิสเคาน์สโตร์ เช่น เทสโก้ โลตัส คาร์ฟูร์

เครื่องดื่ม
1. น้ํากระเจี๊ยบ

15 บาท

2. น้ําเก็กฮวย

15 บาท

ลูกค้า (Customer)

3. น้ําดื่ม

15 บาท

1. คนทํางาน

4. น้ําอัดลม

15 บาท

2. นักเรียน นักศึกษา

3.5 การกําหนดส่วนตลาด กําหนดกลุ่มเป้าหมาย

STP (Segmentation, Target Group and Positioning)
 Segmentation
1. แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geographic)
ในเขตกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เนื่ อ งจากสาขาที่ ตั้ง ของร้ า นอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
2. แบ่งตามลักษณะของประชากร (Demographic)
เนื่องจากปัจจุบันเพศหญิงให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและการควบคุมน้ําหนักเพื่อ
ป้องกันโรคอ้วน อาหารที่เพศหญิงต้องการส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารประเภท Low-Carb คือ
หลี ก เลี่ ยงคาร์โ บไฮเดรตและไขมัน แต่ขณะที่บางครั้งเพศชายต้อ งการพลั งงานดังนั้นอาจ

68

ต้องการทานคาร์โบไฮเดรตบ้าง ดังนั้น รายการอาหารของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ได้อย่างลงตัว
3. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Psychographic)
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนปัจจุบันให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวมากขึ้น จึงเกิดการเลือกสรรอาหารที่จะบริโภค อาหารที่ดีย่อมนําไปสู่
ชีวิตที่ดีด้วย ด้วยทัศนคติที่มีต่ออาหารเช่นนี้ จึงนําไปสู่ การคัดสรรอาหาร และวัตถุดิบที่สด
สะอาด และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
ตลาดเป้าหมาย
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจร้านอาหารโดยเน้นจําหน่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและ
อาหารจานด่วนที่เน้นด้านสุขภาพ โดยมีช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ดิส
เคาร์สโตร์ และอาคารสํานักงานที่มีลักษณะเป็นคอมเพล็กซ์ เพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของคนในเมืองที่เน้นความสะดวกสบาย มีเวลาจํากัด นิยมบริโภคอาหารนอกบ้าน โดยมี
รายได้เฉลี่ยที่ประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน
เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการบริ โ ภคก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลาพร้ อ มกั บ การบริ โ ภคอาหาร
หลากหลายเมนู โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนารายการอาหารโดยคํานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค
ตามแนวความคิด ‚อาหารที่ดีนําไปสู่ชีวิตที่ดี‛ ภายใต้การบริการที่สุภาพและราคาที่เหมาะสม
ลูกค้าหลัก : คือกลุ่มคนทํางานที่ อยู่บริเวณใกล้เคียงสาขาที่เปิดดําเนินการ และ
กลุ่มคนที่ชอบมาใช้ชีวิตภายในห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคาน์สโตร์บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป (โดยคํานวณจากราคาเฉลี่ยต่อชาม
ของก๋วยเตี๋ยวชามโตที่ราคา ประมาณ 50 บาท + ค่าอาหารจานกลาง 25 บาท + ค่าเครื่องดื่ม
15)
 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ เลือกวางตนเองในรูปแบบร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น ปลา
เพื่อสุขภาพ ซึ่งจะเน้นให้บริการก๋วยเตี๋ยวและอาหาร รวมถึ งเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ภายใต้การดูแลของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
โดยตรงด้านอาหาร ในส่วนวัตถุดิบที่นํามาใช้ทางผู้ประกอบการให้ความสําคัญในด้านการคัด
สรรวัตถุดิบ กระบวนการในการปรุงอาหาร รสชาติ รวมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้
ราคาที่คุ้มค่าเพื่อนําเสนอให้แก่ผู้บริโภค
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คุณภาพ
มัลลิการ์

ชามโต

ชามโต
ท่าสยาม

ราคา

บริการ
เจียง
ชามโต
ชามโต

ศูนย์อาหาร

ความหลากหลาย
รูปที่ 3.8: แสดงการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
3.6 กลยุทธ์การตลาด
เนื่องจากร้านก๋ว ยเตี๋ยวลู กชิ้นปลามีเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วคือ เจียง แต่เนื่องจาก เจียง
ไม่ได้มุ่งเน้นที่อาหารสุขภาพ ดังนั้น กลยุทธ์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จะนํามาใช้คือ
มุ่งเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เพราะผู้ประกอบการยึดความคิดที่ว่า ‚อาหารที่ดีนําไปสู่
สุขภาพที่ด‛ี และรวมถึงทางบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเลือกสรรวัตถุดิบต้องมีความสดและ
ใหม่อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการบริการที่สุภาพจากพนักงานของทางบริษัทฯ ความมั่นใจของ
ผู้บริโภคทุกคนที่เข้ามาที่ ‚ชามโต‛ ผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจได้ว่ารสชาติของอาหารรวมไปถึง
ความสดของวัตถุดิบ ปริมาณของอาหาร และการบริการจากพนักงาน ผู้บริโภคจะได้รับอย่าง
สม่ําเสมอเหมือนกันทุกๆ สาขา
เป้าหมายการดําเนินงานเพื่อ เพิ่มส่วนแบ่งตลาด การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และ
กําไร จึงมุ่งวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Intensive Growth Strategy และเมื่อพิจารณา
หาโอกาสในการเติบโตตามกลยุทธ์ จึงได้นําแนวคิด Ansoff’s Product Market Strategy ในปีที่
1 และ 2 ของการทําธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อทําการตลาดการขายใน
ปัจจุบัน และนํา Market Penetration Strategy มาใช้ในปีที่ 3 – 5 เป็นการหาโอกาสเพิ่ม
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งทางการตลาดและมุ่งสู่การทํากําไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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จากพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทางบริษัทฯ จึงได้แนวคิดที่ว่า ‚สะดวก สบาย ง่าย
โง่ งก‛ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
สะดวก  ทําเลที่ตั้งของ ‚ชามโต‛ สะดวกในการเดินทางสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โดยในปีแรก เปิดดําเนินการ 5 สาขา คือ (1) เทสโก้ โลตัส พระราม 3 (2) บิ๊กซี พระราม 2
(3) อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ (4) อาคารจามจุรีสแควร์ (5) ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และในปีที่ 2
เพิ่มอีก 5 สาขา คือ (6) เทสโก้ โลตัส สุขุมวิท 50 (7) เทสโก้ โลตัส รามอินทรา (8) บิ๊กซี วงศ์
สว่าง (9) เทสโก้ โลตัส บางแค (10) คาร์ฟูร์ ศรีนครินทร์
สบาย  บรรยากาศการตกแต่งของร้านใช้โทนสีอ่อนให้ความรู้สึกที่สบายและผ่อน
คลายเหมือนผู้บริโภคอยู่บนของตนเอง แต่ได้รับการบริการที่สุภาพและอาหารที่ รสชาติอร่อย
มีมาตรฐาน ภายใต้ราคาที่เหมาะสม
ง่าย  การจัดหมวดหมู่รายการอาหารง่ายต่อการเลื อก กรณีต้อ งการสั่งอาหาร
ผู้บริโภคสามารถเรียกพนักงานมารอรับ Order อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
โง่  ทางบริษัทฯ จัดเตรียมข้อมูลให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับสาระประโยชน์
เกี่ ยวกั บรายการอาหารของร้าน คุณค่ าทางอาหารจากรายการอาหารต่างๆ ที่มีอ ยู่ภายใน
ร้านอาหาร เช่น คุณค่าของอาหารเนื้อปลาลวกจิ้ม เป็นต้น
งก  เมื่อผู้บริโภคใช้บริการเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือเป็นลูกค้าประจํา ลูกค้า
ต้องการส่ว นลดหรือ ผลประโยชน์ รายการส่ งเสริมการขายต่าง ๆ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้
จัดเตรียมโปรแกรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีสะสมแต้มเพื่อรับก๋วยเตี๋ยวฟรีจากทางก๋วยเตี๋ยว
‚ชามโต‛
3.6.1 กลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
3.6.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
ก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลา ‚ชามโต‛ อาหารที่ ดี นํ า ไปสู่ สุ ข ภาพที่ ดี คื อ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร เมื่อพิจารณาจาก BCG Competitive Advantage จะพบว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ
อุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจํานวนมาก กล่าวคือ ถึงว่าจะมีโอกาสมากมายใน
การสร้างความแตกต่าง แต่ในแต่ละความแตกต่างที่สร้างขึ้นก็มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และท้ า ยสุ ด ไม่ ไ ด้ ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดและกํ า ไรเป็ น ตามที่ ค าดการณ์ ไ ว้
เนื่องจากเป็นผู้เข้ามาใหม่ในธุรกิจนี้และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินกิจการ
เป้าหมายการมีส่วนแบ่งในใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่ สุด โดยมีการนําเสนอความ
แตกต่างด้านคุณค่าทางโภชนาการ เป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบที่มีความสดและมีคุณภาพในรายการ
อาหารทุกๆ เมนู โดยวัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นลูกชิ้นปลาใช้เนื้ออินทรีย์ และรวมถึงทางร้านได้
ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีส่วนผสมของผักมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสื่อถึ งเอกลักษณ์ของร้านที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับคุณประโยชน์และคุณค่าจาก ‚ชามโต‛ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางร้านเป็นอาหารที่ต้อง
ทานในขณะร้อนๆ ดังนั้นทางร้านจึงเลือกใช้ภาชนะที่เป็นกระเบื้อง ซึ่งปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
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ต่างๆ ที่อ าจปะปนมาจากการละลายเนื่องจากโดนความร้อ น หรือ แม้ กระทั้งสารตกค้ างจาก
ผิว หน้าภาชนะชนิดต่างๆ รวมทั้งสารตกค้ างจากน้ํายาล้างจาน ซึ่งจะพบได้มากจากภาชนะ
พลาสติก หรือแม้กระทั้งภาชนะเมลามีน
มีการแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 4 ส่วน
1.1 ก๋วยเตี๋ยว: ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา(น้ํา/แห้ง), ก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่อง(น้ํา/แห้ง),
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา(น้ํา/แห้ง), ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ(น้ํา/แห้ง), ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา(น้ํา/แห้ง), เส้นปลา
แกงส้ม
หมายเหตุ: ในส่วนของเมนูก๋วยเตี๋ยว ทางร้านชามโต ได้มีการคิดค้นลักษณะของ
เส้นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษคือมีการผสมผักลงในเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้ก๋ วยเตี๋ยว
ชามโต
ราคาประมาณ
45 - 55 บาท
1.2 อิ่มๆ กับเมนูข้าว: ข้าวหน้าปลาลวกน้ําจิ้มแจ่ว , ข้าวผัดปลาสลิด, ข้าวผัดหมู,
เนื้อปลาผัดพริกสดราดข้าว, ข้าวหน้าปลากระพงอบซอสชามโต
ราคาประมาณ
39 - 49 บาท
1.3 อาหารว่าง: เนื้อปลาลวกจิ้ม, ลูกชิ้นปลารวมมิตร, ยําลูกชิ้นปลา, ยําเส้นปลา,
สุกรซู่ซ่า, มัจฉาลงสรง, ยําเนื้อปลา, เส้นปลาผัดฉ่า, เส้นปลาลวกจิ้ม
ราคาประมาณ
49 - 79 บาท
1.4 ของหวานและเครื่องดื่ม: รังนกกล้วยไข่เชื่อม, บัวลอยน้ําขิง, ทับทิมกรอบ,
สละลอยแก้ว, กระท้อนลอยแก้ว, น้ําอัญชัน, น้ําโอเลี้ยง, น้ํามะตูม, น้ําอัดลม, น้ําดื่ม
เครื่องดื่มราคาประมาณ
10 - 30 บาท
ของหวานราคาประมาณ
20 - 35 บาท
1.5 แผนการออกรายการอาหารใหม่ ๆ อย่ า งน้ อ ย 2 รายการ ทุ ก 3 เดื อ น
ภายใต้การดูแลคุณค่าด้านโภชนาการโดยนักโภชนาการของบริษัท
แผนการออกรายการอาหารใหม่
ม.ค. – มี.ค:
สุกรซู่ซ่า, แกงส้มเนื้อปลา
เม.ย. – มิ.ย:
เส้นปลาแกงส้ม, มัจฉาเริงร่า
ก.ค. – ก.ย.:
มัจฉาลงสรง, เนื้อปลาอบสมุนไพร
ต.ค. – ธ.ค.:
ปลาผิวสวย, ปลามรกต
3.6.1.2 ราคา (Price)
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาด (Market Pricing) คือ การตั้งราคาทั่วๆ
ไปตามแนวระดับราคาที่เป็นอยู่หรือใกล้เคียงกับคู่แข่ง

72

Product Quality

High

Medium
Low

Price
High
Premium
Strategy
Overcharging
Strategy
Rip-off Strategy

Medium
High-Value
Strategy

Low
Super-Value
Strategy

Medium-Value
Strategy
False-Economy
Strategy

Good-Value
Strategy
Economy Strategy

3.6.1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ เป็นธุรกิจที่มีลักษณะการจัดจําหน่ายทางตรงไม่ผ่าน
คนกลาง ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการเอง ดังนั้นสถานที่ตั้งและช่ องทางการจําหน่ายแต่ละสาขา
จะต้องครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตามศูนย์การค้าชั้นนํา ซุปเปอร์สโตร์ ดิส
เคาน์สโตร์ อาคารสํานักงาน ถนนธุรกิจสายสําคัญในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นห้างฯ หรือใน
สถานที่เป็นแหล่งสัญจรในแต่ละวัน (High Traffic) ตั้งอยู่ในทําเลที่ดี สะดวกในการเข้าถึงได้
ง่ายของกลุ่มเป้าหมาย (Accessibility) มีที่จอดรถเพียงพอ (Good Location)
3.6.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.) การโฆษณา มีการทําแคมเปญวันเปิดร้าน โดยมีการแจกเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร
ฟรี ให้แก่ผู้บริโภคทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน และทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ,
การแจกเอกสารใบปลิวบริเวณลานจอดรถของห้างฯ ที่ทางร้านเปิดทําการ โดยจะทําการแจก
ใบปลิวก่อนวันเปิดทําการแต่ละสาขาประมาณ 1 สัปดาห์ และแนบเอกสารใบปลิวไปพร้อมกับ
ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามเขตต่างๆ ที่ ‚ชามโต‛ เปิดกิจการ โดยจะเริ่มทําก่อนการเปิดร้าน 2
เดือน พร้อมทั้งใช้สื่อโฆษณาภายในห้างฯ ที่ทางร้านเปิดดําเนินการ ทางบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์
สร้างกระแสก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ ด้วยการเปิดบริการสาขาพร้อมกัน 5 สาขาในพื้นที่
เขตกรุงเทพมหานคร
2) จัดพิมพ์ใบปลิวแนะนําร้านก๋วยเตี๋ ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛
โดยแนบคูปอง
รายการอาหารราคาพิเ ศษ พร้อ มทั้งแนะนํารายการอาหารที่น่าสนใจ รวมถึง การให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกสรรประเภทของเนื้อปลาเพื่อนํามาปรุงอาหารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ทาง ‚ชามโต‛ นําเสนอเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค คือ เส้นใหญ่ผสมผัก เป็นต้น โดย
จะแจกให้ลูกค้าที่อยู่ในทําเลที่สาขาตั้งอยู่ และบริเวณโดยรอบในระยะ 5-10 กิโลเมตร ที่เป็น
สถานที่ทํางาน สถานศึกษา บ้านที่อยู่ศัย พร้อมทั้งทําการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุและเคเบิลทีวี
ท้องถิ่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการชักจูงให้ลูกค้ามาทดลองรับประทานอาหารจาก
‛ชามโต‛ และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า
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3.) จัดทําสัญลักษณ์ (Signage) ภายในศูนย์การค้า หรือทําเลที่ตั้ง อาทิ Light
Box Poster เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ตั้งของร้าน และ Event Marketing ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในร้าน
เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและสามารถมาที่ร้านได้ง่ายขึ้น
4.) การประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ
4.1) การประชาสัมพันธ์ทางตรง ทางบริษัทฯ จะทําการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อมี
การคิดค้นเมนูใหม่ๆ หรือเมื่อมีรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ให้กับสื่อมวลชนต่างๆ เช่น 1)
หนังสือพิมพ์ ส่งหน้าการตลาด หรือหน้าสตรีที่มีคอลัมน์ shopping guide 2) นิตยสารราย
สัปดาห์ และนิตยสารรายเดือนต่างๆ ที่มีคอลั มน์แนะนําสินค้าใหม่ รวมทั้งการส่งข่าวผ่านสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถอ่านพบ
4.2) การประชาสัมพันธ์ทางอ้อม บริษัทฯ จะจัดทําบทความให้ข้อมูลความรู้ทางด้าน
โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี โดยนักโภชนาการของทางบริษัท แล้วจัดส่งไปตามสื่อต่างๆ เพื่อเป็น
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล และเป็ น การแนะนํ า ร้ า นกั บ ทางสื่ อ ต่ า งๆ โดยมุ่ ง เน้ น สื่ อ มวลชน สาย
การตลาด และสายเพื่อสุขภาพ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ ไลฟ์ แอน เทค, นิตยสารชีวจิต,
5.) การส่งเสริมการขาย (ดูตัวอย่างเครื่องแต่งกายของพนักงานตามภาคผนวก ค.)
5.1) ชุดประหยัดราคาพิเศษ 89 บาท ภายใต้คอนเซ็ปจับคู่อร่อย โดยจะเปลี่ยน
ทุก ๆ 3 เดือน
เดือน มกราคม – มีนาคม 2555
อาหารชุด A: ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
อาหารชุด B: เนื้อปลาลวกจิ้ม, สุกรซู่ซ่า, ยําเส้นปลา, แกงส้มเนื้อปลา
โดยลูกค้าสามารถเลือกจากเมนู A และ B ได้ชุดละ 1 รายการอาหาร ทั้งนี้ทางร้าน
สมนาคุณน้ําสมุนไพรฟรี 1 แก้วต่อชุด
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2555
อาหารชุด A: ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, ข้าวผัดหมู
อาหารชุด B: มัจฉาเริงร่า, เส้นปลาแกงส้ม, ลูกชิ้นปลารวมมิตร, ยําเนื้อปลา
โดยลูกค้าสามารถเลือกจากเมนู A และ B ได้ชุดละ 1 รายการอาหาร ทั้งนี้ทางร้าน
สมนาคุณน้ําสมุนไพรฟรี 1 แก้วต่อชุด
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2555
อาหารชุด A: ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, ผัดพริกสดเนื้อปลาราดข้าว
อาหารชุด B: มัจฉาลงสรง, เนื้อปลาลวกจิ้ม, เนื้อปลาอบสมุนไพร, สลัดปลา
โดยลูกค้าสามารถเลือกจากเมนู A และ B ได้ชุดละ 1 รายการอาหาร ทั้งนี้ทางร้าน
สมนาคุณน้ําสมุนไพรฟรี 1 แก้วต่อชุด
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555
อาหารชุด A: ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, ข้าวหน้าปลาลวกน้ําจิ้มแจ่ว
อาหารชุด B: สุกรซู่ซ่า, เนื้อปลาลวกจิ้ม, ปลามรกต, ปลาผิวสวย
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โดยลูกค้าสามารถเลือกจากเมนู A และ B ได้ชุดละ 1 รายการอาหาร ทั้งนี้ทางร้าน
สมนาคุณน้ําสมุนไพรฟรี 1 แก้วต่อชุด
5.2) คิดค้นและแนะนํารายการอาหารใหม่ๆ ที่ทําจากเนื้อปลา โดยทางร้านจะนํา
รายการอาหารใหม่ๆ ที่คิดได้เช่น ปลาผิวสวย (เนื้อปลากระพงชุบแป้งบางๆ ทอดกับเนยและ
ราดมายองเนสพร้อมกับบีบมะนาว) เพื่อนําเสนอเป็นโปรโมชั่นในชุดประหยัดราคาพิเศษ 89
บาท
5.3) โปรแกรมสะสมแต้มเพื่อแลกรับก๋วยเตี๋ยวฟรี 1 ชาม เงื่อนไขคือ สะสมครบ
10 ดวง ได้ 1 ชาม (ทานอาหารครบทุก ๆ 89 บาท รับตราประทั บ 1 ดวง สะสมเพื่อ รั บ
ก๋วยเตี๋ยว)
3.6.1.5 ด้านบุคลากร (People)
บุคลากรทุกคนจะรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองจากรายละเอียด
งาน (Job Description) มีรูปแบบการแต่งกายโดยเป็นไปตามที่ทางร้านกําหนดไว้ (ดูตัวอย่าง
เครือ่ งแต่งกายของพนักงานตามภาคผนวก ข.) ซึ่งพนักงานจะต้องรักษาความสะอาดของเครื่อง
แต่งกาย ทําสะอาดร่างกายอย่างถูกสุขลักษณะ และจะต้องมีความคล่องตัวในการให้บริการ
การปฎิบัติงานในทุกขั้นตอนจะมีมาตรฐานกําหนดไว้ โดยจะมีการจัดฝึกอบรมพนักงานและ
รวมถึงพนักงานต้องศึกษาคู่มือของงานที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการให้บริการ
ลูกค้า จะมีการเรียงลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจนตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้านตลอดจนกระทั่งชําระเงิน
และออกจากร้านฃ
3.6.1.6 กระบวนการ (Process)
ให้ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพนักงาน, วัตถุดิบ, ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ,
การปรุ ง อาหาร,การทํ า ความสะอาด และการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ เป็ น หนึ่ ง ในผู้ นํ า ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ลูกชิ้นปลาที่ผู้บริโภคให้การยอมรับถึงรสชาติอร่อย คุณภาพของวัตถุดิบที่สดสะอาด บริการที่
ประทับใจ
3.6.1.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
รูปแบบของการตกแต่งของร้านเน้นความทันสมัย ให้ความรู้สึกสบายปลอดโปร่ง
มีการเปิดเพลงสไตล์ Easy Listening เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายจากการทํางานหรือจาก
ภารกิจต่างๆ รวมถึงการดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของร้านเป็นประจํา เพื่อตอก
ย้ําให้ลูกค้ารับรู้สุขอนามัย
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รูปที่ 3.9: ภาพแสดงรูปแบบการตกแต่งร้าน
3.7 การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ยอดขาย
การประมาณการยอดขาย
เทสโก้ โลตัสมีการสํารวจจํานวนคนเข้ามาใช้บริการภายในห้างฯ โดยเฉลี่ยที่ 3,500 คนต่อ
วั น ต่ อ สาขา ซึ่ ง จากตั ว เลขดั ง กล่ า วทางบริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะมี ผู้ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารภายในร้ า น
ก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ ประมาณ 10% จากยอดของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมดของห้างฯ ซึ่งคิดเป็ น
จํานวนคนประมาณ 350 คนต่อวันต่อสาขา
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถนํามาพยากรณ์ยอดขายของร้านก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ ในแต่ละ
สาขาซึ่ง มี จํ านวนโต๊ ะ 25 โต๊ ะ สามารถรองรั บ จํา นวนผู้ บ ริ โภคที่ เ ต็ ม พื้ น ที่ เท่ ากั บ 100 คน
ในช่วงเวลาหลัก (Peak Time) แบ่งเป็น 2 มื้ออาหาร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข.)
ช่วงเวลา Peak Time คือ ช่วงเวลากลางวันระหว่าง 11.00 น. – 14.00 น. และช่วงเวลา
เย็นระหว่าง 17.30 น. – 21.00 น. ดังนั้นทางบริษัทฯ ประเมินว่าจะสามารถหมุนการให้บริการ
ผู้บริโภคได้ทั้งหมด 6 รอบ ดังนั้นจึงมีการประมาณยอดขายเป็นดังนี้
Full Capacity
เท่ากับ 600 คน
ประเมินว่ามีผู้ใช้บริการ ประมาณ 50% ของ Full Capacity เท่ากับ 300 คน
โดยประเมินการค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค
- 50% ของผู้ใช้บริการ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เท่ากับ 100 บาท
- 30% ของผู้ใช้บริการ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เท่ากับ 150 บาท
- 20% ของผู้ใช้บริการ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เท่ากับ 200 บาท
สรุปต่อสาขาต่อวันสามารถสร้างรายได้ให้บริษัท เท่ากับ 40,500 บาท
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ประมาณการยอดขายเป็นรายปี
2555

2556

2557

รายได้จากการขาย 73,912,500.00 147,825,000.00 162,607,500.00

2558

2559

178,868,250.00

205,698,487.50

ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าอัตราการเพิ่มของยอดขายเป็นดังนี้
ปีที่ 2 อัตราการเพิ่มของยอดขาย 100% จากการขยายสาขาเพิ่มเป็น 10 สาขา
ปีที่ 3 อัตราการเพิ่มของยอดขาย 10% จากการเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาระหว่างวัน คือ
ช่วงเวลา 13.30 น. – 17.30 น.
ปีที่ 4 อัตราการเพิ่มของยอดขาย 10% จากการเพิ่มยอดขายจากการเปิดบริการ Delivery
โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของการส่งสินค้าผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระ
ปีที่ 5 อัตราการเพิ่มของยอดขาย 15% จากการเพิ่มยอดขายในธุรกิจแฟรนไชส์
การประมาณการค่าใช้จ่ายทางการตลาด (Marketing Budget)
ตารางที่ 3.5 ประมาณการค่าใช้ทางการตลาดปีที่ 1 (พ.ศ.2555)

** หมายเหตุ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเดือนที่ 1 จะรวมค่าใช้จ่ายในการแจกใบปลิวก่อนร้านเปิด
ดําเนินการจริงเพื่อทําการประชาสัมพันธ์
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ตารางที่ 3.6 ประมาณการค่าใช้ทางการตลาดปีที่ 2 (พ.ศ.2556)
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 แผนปฎิบัติการทางการตลาด (Action Plan)
ลําดับ

ไตรมาสที่ 1

แผนการทําตลาด

Jan

1

แจกใบปลิว

2

ประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อวิทยุ

3

เคเบิ้ลทีวี

4

สื่อภายในห้าง

5

บัตรสะสมแต้ม

6

ชุดประหยัด 89 บาท

7

งานเปิดร้าน (แถม
เครื่องดื่มฟรีวันแรก)

8

แนะนําอาหารเมนูใหม่

9

Refund บัตรสะสม
แต้ม

Feb

ไตรมาสที่ 2
Mar

Apr

May

ไตรมาสที่ 3
Jun

Jul

Aug

ไตรมาสที่ 4
Sep

Oct

Nov

Dec

การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด
ทางบริษัทฯ ได้ใ ช้ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจโดยทางบริษัทฯ ตั้งเป็นรางวัลและเงินให้
พนักงาน โดยบริษัทมีการตั้งยอดขายที่เฉลี่ยต่อวันต่อสาขาที่ประมาณ 40,500 บาท หาก
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พนักงานสาขาสามารถทํายอดขายได้ต่อเดือนถึงเป้าทางบริษัทฯ จะให้ Incentive 3% จาก
ยอดขาย เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้พนักงานร่วมกันทํางาน
กรณีหากสาขายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทางบริษั ทฯ จะใช้กลยุทธ์ผลักโดยจัดให้
พนักงานของร้านเดินไปแจกใบปลิว ตามอาคารสํ านักงานใกล้ ๆ พร้อมทั้งมีบริการจัดส่ งถึ งที่
เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เป็นการเปิดช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่
3.8 แผนการผลิตและการดําเนินงาน
3.8.1 สถานที่ตั้งของสาขาและสํานักงาน
3.8.1.1 สถานที่ตั้งของสาขา
จากปัจจัยความสํ าเร็จ ของการทํา ธุ รกิจร้านอาหารจานด่ว น กลยุท ธ์ ที่สํ าคั ญ คื อ
Good Location ดังนั้นเราจึงเลือกทําเลที่ร้านสาขาเปิดสาขาสามารถทํายอดขายได้ทั้งในวัน
ธรรมดาและวันสุดสัปดาห์ นั่นคือทําเลที่เป็นย่านธุรกิจคนทํางานและศูนย์การค้า โดยกําหนด
พื้นที่ที่จะใช้ในแต่ละสาขา ประมาณ 100 – 150 ตารางเมตร โดยแต่ละสาขาจะเลือกทําเลที่ตั้ง
ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ร่วมกัน
1. ย่านธุรกิจที่เป็นศูนย์กลาง เป็นทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก เป็นแหล่งรวม
ธุรกิจต่างๆ หลากหลายประเภท
2. ศูนย์การค้ามีลักษณะเป็นร้านที่อยู่ในศูนย์การค้าในลักษณะร้านอาหารบริการ
ด่วน ซึ่งเป็นร้านที่ไม่อยู่ในศูนย์อาหาร
3.8.1.2 สถานที่ตั้งสํานักงาน
สํานักงานตั้งอยู่ย่านถนนพระราม 3 โดยจะเป็นลักษณะของการเช่าตึกแถว หรือ
อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 2 คูหา เป็นระยะเวลา 5 -10 ปี อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 10,000
บาทต่อหนึ่งคูหา
3.8.2 การดําเนินงานและการผลิต
การดําเนินงานของบริษัทฯ จะใช้แนวคิดของ Value Chain มาบริหารจัดการ
โดย Value Chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
และผู้บริโภค โดยแต่ละหน้าที่ของการปฎิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรจะมีการดําเนินงาน
ที่แยกกันเพียงหน้าที่เท่านั้น แต่จะต้องมีความสัมพันธ์และส่งมอบคุณค่า (Value) ซึ่งกันและกัน
สุดท้ายเกิดเป็นมูลค่ารวมขององค์กรให้กับผู้บริโภคในรูปของสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้ อยอมจ่าย
ให้กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‛ชามโต‛ มูลค่าหรือราคาจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ผู้ซื้อจะยอม
จ่ายให้ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเกิดจากการเชื่อ มความสัมพันธ์ของหน้าที่ต่างๆ ภายในห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า
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Value Chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ามีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
การจัดหา
วัตถุดิบ

การดาเนินงาน
ผ่ากระบวนการ
ผลิต

การจาหน่าย
สินค้า และ
บริการไปสู่
ผู้บริโภค

การ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการขาย

การบริการ
ก่อน และหลัง
การขาย

1) กิจกรรมหลัก (Primary Activity) ซึ่งเป็นการดําเนินงานสําหรับสาขา ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาวัตถุดิบ โดยมีการกําหนดให้สาขาส่งใบสั่งซื้อมาที่
สํานักงานใหญ่ เพื่อทางสํานักงานใหญ่สั่งซื้อวัตถุดิบและให้บริษัทฯคู่ค้าวัตถุดิบทําการขนส่ง
วัตถุดิบไปที่สาขาโดยตรง เพื่อรักษาความสดของวัตถุดิบให้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานผ่านกระบวนการผลิต
ขั้นตอนที่ 3 การจัดจําหน่ายสินค้า และ บริการไปสู่ผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
ขั้นตอนที่ 5 การบริหารก่อนและหลังการขาย
2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) ซึ่งเป็นการดําเนินการของสํานักงานใหญ่
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การจัดซื้อ
2.2 การกระจายสินค้า
2.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
2.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวความคิ ด ดั ง กล่ า วจะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ทั้ ง หมดที่ อ งค์ ก รส่ ง มอบให้ แ ก่
ผู้บริโภค ดังนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จึงได้นําแนวความคิดของ Value Chain มา
ปรับใช้ในการดําเนินงานกับสํานักงานใหญ่และภายในสาขา โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
กระบวนการโยงใยต่อเนื่องเพื่อเป็นทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้บริโภคสูงสุด ดังนี้
2.1 กิจกรรมหลัก (Primary Activity)
2.1.1 การจัดหาวัตถุดิบ (Inbound logistics) วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็น
หัวใจของความสําคัญของการทําธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ ทั้งทางด้านคุณภาพ
และปริมาณ บริษัทฯ จึงกําหนดให้สาขาส่งใบสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ เข้าที่สํานักงานใหญ่ เพื่อ
รวบรวม Order และสั่งไปยังผู้ค้าวัตถุดิบ และเพื่อรักษาความสดของวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทฯ จึง
จะใช้การจัดการร่วมกับผู้ค้าวัตถุดิบ (Co-Supplier Management) ในการบริหารด้านการจัดการ
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วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการบริการแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้ค้าวัตถุดิบไว้หลายแห่ง
เพื่อมีอํานาจในการต่อรองและเป็นการควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้
2.1.2 การดําเนินงานภายในร้านสาขา (Shop Operations) เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริหารจัดการภายในร้านเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทางร้านจึงได้นําเอาระบบ TQM (Total
Quality Management) เข้ามาช่วยสนับสนุนให้มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยที่
หลักการของ TQM นั้นจะเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทุกคนในบริษัทฯ มีส่ว นร่วมในการ
วางแผนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous quality improvement) บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมี
พนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้นจากแนวความคิดดังกล่าว ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ จึง
ได้นําเอาระบบ TQM มาปรับใช้ ดังนี้
► การควบคุมวัตถุดิบ - การสร้างคุณภาพการผลิตต้องเริ่มจากการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพของอาหารและความสดใหม่ของลูกชิ้นปลา ผักสด และรวมถึงรสชาติของ
ลูกชิ้นปลา เส้นปลาให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง โดยจะสั่งซื้อวันต่อวัน และมีการควบคุมใน
การจัดส่งของผู้ค้าวัตถุดิบให้ส่งทันเวลา
► การควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้และภาชนะต่างๆ - อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เตาแก๊ส
หม้อ กระชอนลวกก๋วยเตี๋ยว ถ้วย ชาม ตะเกียบ ต้องดูแล ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตลอด หากพบว่ามีการชํารุดให้รีบดําเนินการส่งซ่อมแก้ไข หรือพบว่าเครื่องใช้ภาชนะมีการ
ชํารุดแตกหักไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือสูญหายให้มีการนํามาบันทึกเก็บข้อมูล
► การควบคุมการเตรียม การคัดแยกและการผสมวัตถุดิบ - มีการควบคุมการจัดเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณ์ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการของร้าน
อยู่เสมอ
► การควบคุมการปรุงและผสมวัตถุดิบ - ควบคุมจํานวนของส่วนผสมในแต่ละรายการอาหาร
ให้มีความเที่ยงตรงและถูกต้องเพื่อสร้างมาตรฐานในเรื่องของรสชาติอาหาร กรณีหากพบว่า
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ลูกชิ้นปลา เส้นปลา เนื้อหมู เครื่องในหมู มีลักษณะไม่สด ต้องคัดออก
ทันที และจะต้องมีการเก็บรวบรวมของเสียในแต่ละขั้น และจัดให้มีการชั่งน้ําหนักและบันทึกไว้
เพื่อควบคุมให้มีการลดปริมาณของเสีย โดยให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
► การควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่หรือตู้เย็นที่ถนอมเก็บรักษาวัตถุดิบ มีการควบคุมอุณหภูมิ
ในตู้แช่ หรือ ตู้เย็น ที่ถนอมเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
วัตถุดิบหลัก: ลูกชิ้นปลา เส้นปลา เครื่องในหมู เก็บรักษาด้วยการเข้าเก็บในตู้เย็น
ที่อุณหภูมิคงที่ 2 องศาเซลเซียส
- ประเภทเนื้อปลาสด เนื้อหมู กุ้ง เก็บรักษาด้วยการแช่แข็ง (Frozen) อุณหภูมิ -18
องศาเซลเซียส
- ประเภท ผัก ผลไม้ เก็บด้วยการแช่เย็น ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
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► การตรวจสอบความพร้อม การจัดเตรียมเครื่องใช้ภาชนะและวัตถุดิบ - กําหนดให้แต่ละ
วัน ผู้จัดการแต่ละสาขาจะต้องทําหน้าที่ในการสุ่มตรวจความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้ภาชนะ
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งาน ขณะเดียวกันต้องมีการสุ่มตรวจวัตถุดิบโดยเฉพาะ
ลูกชิ้นปลา เนื้อปลาสด เครื่องในหมู จะต้องมีการทดสอบความสดใหม่และรสชาติที่ได้
มาตรฐาน
กําหนดให้มีการสุ่มตรวจแต่ละขั้น โดยทําเป็นลักษณะกําหนดหัวข้อ (Check List) ไว้ที่
จะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้
- ตรวจสอบจํานวนแก๊สหุงต้มต้องมีเพียงพอ
- ตรวจสอบวัตถุดิบ เช่น พริก น้ําปลา น้ําส้ม น้ําตาล เครื่องปรุงต่างๆ ต้องมีความ
สดใหม่ไม่มีกลิ่นอับชื้น รวมถึงต้องมีปริมาณเพียงพอ
- ตรวจสอบลู ก ชิ้น ปลา เส้ นปลา จะต้อ งมีการทดสอบรสชาติใ ห้มี มาตรฐาน
พร้อมทั้งตรวจสอบความสดใหม่โดยการสั งเกตและสัมผัส ไม่มีกลิ่นเหม็น และรวมถึงสั งเกต
ขนาดของลูกชิ้นปลา เส้นปลา ให้มีขนาดเดียวกัน
- ตรวจสอบเครื่องในหมู เนื้อหมู กุ้ง เนื้อปลา มีการทดสอบความสดใหม่ของ
เครื่องในหมู เนื้อหมู กุ้ง เนื้อปลา ด้วยการสังเกตและสัมผัสว่าต้องมีความสดอยู่ในสภาพเนื้อ
ไม่ยุ่ย ไม่มีกลิ่นเหม็น
- ตรวจสอบอุณหภูมิตู้แช่ หรือตู้เย็นว่าเป็นไปตามที่กําหนด
► การควบคุมการบริหารงานด้านบุค ลากรภายในร้านสาขา - จากวิสั ยทัศน์ของบริษัทฯ
ต้องการให้ผู้บริโภคยอมรับการบริการที่สุภาพและมีคุณภาพจากก๋ วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา‛ชามโต‛
ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯตลอดไป รวมถึงให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
จากการเข้ามาใช้บริการในร้านสาขาของเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรม สร้าง
ความรู้เข้าใจให้กับพนักงานทุกคนนําไปเพื่อให้แน่ใจได้ว่า จะสามารถให้บริการที่ประทับใจกับ
ผู้บริโภค ตั้งแต่ยังไม่เข้าร้าน เนื่องจากเป็นร้านอาหารประเภทเร่งด่วน ดังนั้น เรื่องของเวลาจึง
มีส่วนสําคัญมากในการตัดสินใจเลือกบริโภคของลูกค้า บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในการให้บริการที่
สําคัญ ดังนี้
- ประตูทางเข้าร้านจะกว้างเป็นพิเ ศษเพื่อ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้า -ออกได้อย่าง
สะดวก
- การตกแต่งร้าน จะเป็นลักษณะโปร่ง โล่ง ให้ความรู้สึกสบายๆ โต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้
ภายในร้านเน้นสีอ่อนๆ เพื่อสร้างความสะอาดตาให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงการเปิดโล่งเพื่อให้
เห็นถึงการดําเนินงานภายในร้านตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานภายในร้าน
- พนัก งานต้อ งกล่าวคําทักทายผู้บริโภคอย่างสุ ภาพและจริงใจ เช่น กล่ าวคํ า
ต้อนรับ สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ เชิญด้านในเลยค่ะ/ครับ
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- เมนูและใบสั่งอาหารจะมีพร้อมที่โต๊ะอาหารเสมอ โดยจะเป็นร้านอาหารกึ่ งบริการ
ตนเอง กล่ าวคื อ ผู้ บริโภคจะเป็นผู้ ดูเ มนูและจดบั นทึกการสั่ งอาหารด้ ว ยตนเอง และจะมี
พนักงานเข้ามารับใบสั่งอาหารในทันทีที่ผู้บริโภคจดบันทึกการสั่งอาหารเสร็จสิ้น ทั้งนี้ประมาณ
เวลาตั้งแต่ผู้บริโภคเข้ามาในร้านจนสั่งอาหารเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที แล้วแต่กลุ่ม
ผู้บริโภคและการตัดสินใจ
- ในชั่วโมงเร่งด่วน พนักงานเสริฟหรือบริกรจะคิดเป็นสัดส่วนลูกค้า 6 คน (4 โต๊ะ)
ต่อบริกรหนึ่งคน โดยบริกรจะทําหน้าที่เหมือนพนักงานขาย คือ แนะนําอาหารชุดโปรโมชั่นที่
ทางร้านได้จัดรายการ หรือ แนะนํารายการอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการตัดสินใจลดลง ปฏิบัติภายใต้ความสุภาพและไม่สร้างความอึดอัดให้แก่
ผู้บริโภค หลังจากนั้น พนักงานจะมีการแนะนํารายการอาหารประเภทอื่นๆ เช่น ของหวาน
คือ รังนกกล้วยไข่ (ร้อน/เย็น) ของว่างยําปลาเส้นครบเครื่อง เครื่องดื่มน้ําอัญชัน
- เมนูอาหารจะมีความชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ภาคผนวก ค.)
ส่วนที่ 1: หมวดชุดอาหารราคาโปรโมชั่น
ส่วนที่ 2: หมวดก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 3: หมวดข้าว
ส่วนที่ 4: หมวดอาหารว่าง
ส่วนที่ 5: ของหวานและเครื่องดื่ม
- ใบสั่งอาหารจะมีความสอดคล้องกับเมนู โดยใบสั่งอาหารจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: การเลือกสั่งอาหารประเภทชุดอาหาร
ส่วนที่ 2: การเลือกสั่งก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 3: การเลือกสั่งอาหารหมวดข้าว
ส่วนที่ 4: การเลือกสั่งหมวดอาหารว่าง
ส่วนที่ 5: การเลือกสั่งของหวานและเครื่องดื่ม
โดยใบสั่งอาหารแต่ละส่วนจะถูกส่งไปยังแม่ครัวหรือผู้ดูแลแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1: จะถูกส่งไปยังจุดที่กระจายรายการสั่งอาหารจากลูกค้า (ภายในครัว) เพื่อให้
มีการกระจายการปฏิบัติตามใบสั่งอาหาร
ส่วนที่ 2: จะถูกส่งไปจุดที่ทําก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 3: จะถูกส่งไปยังจุดที่ทําอาหารหมวดข้าว
ส่วนที่ 4: จะถูกส่งไปยังจุดที่ทําอาหารว่าง
ส่วนที่ 5: จะถูกส่งไปยังจุดที่จัดเตรียมขนมหวานและเครื่องดื่ม
- บริกรจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ผู้บริโภคภายใน 2 นาที และจะเสิร์ฟอาหารภายใน 3 นาที
หลังจากสั่งอาหารและเสิร์ฟขนมหวานภายใน 1 นาทีหลังจากสั่งขนมหวาน โดยประมาณว่า
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ผู้บริโภคที่เข้ามาบริโภคอาหารจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 40 นาที ในกรณีที่ผู้บริโภคทานขนม
หวานด้วย (ในเวลาเร่งด่วน)
- บริกรจะต้องเก็บภาชนะอาหารให้แล้วเสร็จและจัดเตรียมโต๊ะให้พร้อมสําหรับบริการ
ลูกค้ารายใหม่ภายใน 2 นาที หลังจากลูกค้ารายเก่าทานอาหารเสร็จเรียบร้อย การจัดเก็บ
ภาชนะและเศษอาหารจะไม่ทําต่อหน้าลูกค้าเนื่องจากจะทําลายบรรยากาศในการรับประทาน
อาหาร
- การชําระค่าอาหาร พนักงานจะเดินไปรับสําเนาใบสั่งอาหารที่โต๊ะของลูกค้าและรีบนํา
กลับมาแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมทั้งเก็บเงินจากลูกค้า เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าไม่
ต้องเดินไปที่แคชเชียร์เอง จากนั้น พนักงานต้องกล่าวคําขอบคุณลูกค้าที่มาทานอาหารพร้อม
ทั้งเชิญชวนให้มารับบริการในโอกาสหน้าต่อไป
► การควบคุมความสะอาดภายในร้านสาขา
ร้า นจะมี ก ารควบคุ ม ความสะอาดของร้ า น โดยพนั ก งานทุ ก คนในแต่ ล ะสาขาจะต้ อ ง
รับผิดชอบทําความสะอาดภายในร้าน รวมถึงภาชนะต่างๆ โดยมีการจัดทําเป็นโปรแกรมการ
ทําความสะอาด ดังนี้
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ตารางที่ 3.7 แผนการทําความสะอาดร้าน
บริเวณ

ผู้รับผิดชอบ

ภายนอกร้าน

พนักงานเสิร์ฟ

พื้นส่วนบริการลูกค้า

พนักงานเสิร์ฟ

ความถี่
ทุกเช้าก่อนร้านเปิดบริการ
ทุกวันสิ้นเดือน

ทุกวันหลังเลิกงานแต่ละกะ
ทุกสิ้นวันหลังร้านปิดบริการ
โต๊ะเก้าอี้
พนักงานเสิร์ฟ
ทุกเวลาหลังเลิกงานแต่ละกะ
ทุกสิ้นวันหลังร้านปิดบริการ
เคาน์เตอร์พนักงานเก็บเงิน พนักงานเก็บเงิน ทุกวันสิ้นหลังร้านปิดบริการ
ทุกวันสิ้นเดือน
บริเวณเตาปรุงอาหาร
แม่ครัว
ทุกวันหลังเลิกงานแต่ละกะ
ทุกวันสิ้นหลังร้านปิดบริการ
พื้นครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ทุกวันหลังเลิกงานแต่ละกะ
ทุกสิ้นวันหลังร้านปิดบริการ
ทุกวันสิ้นเดือน
โต๊ะเตรียมอาหาร
ผู้ช่วยแม่ครัว
ทุกวันหลังเลิกงานแต่ละกะ
ทุกสิ้นวันหลังร้านปิดบริการ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว
แม่ครัว
ทุกวันหลังเลิกงานแต่ละกะ
ท่อ, รางระบายน้ํา, ซิงค์ พนักงานล้างจาน ทุกสิ้นวันหลังร้านปิดบริการ

วิธีการที่ใช้
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

หมายเหตุ: 1. เก็บกวาด 2. เช็ด ล้าง โดยใช้น้ํายาทําความสะอาด 3. ใช้น้ําฉีดแรงดันสูง
ทั้งนี้ ทางร้านได้จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับพนักงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติ และ
รักษาสุขลักษณะที่ดีไว้ได้ เช่น อุปกรณ์การล้างมือ สบู่ น้ํา และอุปกรณ์การทําความสะอาด
เท่าที่จําเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนพนักงาน
►
การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Stock Management)
สํานักงานใหญ่ จะเป็นผู้สั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยมีระบบให้ผู้จัดการแต่ละสาขาส่งใบสั่ง
ซื้อ (Order) เข้ามาที่บริษัทฯ ทั้งหมด และทางบริษัทฯ ให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องด้าน
วัตถุดิบ โดยเน้นว่าวัตถุดิบจะต้องมีความสดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบหลักที่สําคัญ
เช่น ลูกชิ้นปลา เส้นปลา เนื้อปลา จะมีระบบการจัดเก็บและการนํามาใช้ตามลําดับวันและเวลาที่
รับของเข้ามา ในระบบเข้าก่อน-ออกก่อน FIFO (First In First Out) สําหรับวัตถุดิบที่เป็นของ
แห้งใช้ระบบ FIFO เช่นเดียวกัน โดยจะเป็นการจัดส่งให้ทุกสัปดาห์
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ในการประเมินคุณภาพของอาหารและบริการ รวมถึงการควบคุมความสะอาดภายในร้าน
สาขานั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนจากแต่ละสาขา (ผู้จัดการสาขา) ที่ได้รับการแต่งตั้งทําการ
สุ่มตรวจสอบแต่ละสาขาทุกเดือนหมุนเวียนกัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของอาหารและบริการ
นั้นยังมีมาตรฐานที่ดีอยู่สม่ําเสมอ
ในทุกขั้นตอนของการควบคุมและการตรวจสอบจะใช้หลักการของวงจรบริหารการควบคุม
กล่าวคือ ทุกขั้นตอนของการควบคุมจะหมุนเป็นวงจรดังรูป

รูปที่ 3.10 วงจรบริหารการควบคุม
T
P
D
C
A

=
=
=
=
=

Target เป้าหมาย
Plan วางแผน
Do ปฏิบัติ
Check ตรวจสอบ
Action แก้ไข
ในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน (P) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (T) ต้องมีการปฏิบัติ
ตามแผน (D) มีกระบวนการตรวจสอบ (C) ผลลัพธ์ที่ได้ โดยมีการดําเนินการ (A) ที่จําเป็นตาม
ผลลัพธ์ที่ได้ โดยมีการดําเนินการตามวงจรนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย เช่น ใน
ขั้นตอนการควบคุมวัตถุดิบ โดยเจาะจงในเรื่องลูกชิ้นปลา เส้นปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบของร้าน
โดยทางบริษัทฯ กําหนดว่า ผู้ค้าวัตถุดิบจะต้องส่งให้แต่ละวัน และมีคุณภาพที่ใหม่สด นั่นคือ
การตั้งเป้าหมาย (T) ว่าไม่พบลูกชิ้นปลาและส้นปลาที่ด้อยคุณภาพรวมถึงรสชาติที่ได้ตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ 0%) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการปฏิบัติ (D) ตามแผนมีการตรวจสอบ
สภาพลูกชิ้นปลา เส้นปลา และดําเนินการ (A) ที่จําเป็นตามผลลัพธ์ที่เกิด
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2.1.3 การกระจายสินค้าออก
เนื่องจากการดําเนินงานของร้านสาขา จะมีลักษณะเป็นการรับประทานอาหรภายใน
ร้านและการสั่งซื้อกลับบ้าน ดังนั้น จึ งยังไม่มีการกําหนดการกระจายสินค้าออก ส่วนทางด้าน
การกระจายจัดส่งวัตถุดิบต่าง ๆ ทําโดยการสั่งซื้อและให้ผู้ค้าวัตถุดิบเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบไปยัง
ร้านสาขาแต่ละร้าน ดังนั้น การกระจายสินค้าออกยังไม่มีความจําเป็นในขณะนี้ แต่บริษัทฯ ต้อง
มีข้อตกลงกับผู้ค้าวัตถุดิบอย่ างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบได้ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดส่งที่ดี
2.1.4 การบริการ
พนั ก งานของร้ า นทุ กคนและทุ ก สาขาจะต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยจิต ใจของการบริ ก าร
(Service Mind) มีความสุภาพและมีความกระตือรือร้นที่จะบริการลูกค้า โดยบริษัทฯจะมีการ
จัดอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริการที่ประทับใจ
2.2 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ซึ่งในที่นี้คือการทํางานของสํานักงาน
ใหญ่
2.2.1 การจัดซื้อ - วัตถุดิบที่เป็นของสดที่ต้องใช้วันต่อวัน เช่น ลูกชิ้นปลา เส้นปลา
เนื้อปลาสด เนื้อหมู เครื่องในหมู เส้นก๋วยตี๋ยว ถั่วงอก เป็นต้น กรณีลูกชิ้นปลา เส้นปลา
ทางบริษัทฯ ได้มีข้อตกลงกับทางโรงงานผู้ผลิตฯ สูตรที่ใช้ผลิตเป็นสูตรเฉพาะที่ทางโรงงานจะ
ผลิ ต ให้ กั บทางบริษัทฯ เท่านั้น (โดยโรงงานดังกล่ าวนี้เ ป็นของหุ้นส่ วนบริษัทชามโตจํากัด )
สําหรับเส้นก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดพิเศษคือมีการใส่ผักผสม
ในเส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ยว กรณี นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ได้ มี ข้ อ ตกลงกั บทางโรงงานผู้ ผ ลิ ต ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ น สู ต ร
เฉพาะที่ทางโรงงานผลิตให้ทางบริษัทฯเท่านั้น วัตถุดิบที่เป็นของสดอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะมีการ
สั่งซื้อจากตลาดใหญ่ ๆ เช่นคลองเตย เพื่อให้สามารถต่อรองราคาได้และมีการติดต่อสั่งซื้อวันต่อ
วันเพื่อให้วัตถุดิบมีความสด ใหม่เสมอ
วัตถุดิบที่เป็นของแห้งสามารถเก็บไว้ได้ เช่น กระเทียม พริกป่น น้ํามัน น้ําปลา
ทางบริ ษั ท ฯ ใช้ ก ารจั ด เก็ บ แบบ FIFO โดยทางบริ ษั ท ฯจะทํ า การสั่ ง ซื้ อ จากผู้ ค้ า หลายราย
เช่นเดียวกัน
2.2.2 การกระจายสินค้า - วัตถุดิบทั้ง 2 ประเภท สํานักงานใหญ่ จะเป็นศูนย์กลาง
ในการดําเนินการจัดซื้อเช่นเดียวกับวัตถุดิบของสดเช่นกัน คือ สํานักงานใหญ่จะให้ทางร้านสาขา
มีการส่งใบสั่งซื้อเข้ามาที่สํานักงานโดยกําหนดสัปดาห์ละ 1 วัน คือ ทุกวันอังคาร และสํานักงาน
เก็บรวบรวมสั่งซื้อไปยังผู้ค้าวัตถุดิบ ผู้ค้าวัตถุดิบมีหน้าที่จัดส่งให้แต่ละสาขาได้ทันเวลา ใน
กรณีที่สาขาใดสาขาหนึ่งขาดวัตถุดิบชนิดใด สามารถโทรติดต่อศูนย์กลางที่สํานักงานใหญ่ซึ่งจะ
ทําการประสานงานแต่ละสาขาที่มีวัตถุดิบชนิดนั้นมากพอที่ จะแบ่งให้ได้ ก็จะดําเนินการจัดส่งให้
ทันที กรณีวัตถุดิบที่เป็นของสดกําหนดให้ผู้ค้าวัตถุดิบส่งให้แต่ละสาขาในเวลา 08.00 น. ของ
ทุกวัน
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2.2.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี - ดําเนินการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลจาก
การตลาดและจากแต่ ล ะสาขามาพั ฒ นาโปรแกรมการส่ ง เสริ ม การขายของร้ า น การคิ ด ค้ น
เมนูอาหารประยุกต์ใหม่ๆ โดยนักโภชนาการที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงคุณประโยชน์
ของสารอาหารต่างๆ ที่ได้จากวัตถุดิบหลักๆ ของทางบริษัทฯ เพื่อสามารถพัฒนารายการอาหาร
ใหม่ๆ
2.2.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
► การคัดเลือกพนักงาน
ทางบริษัทฯ จะมีการคัดเลือกพนักงาน จะแบ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น 2
ส่ ว นคื อ พนั ก งานในส่ ว นสํ า นั ก งานใหญ่ และ พนั ก งานในส่ ว นของสาขา โดยพิ จ ารณา
เปรียบเทียบคุณ สมบัติต ามรายละเอียดของงาน (Job Description) ให้ความสําคั ญกับ
บุคลิกภาพและประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยการคัดเลือกจะกระทําทันทีที่ทราบว่าจะมีตําแหน่ง
ว่าง เพราะตามนโยบายของบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งลาออกก่อนกําหนดลาออกจริง เป็น
เวลา 1 เดือน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะเวลาในการคัดเลือกพนักงานและสอนงาน
3.8.3 ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิต อาหารเป็นสําคัญมาก เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ากลั บมาซื้อซ้ํา
ดังนั้นการกําหนดขั้นตอนการผลิตต้องมั่นใจว่าสูตรอาหารต่าง ๆ สามารถสร้างพึงพอใจและ
ประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละราย โดยจะมีการแบ่งแผนการปฏิบัติการดังนี้
► แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร
เพื่อเป็นการยืนยันถึงความอร่ อยและได้มาตรฐานของร้าน นอกจากทางบริษัทฯ
จะจัดจ้างแม่ค รัวที่มีประสบการณ์การทําอาหารในร้านอาหารไม่ต่ํากว่า 5 ปี แล้ว ยังมีคู่มือ
สําหรับการปรุงอาหาร โดยการจัดทําคู่มือนี้จะจัดทําร่วมกันระหว่างนักโภชนาการ แม่ครัว ผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ได้สัดส่วนเครื่องปรุงที่ ถูกต้อง รสชาติอร่อย และถูกสุขลักษณะ เหมือนกันทุก
ครั้งที่ปรุง
► ขั้นตอนการปรุงอาหาร
1. ตรวจคุณภาพอาหารก่อนปรุง อาหารสดต้องสดและผ่านการล้างทําความ
สะอาดแล้ว อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ ก่อนนํามาประกอบอาหารต้องมีคุณภาพดีไม่มี
ลักษณะที่ผิดปกติและต้องดูวันหมดอายุ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของอาหาร แม่ครัวจะทํา
การปรุงอาหารเมื่อได้รับใบ Order จากลูกค้าเท่านั้น
**หมายเหตุ กรณีชั่วโมงเร่งด่วน ทางร้านฯ จะทําอาหารกึ่งสําเร็จไว้เพื่อเตรียมจําหน่าย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทัน โดยจากการทําอาหารกึ่งสําเร็จนี้ ทางร้านจะ
สามารถเสิร์ฟอาหารได้ภายใน 1-2 นาที**
2. ในขั้นตอนของการปรุงอาหารต้องใช้ความร้อนที่เพียงพอในการทําลายเชื้อโรค
ต้องให้อาหารทุกส่วนได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง และต้องสุกถึงเนื้อในทั้งหมด
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3. การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบและอาหารที่พร้อมบริโภค ในบริเวณ
ที่ปรุงอาหารจะเป็นบริเวณที่อาหารสุกและอาหารดิบมาอยู่ใกล้กันมากที่สุด จึงมีข้อควรระวังดังนี้
- ต้องแยกส่วนของบริเวณที่วางอาหารดิบ และบริเวณที่วางอาหารที่พร้อมบริโภค
ไว้ให้เป็นสัดส่วนและอยู่ห่างกันพอสมควร
- ไม่ยกหรือหยิบอาหารดิบข้ามผ่านอาหารที่พร้อมบริโภค
- ต้องไม่ใช้ภาชนะ, อุปกรณ์ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและอาหารที่พร้อมบริโภค
และแยกระหว่างเนื้อสัตว์และผักผลไม้
- ไม่ใช้มือในการหยิบจับทั้งอาหารดิบ และอาหารสุก ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ที่
คีบ ที่ตัก ถุงมือฯลฯ ต้องไม่ใช้ปะปนกันทั้งอาหารดิบและอาหารที่พร้อมบริโภค
- อาหารที่พร้อมบริโภคต้องยกไปไว้บริเวณที่จัดเตรียมอาหารสําหรับเสิร์ฟทันที
- ต้องมีการปิดอาหาร ทั้งอาหารดิบและอาหารที่พร้อมบริโภค
- ถ้าต้องเก็บอาหารปรุงเสร็จ หรือผักผลไม้ที่เตรียมพร้อมบริโภคไว้ในตู้แช่เย็น
ต้องใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
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รูปที่ 3.11 แสดงกระบวนการให้บริการลูกค้า
กล่าวคาต้อนรับและ
สอบถามจานวนลูกค้า

เรียงสาเนาใบ
รายการตาม
หมายเลขโต๊ะ

สาเนาใบที่ 2

แนะนาลูกค้าไปยังโต๊ะ

2

แนะนารายการอาหาร

3

รับใบออร์เดอร์จากลูกค้า

ต้นฉบับ

พนักงานเก็บเงินเก็บ
ต้นฉบับใบรายการ
อาหารแยกตามโต๊ะ

สาเนาใบที่ 1

เตรียมเครื่องปรุง
อาหาร

เตรียม
เครื่องดื่ม

ปรุงอาหาร

ตรวจสอบรายการ/
เครื่องดื่ม

เสิร์ฟ

เก็บเงิน

กล่าวคําขอบคุณ

สาเนาใบที่ 2

พนักงานเก็บเงินตรวจ
สําเนากับต้นฉบับใบ
รายการอาหาร

4
5
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รูปที่ 3.12 แผนผังแสดงการไหลเวียนกระบวนการในการดําเนินงานของร้านสาขา
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิต
รายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ต่อ 1 สาขา
หมวดอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จํานวน

ต้นทุน (บาท)

1 เตาสแตนเลส

20,000.00

1

20,000.00

2 หม้อลวกเส้น

7,500.00

1

7,500.00

3 หม้อต้มน้ําซุป

7,000.00

1

7,000.00

800.00

5

4,000.00

5 ตูแ้ ช่เครื่องดื่ม

20,000.00

1

20,000.00

6 ตูแ้ ช่ผัก และเนือ้ สัตว์

38,000.00

1

38,000.00

7 อ่างคู่พร้อมชั้นสแตนเลสวางชาม (ล้างของคาว)

23,000.00

1

23,000.00

8 อ่างคู่พร้อมชั้นสแตนเลสวางแก้ว (ล้างภาชนะและแก้ว)

23,000.00

1

23,000.00

9 ตูส้ แตนเลสเก็บภาชนะพร้อมใช้

8,000.00

1

8,000.00

500.00

2

1,000.00

11 เครื่องมือเครื่องใช้ทําครัว

2,000.00

1

2,000.00

12 เครื่องกดน้ําแบบ 4 ช่อง

20,000.00

1

20,000.00

4 ถังน้ําสแตนเลส

10 กระทะ

รวมหมวดอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร

173,500.00

หมวดโต๊ะและเก้าอี้
1 โต๊ะไม้ขนาด 120cm x 75cm x 75cm

600.00

25

15,000.00

2 เก้าอีไ้ ม่มีพนัก (ต่อตัว) 100cm x 40cm x 80cm

200.00

100

20,000.00

3 Counter Cashier

2,000.00

1

รวมหมวดโต๊ะและเก้าอี้
หมวดวัสดุสนิ้ เปลือง
1 จาน
2 ชาม
3 ถ้วย
4 ช้อม + ส้อม (สแตนเลสหนา 0.5 มม. 12 คู่)
5 แก้วน้ํา
รวมหมวดวัสดุสนิ้ เปลือง

2000
37,000.00

15 500
25 700
15 700
49 700
10 1000

7,500.00
17,500.00
10,500.00
34,300.00
10,000.00
79,800.00

2. ต้นทุนการผลิตอาหารว่าง จะใช้เนื้อปลาเป็นเมนูหลัก ส่วนผสมในการทําอาหารว่างแต่ละ
สูตรต้องใช้เนื้อปลาประมาณ 0.9 กรัม นอกนั้นจะเป็นเครื่องปรุงที่แตกต่างกันไป ใช้วัตถุดิบ
เฉลี่ยประมาณ 28% ของราคาขาย
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ต้นทุนต่อชาม

รายละเอียดวัตถุดิบ

(บาท)
12
2
14

1. เนื้อปลาประมาณ 80 กรัม
2. เครื่องปรุงต่างๆ
รวมต้นทุนต่ออาหารว่างหนึ่งชาม

ราคา
ขาย
(บาท)

49

3. ต้นทุนการผลิตของหวานและเครื่องดื่ม
รายละเอียดวัตถุดิบ
1. ราคาของรังนกกล้วยไข่เชื่อม
2. ราคาของของหวาน-ทับทิมกรอบ
3. ราคาของของหวานบัวลอยขิง
4. ราคาผลไม้ลอยแก้ว(สละ,กระท้อน)
5. น้ําผลไม้ปั่น
6. ราคาต้นทุนของเครื่องดื่ม

ต้นทุนต่อชาม

ราคาขาย

(บาท)

(บาท)

7.00
7.00
7.00 7.00

25.00
25.00
25.0025.00

7.25
3.75

29.00
15.00

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ต้นทุน

4. ต้นทุนค่าแรงของพนักงานสาขา
รายละเอียดพนักงานต่อ 1 สาขา
1. ผู้จัดการร้านสาขา 1 คน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 2 คน @10,000 บาท
3. พนักงานเก็บเงิน 2 คน @ 8,000 บาท
4. พนักงานเสิร์ฟ 6 คน @ 7,000 บาท (รอบละ 3 คน)
5. แม่ครัว 3 คน @ 10,000 บาท (รอบละ 1คนแบ่งเป็น3รอบ)

27%
27%
27%
27%
25%
25%

ต่อเดือน(บาท)
12,000.00
20,000.00
16,000.00
42,000.00
30,000.00

6. ผู้ช่วยแม่ครัว 4 คน @ 8,000 บาท (รอบเช้า =2, รอบสาย=1,
รอบบ่าย=1 คน)
7. พนักงานล้างจาน 2 คน @ 6,500 บาท (รอบสาย 1คน, รอบบ่าย 1คน)

32,000.00
13,000.00

รวมค่าใช้จ่ายพนักงานต่อ 1 สาขาทั้งหมด 20 คน

165,000.00
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3.9 แผนการจัดองค์กรและการจัดการ
3.9.1 โครงสร้างองค์กร
ประธานกรรมการ
คุณยุพา เที่ยงธรรมทัฬห

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสมชาย รักการดี

ผู้จัดการจัดฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมศักดิ์ อิสระ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณยุวดา เที่ยงธรรมทัฬห

Management Team
1) นางสาวยุพา เที่ยงธรรมทัฬห
อายุ 34 ปี - Managing Director
การศึกษา
2530 – 2534 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี
2552 – 2553 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน
ประสบการณ์ทํางาน
2534 - 2538 ตําแหน่ง Assistance Auditor บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จํากัด
2539 - 2541 ตําแหน่ง Assistance Auditor บริษัท สหกิจ จํากัด
2542 - 2547 ตําแหน่ง ผู้จัดการบริหารงานสาขา บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
2548 - 2550 ตําแหน่ง Director of Sales & Marketing โรงแรมรอยัล เบญจา
2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กําหนดไว้คือ ‚เป็นหนึ่งในผู้นําร้าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ผู้บริโภคให้การยอมรับถึงรสชาติอร่อย คุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาด
ของร้าน บริการที่สุภาพ ภายใต้ราคาที่คุ้มค่า ในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5 ปี
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน‛
2. ดําเนินงานตามพันธกิจของบริษัทที่กําหนดไว้คือมุ่งพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ให้
คุณค่าทางโภชนาการและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กําหนดไว้คือ
3.1 บริหารธุรกิจให้มกี ําไรขั้นต้น 65%
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3.2 เปิด 5 สาขาในปีที่ 1 ของการดําเนินงาน และเพิ่มอีก 5 สาขาในปีที่ 2 ของการ
ดําเนินงาน
3.3 เพิ่มยอดขาย ร้อยละ 100 ในปีที่ 2 ของการดําเนินงาน และเพิ่มขายเป็น 10%,
10% และ 5% ตามลําดับในปีที่ 3 – 5 ของการดําเนินงาน
2) นางสาวยุวดา
เที่ยงธรรมทัฬห อายุ 30 ปี - ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
การศึกษา
2534 – 2538 ปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
2552 – 2553 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจสาขาการ
จัดการค้าระหว่างประเทศ
ประสบการณ์ทํางาน
2538 - 2542 ตําแหน่ง Assistance Accounting บริษัท กันยง จํากัด
2543 - 2549 ตําแหน่ง Assistance Auditor บริษัท เอ็มเคเรสเตอรอง จํากัด
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป โรงงานทําลูกชิ้นปลา
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบในการดูแลทางด้านบัญชี และการเงิน
2. รับผิดชอบในการกําหนดแผนการเงินระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทดังนี้
2.1 การบริหารสภาพคล่อง
2.2 การบริหารการลงทุนระยะยาว เช่นการวิเคราะห์ผลตอบแผนในการลงทุนของ
ร้าน และสาขา แต่ละร้าน
2.3 การวางแผนการจัดหาเงินระยะยาว
2.4 การจัดหาระบบการประมวลผลและรายงานทางการเงินของบริษัท
3) นายสมศักดิ์
อิสระ
อายุ 28 ปี - ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
การศึกษา
2536 - 2540 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาคอมพิวเตอร์
2541 - 2543 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
2551 - 2553 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ทํางาน
2544 - 2546 ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จํากัด
2547 - 2549 ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานบุคคล
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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1. รับผิดชอบในการดูแล และการปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย
งาน
1.1 รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานในด้าน supplier management คือ
รับผิดชอบในการติดต่อกับ supplier ในการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด และดําเนินการให้ supplier
ดําเนินการจัดส่งวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.2 รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานในด้าน shop management คือ
รับผิดชอบในการกํากับ และควบคุมการดําเนินงานของสาขาร้านให้ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. รับผิดชอบในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทดังต่อไปนี้
2.1 การสรรหา และรับสมัครบุคลากรในระดับต่างๆ
2.2 การฝึกอบรม
2.3 การกําหนดผลตอบแทนพื้นฐาน
2.4 การกําหนดผลตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลปฏิบัติงาน
2.5 การจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
2.6 การจูงใจบุคลากรในระยะยาว
4) นายสมชาย
รักการดี
อายุ 30 ปี – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
การศึกษา
2536 - 2540 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจการตลาด
2551 - 2553 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการ
ประสบการณ์ทํางาน
2544 - 2549 ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
2550 - 2553 ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บ. กรุงเทพประกันชีวิต
จก. (มหาชน)
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการกําหนดแผนการตลาดดังนี้
1. ดําเนินการให้ตลาดรู้จักบริษัท และสินค้าของบริษัท
2. ดําเนินการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
ประสานงานกับผู้จัดการสายปฎิบัติการเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
3. กําหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาทีสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
4. กําหนดและคัดเลือกร้านสาขา ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คือทําเลที่สามารถ
สร้างยอดขายได้ ทั้งในวันทํางาน และวันสุดสัปดาห์
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5. กําหนดกลยุทธ์ในการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่สร้างสงครามราคา
กับคู่แข่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การกําหนดชุดเมนูสําหรับทานคนเดียว
3.9.2 การบริหารจัดการองค์กร
ส่ ว นการคั ด เลื อ กพนั ก งานครั้ ง แรกก่ อ นเปิ ด ให้ บ ริ ก าร จะกระทํ า ก่ อ นการเปิ ด
(Grand Opening) ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการฝึกอบรมพนักงาน และเตรียม
ระบบรวมถึงขั้นตอนงานที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติและรายละเอียดงาน (Job Description) ในส่วนของพนักงานสาขา ของ
แต่ละตําแหน่ง
ผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ขั้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารไม่ต่ํากว่า 3 ปี
3. อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และจิตใจรักการบริการ
6. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
7. รักความก้าวหน้า

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
รายละเอียดของงาน
1. เปิด-ปิด ร้านตามเวลาที่กําหนด
2. นําแผนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ มาปฏิบัติ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
4. ตรวจตราความเรียบร้อยของร้านสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
2. ถ้ ามีป ระสบการณ์ จะได้รั บการพิ จารณาเป็ น
พิเศษ
3. อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และจิตใจรักการบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
6. รักความก้าวหน้า

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจรับวัตถุดิบร่วมกับผู้ช่วยแม่ครัว
2. สั่งซื้อวัตถุดิบรายวัน และรายสัปดาห์
3. ช่ วยเสริมหน้ าที่ในอื่น ในช่ว งที่มีลูกค้ามาใช้
บริการมาก

4. นําเงินรายได้ของแต่ละวันไปฝากธนาคาร
5. ทํา ความสะอาดพื้น ครั ว และโต๊ะ เตรีย ม
อาหาร
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พนักงานเก็บเงิน
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี
3. อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และจิตใจรักการบริการ
5. ซื่อสัตย์และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
6. รักความก้าวหน้า

อัตราเงินเดือน 8,500 บาท
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจนับเงินก่อนร้านเปิดให้บริการ และ
หลังร้านปิดบริการ
2. คิดเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3. สรุปยอดเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่ละ
วัน
4. ออกใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
5. ทําความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์พนักงาน
เก็บเงิน

แม่ครัว
คุณสมบัติ

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
รายละเอียดของงาน

1. มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารไม่ต่ํากว่า 7 ปี
จากร้านอาหาร
2. มีจิตใจรักการบริการ
3. อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี
4. มีสุขอนามัยที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน
5. รักความก้าวหน้า

1. ปรุงอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และ
สูตรที่ทางบริษัทฯ มีการอบรม
2. ตรวจนับ และประมาณปริมาณวัตถุดิบให้
เพียงพอกับการใช้งาน
3. แจ้งชนิดและปริมาณวัตถุดบิ ที่ต้องการแก่ผู้ช่วย
ผู้จัดการร้านเพื่อดําเนินการสัง่ ซื้อ
4. ทําความสะอาดบริเวณเตาทําอาหาร และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว (ทุกวัน)

ผู้ช่วยแม่ครัว
คุณสมบัติ

อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจรับวัตถุดิบร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
2. จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสําหรับแม่ครัว
ประกอบอาหารแต่ละจาน
3. ส่งอาหารที่ปรุงเสร็จให้พนักงานเดินอาหาร
และเก็บถาดกลับ
4. ทําความสะอาดพื้นครัว และโต๊ะที่ใช้ในการ
จัดเตรียมอาหาร (ทุกวัน)

1. มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารไม่ต่ํากว่า 1 ปี
จากร้านอาหาร
2. มีจิตใจรักการบริการ
3. อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
4. มีสุขอนามัยที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน

5 รักความก้าวหน้า
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พนักงานเสิร์ฟ
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตใจรักการบริการ
4. มีสุขอนามัยที่ดี และมีความกระตือรือร้นใน
การทํางาน
5. รักความก้าวหน้า

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท
รายละเอียดของงาน
1. จัดหาที่นั่ง และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ
สําหรับให้บริการลูกค้า
2. ชี้แจงและเสนอแนะประเภทอาหาร
3. รับคําสั่งรายการอาหารจากลูกค้า พร้อมทั้ง
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
4. ให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการลูกค้า
5. เก็บเงินและมอบเงินทอนให้ลูกค้า
6. ทําความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ที่ให้บริการแก่
ลูกค้า

พนักงานล้างจาน
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
2. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตใจรักการบริการ
4. มีสุขอนามัยที่ดี และมีความกระตือรือร้นใน
การทํางาน

อัตราเงินเดือน 6,500 บาท
รายละเอียดของงาน
1. แยกเศษอาหาร
2. ล้าง อบ จัดเก็บ ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้สะอาดถูกหลักอนามัย
3. ตรวจนับรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจาน
เช่นน้ํายาล้างจาน เป็นต้น แจ้งต่อผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน
4. ทําความสะอาดท่อ และรางระบายน้ํา

3.9.3 การฝึกอบรมพนักงาน
แบ่งการฝึกอบรมพนักงานเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- การอบรมสําหรับพนักงานใหม่ เป็นการฝึกอบรมแก่พนักงานใหม่ทุกคน นอกจาก
จะมีการสอนงานในตําแหน่งนั้นๆ แล้ว ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับร้าน ให้ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการทําก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามให้มีความสม่ําเสมอ การดูแลความ
สะอาดการจัดเก็บสิ่งของภายในร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นการฝึกจากการปฏิบัติจริง
เพื่อให้เข้าใจ การฝึกอบรมพนักงานให้รู้ถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า สร้าง
จิตสํานึกและบุคลิกภาพให้พนักงานทุกคนมีจิตใจรักการบริการ และรวมถึงฝึกมารยาทซึ่งเป็น
หัวใจสําคัญของงานบริการ
- การฝึกอบรมประจําปี ทางบริษัทฯจะจัดฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อชี้แจงผลการดํานําเนินงานในปีที่ผ่านมา พัฒนาคุณภาพและสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
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- การฝึกอบรมกลางปี ทางบริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้และเป็น
ย้ําถึงเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพในการทําก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามให้มีความสม่ําเสมอ การดูแลความสะอาดการจัดเก็บ
สิ่งของภายในร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การฝึกจากากรทําจริงเพื่อให้ความเข้าใจ การ
ฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการและความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และ
บุคลิกภาพให้พนักงานทุกคนมีจิตใจรักการบริการ
- การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง เป็นการฝึกอบรมเมื่อเกิดปัญหาซึ่งต้องการแก้ไข หรือ
ต้องรีบทําความเข้าใจในทันที เช่น ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาระหว่าง
แผนก เป็นต้น
3.9.4 สวัสดิการและโครงสร้างรายได้ของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจให้พนักงานมี Royalty ต่อ
บริษัทฯ โดยในช่วงสองปีแรกเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของกิจการ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มี
นโยบายจ่ายโบนัส แต่ทางบริษัทฯ มีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกปี ปีละประมาณ 5-7%
ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงาน และบริษัทฯ มีนโยบายจัดปาร์ตี้งานปีใหม่ทุกปี เนื่องจากสองปี
แรกทางบริษัทฯไม่มีนโยบายการให้โบนัส ดังนั้นภายในงานปาร์ตี้งานปีใหม่ทางบริษัทฯ ได้มี
การจัดเตรียมของขวัญซึ่งมีมูล ค่ารวมประมาณทั้งสิ้น 3 แสนบาท โดยทางบริษัทฯ จะของบ
สนับสนุนจากทาง Supplier และบริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว
และเพื่อเป็นขวัญให้พนักงานทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีรางวัลพนักงานดีเด่น
ประจําเดือน โดยทางบริษัทฯ ตั้งมูลค่าเงินรางวัลให้ที่ 1,500 บาท โดยพนักงานสาขาทุกคนมี
สิทธิ์ที่จะเข้าร่วม ในส่วนการประเมินผลบริษัทฯจะใช้วิธีการพิจารณาจากเวลาการมาทํางาน
รวมถึงคําติชมจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซึ่งทางร้านได้จัดเตรียมแบบสอบถามไว้ที่โต๊ะ และมี
การให้พนักงานร่วมกันโหวต (โดยคะแนนส่วนนี้จะถือเป็น 50%)
โครงสร้างเงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานใหญ่

โครงสร้างเงินเดือนพนักงานประจําสาขา

1. ผู้บริหาร จํานวน 4 คน
คนละ
2. พนักงานบัญชี
3. พนักงานจัดซื้อ
4. พนักงานขับรถ
5. พนักงานส่งเอกสาร
6. แม่บ้าน
7. นักโภชนาการ

25,000 บาท

1. ผู้จัดการร้าน

12,000 บาท

12,000
9,000
7,000
6,500
5,500
12,000

2.
3.
4.
5.
6.

10,000
8,500
7,000
10,000
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้ช่วยจัดการร้าน
พนักงานเก็บเงิน
พนักงานเสิร์ฟ
แม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.10 แผนการเงิน
3.10.1 การลงทุนในกิจการ
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3.10.2. ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี
2.1 สมมุติฐานทางการบัญชีและการเงิน
2.1.1 สินทรัพย์แบ่ง 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสํานักงานใหญ่
- คอมพิวเตอร์ 7 ชุด ๆ ละ 13,500 บาท
- เครื่องพิมพ์
- เครื่องแฟ็กซ์
- โต๊ะ เก้าอี้ และตูเ้ อกสารต่าง ๆ
- อุปกรณ์สาํ นักงานอืน่ ๆ
- รถกระบะ
ยอดรวมสินทรัพย์สํานักงานใหญ่
สินทรัพย์
ส่วนที่ 2 เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในร้านสาขา
- เครื่องเก็บเงิน
- โทรศัพท์และเครื่องแฟ็กซ์ในตัว
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปรุงอาหาร
- โต๊ะไม้ขนาด 1.20*0.75*0.75cm.
- เก้าอีไ้ ม้มีพนัก(ต่อตัว) 1*4*0.8cm.
- เคาร์เตอร์ แคชเชียร์
- ตูเ้ ก็บของ
- ค่าเครื่องเสียงภายในร้าน
รวมสินทรัพย์ร้านสาขา
หมายเหตุ : เป็นสินทรัพย์ต่อ 1 สาขา

2.1.2 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
- เงินเดือนผู้บริหาร
จํานวนผู้บริหาร
4 คน
ตั้งแต่ปี 2557-2558 จะขึ้นเงินเดือนผู้บริหารปีละ 5%
- เงินเดือนพนักงานสํานักงานใหญ่

94,500.00
8,000.00
3,000.00
25,000.00
5,000.00
700,000.00
835,500.00

20,000.00
3,000.00
173,500.00
15,000.00
20,000.00
2,000.00
8,000.00
15,000.00
256,500.00
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-

-

-

-

-

จํานวนพนักงานสํานักงานใหญ่
6 คน
ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 จะขึ้นเงินเดือนพนักงานสํานักงานใหญ่ปีละ 5%
ประมาณการค่าอบรมพนักงาน
ประมาณการค่าอบรมพนักงาน
1% ของยอดขาย
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2,500 บาท/เดือน
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเช่าสํานักงาน
16,000 บาท/เดือน
ค่าเครื่องเขียน
ค่าเครื่องเขียน
1,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ
15,000 บาท
(ชําระในครั้งแรกของการจัดตั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์
10,000 บาท
(ชําระในครั้งแรกของการจดลิขสิทธิ์)
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีและการจัดการสาขา
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีและการจัดการสาขา 100,000 บาท
(ชําระในครั้งแรกของการซื้อ)
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบบัญชี
2,000 บาท
ค่าน้ํามันรถ
ค่าน้ํามันรถ
0.5% ของยอดขาย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
11,000 บาท/ต่อเดือน
ประมาณการวัตถุดิบสูญเสีย
ประมาณการวัตถุดิบสูญเสีย
0.05% ของยอดขาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.5% ของยอดขายจากแฟรนไชส์
(ตั้งแต่ปี 2559 จะมีการขยายการขายสินค้าไปที่แฟรนไชส์)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2,500 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
5% ของยอดขาย
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(ในปี 2556-2558 ลดค่าใช้จ่ายโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้อยู่ที่ 4%)
- ค่าตกแต่งสํานักงานใหญ่
ค่าตกแต่งสํานักงานใหญ่
130,000 บาท
(โดยชําระครั้งแรกครั้งเดียว)
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสาขา
- เงินเดือนพนักงานสาขา
พนักงานสาขาจํานวน
20 คน/สาขา
(ตั้งแต่ปี 2556 จะมีการขึ้นเงินเดือนพนักงาน 5% ของยอดขาย
- ค่าเช่าพื้นที่สาขา
ค่าเช่าพื้นที่สาขา 120 ตารางเมตร @950 บาท 114,000 บาท/เดือน/สาขา
- ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
2,500 บาท/เดือน/สาขา
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
10,000 บาท/เดือน
ค่า Incentive พนักงานสาขา
ค่า Incentive พนักงานสาขา
3% ของยอดขาย
- ค่าเครื่องแบบพนักงานสาขา
ค่าเครื่องแบบพนักงานสาขา ราคาชุดละ
200 บาท
(โดยจะมีการแจกให้พนักงานปีละ 3 ชุดต่อคน)
- ค่าตกแต่งสาขา
ค่าตกแต่งสาขา 120 ตารางเมตร @ 4,500
540,000 บาท/สาขา
2.1.4 นโยบายการบัญชี
- ค่าเสื่อมราคา ตัดแบบเส้นตรงโดยคิดส่วนของสํานักงานใหญ่และอุปกรณ์สํานักงาน
เป็น 20 %ต่อปี
- อายุลูกหนี้เฉลี่ย กิจการขายสินค้าเป็นเงินสดเท่านั้น
- อายุเจ้าหนี้ เนื่องจากกิจการต้องการส่วนลดดังนั้นจึงมีการชําระหนี้เป็นเงินสด
- สินค้าคงเหลือ นโยบายไม่มีการเก็บสต็อกสินค้า
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ต่อปี
2.1.5 นโยบายจ่ายเงินปันผล
- การจ่ายเงินปันผล 20 % ของกําไรสุทธิแต่ละปี
2.1.6 ต้นทุนของแหล่งเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC)
นําไปใช้เป็นอัตราคิดลดในการประเมินค่าโครงการแบบคิดค่าปัจจุบันเงิน เพื่อตัดสินใจ
ว่าจะทําหรือไม่ทําโครงการนั้น
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WACC
=
[Wd x Kd (1-T)] + [Ws x Ks]
Wd อัตราร้อยละของหนี้สินของโครงสร้างเงินทุนรวม, สัดส่วนเงินทุนรวม =
Wa อัตราร้อยละของส่วนของเจ้าของต่อโครงสร้างเงินทุนรวม
=
Kd ต้นทุนเงินของหนี้สินก่อนภาษี, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
=
T อัตราภาษี
=
Ka ต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของ, อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
=
WACC

=
=
=
=
=

0%
ทุน 100%
12.25%
30%
20%

[Wd x Kd (1-T)] + [Ws x Ks]
[(0/1)(12.25%)(1-0.3)] + [(1)(20%)]
[(0)(8.57%)] + [(1)(20%)]
0% + 20.0%
20%

2.1.7 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point:BEP)

ราคาเฉลีย่ ต่อหน่วย

50

บาท

ต้นทุนต่อหน่วย

14

บาท

กาไรขัน้ ต้น

36

บาท

Incentive ต่อชาม (3% ของยอดขาย)

1.5

บาท

ต้นทุนค่าส่งเสริมการขายต่อหน่วย (ประมาณการที่ 5%ของยอดขาย)

2.5

บาท

กาไรขัน้ ต้นต่อหน่วย

32

บาท

339,973

บาท

10,624

ชาม

354

ชาม

ต้นทุนผันแปร
รายละเอียดต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนคงที่(ต่อสาขา)
ต้นทุนคงที่ค่าใช้จ่ายต่อสาขา
จานวนหน่วยจุดคุม้ ทุนต่อเดือน
จานวนหน่วยจุดคุม้ ทุนต่อวัน
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2.2 ประมาณการงบกาไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
ก๋วยเตีย๋ วชามโต
ประมาณการงบกําไรขาดทุน (กรณีสถานการณ์เป็นไปตามที่คาดการณ์)
รายการ
ขาย
ยอดขายจากสาขา (ช่วง 1-4 ปีแรกขายผ่านสาขาอย่างเดียว)
ยอดขายจากแฟรนไชส์
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย (สมมุติฐานต้นทุนขายเพิ่มทุกปีปลี ะ 1%) เริ่ม27%
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
เงินเดือนผู้บริหาร
เงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานใหญ่ 7 คน
ประมาณการค่าใช้จ่ายอบรมพนักงาน (1%ของยอดขาย)
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเครื่องเขียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีและการจัดการสาขา
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบบัญชี
ค่าน้ํามันรถ (0.5%ของยอดขาย)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสือ่ มราคา-อุปกรณ์สํานักงาน
ค่าเสือ่ มราคา-รถกระบะ
ค่าสาธารณูปโภค
ประมาณการวัตถุดิบสูญเสีย (0.05% ของยอดขาย)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.5% ของยอดขายที่เกิดจากแฟรนไชส์)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5% ของยอดขาย
ค่าตกแต่งสํานักงาน
ค่าโบนัสพนักงาน (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
ค่าใช้จา่ ยสาขา
เงินเดือนพนักงานประจําสาขา 20 คน

ปีที่ 1 (พ.ศ.2555)
5 สาขา

ปีที่ 2 (2556)
เพิ่ม 5 สาขา
รวม 10 สาขา

ปีที่ 3 (2557)
เพิ่ม 10%ของ
ยอดขาย

ปีที่ 4(2558)
ปีที่ 5 (2559)
เพิ่ม 10% ของ
เพิ่ม franchise
ยอดขาย

73,912,500.00 147,825,001.10 162,607,501.21 178,868,251.33 187,811,663.90
17,886,825.13
73,912,500.00 147,825,001.10 162,607,501.21 178,868,251.33 205,698,489.03
19,956,375.00 41,391,000.31 47,156,175.35 53,660,475.40 63,766,531.60
53,956,125.00 106,434,000.79 115,451,325.86 125,207,775.93 141,931,957.43

1,200,000.00
744,000.00
739,125.00
30,000.00
192,000.00
12,000.00
15,000.00
10,000.00
100,000.00
24,000.00
369,562.50
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
36,956.25
0.00
30,000.00
3,695,625.00
130,000.00
62,000.00
7,689,368.75

1,200,000.00
744,000.00
1,478,250.01
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
739,125.01
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
73,912.50
0.00
30,000.00
7,391,250.06
0.00
62,000.00
12,275,637.57

1,200,000.00
781,200.00
1,626,075.01
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
813,037.51
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
81,303.75
0.00
30,000.00
6,504,300.05
0.00
65,100.00
11,658,116.32

1,260,000.00
820,260.00
1,788,682.51
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
894,341.26
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
89,434.13
0.00
30,000.00
7,154,730.05
0.00
68,355.00
12,662,902.95

1,260,000.00
861,273.00
2,056,984.89
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
1,028,492.45
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
102,849.24
89,434.13
30,000.00
8,227,939.56
0.00
71,772.75
14,285,846.02

9,900,000.00

19,800,000.00

20,790,000.00

21,829,500.00

22,920,975.00

ค่าเช่าพื้นที่ (120 ตรม.*@950) เดือนละ 114,000 บาท

6,840,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

ค่า Incentive พนักงาน สาขา (3% ของยอดขาย)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าแก๊ส, ค่ากระดาษทิชชู, ค่าตะเกียบ)

2,217,375.00
150,000.00
600,000.00

4,434,750.03
300,000.00
1,200,000.00

4,878,225.04
300,000.00
1,200,000.00

5,366,047.54
300,000.00
1,200,000.00

5,634,349.92
300,000.00
1,200,000.00

33,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

401,500.00
2,700,000.00
256,500.00
0.00
23,098,375.00
30,787,743.75
23,168,381.25
6,950,514.38
16,217,866.88

481,800.00
2,700,000.00
513,000.00
0.00
43,175,550.03
55,451,187.61
50,982,813.19
15,294,843.96
35,687,969.23

160,600.00
0.00
513,000.00
1,732,500.00
43,320,325.04
54,978,441.35
60,472,884.51
18,141,865.35
42,331,019.15

160,600.00
0.00
513,000.00
1,819,125.00
44,934,272.54
57,597,175.49
67,610,600.44
20,283,180.13
47,327,420.31

160,600.00
0.00
513,000.00
1,910,081.25
46,385,006.17
60,670,852.18
81,261,105.25
24,378,331.57
56,882,773.67

ค่าเครื่องแบบพนักงาน ชุดละ 200 บาท
ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง (นโยบายซื้อเพิ่ม 20%)
ค่าตกแต่งสาขา
ค่าเสือ่ มราคาสาขา
ค่าโบนัสพนักงานสาขา (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยของสาขา
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน)
หัก ภาษีนติ ิบคุ คล 30%
กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักภาษี
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ประมาณการงบดุล
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินประกัน-สถานที่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกณ์สํานักนักงานสาขา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

20,779,893.50 43,633,010.18

พ.ศ. 2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

70,391,963.47

95,932,267.02

124,144,812.56

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

23,279,893.50 48,633,010.18

75,391,963.47

100,932,267.02

129,144,812.56

2,500,000.00
108,400.00

81,300.00

54,200.00

27,100.00

-

1,026,000.00

1,795,500.00

1,282,500.00

769,500.00

560,000.00

420,000.00

280,000.00

140,000.00

1,694,400.00

2,296,800.00

1,616,700.00

936,600.00

256,500.00

24,974,293.50 50,929,810.18

77,008,663.47

101,868,867.02

129,401,312.56

256,500.00

สินทรัพย์ถาวร
รถกระบะ
รวมสินทรัพย์ถาวรทัง้ หมด
รวมสินทรัพย์

-

หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ ินระยะสั้น
เงินกู้เบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

-

-

-

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและตั๋วเงินจ่าย

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

-

-

-

-

หนีส้ ินระยะยาว

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนหุน้ สามัญ ทีช่ ําระแล้ว

12,000,000.00 12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

กําไร ( ขาดทุน ) สะสม

12,974,293.50 38,929,810.18

65,008,663.47

89,868,867.02

117,401,312.56

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

24,974,293.50 50,929,810.18

77,008,663.47

101,868,867.02

129,401,312.56

รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ อื หุน้

24,974,293.50 50,929,810.18

77,008,663.47

101,868,867.02

129,401,312.56
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ประมาณการเงินสดรับ-จ่าย (Cash Flow)
รายการ/ปีทผี่ ลิต

ปีที่ 1(55)

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

เงินสดรับ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
เงินลงทุน
เงินสดคงเหลือยกมา
รวมเงินสดรับ

16,217,866.88
423,600.00
12,000,000.00
28,641,466.88

35,687,969.23
680,100.00
20,779,893.50
57,147,962.73

42,331,019.15
680,100.00
43,633,010.18
86,644,129.34

47,327,420.31
680,100.00
70,391,963.47
118,399,483.78

56,882,773.67
680,100.00
95,932,267.02
153,495,140.70

2,118,000.00
2,500,000.00
3,243,573.38
7,861,573.38

1,282,500.00
2,500,000.00
9,732,452.55
13,514,952.55

16,252,165.87
16,252,165.87

22,467,216.76
22,467,216.76

29,350,328.14
29,350,328.14

20,779,893.50

43,633,010.18

70,391,963.47

95,932,267.02

124,144,812.56

เงินสดจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกู้
ลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์
เงินประกัน-สถานที่
จ่ายเงินปันผล
รวมเงินสดจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

-

-

-

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 1 (2555)

การประเมินสินทรัพย์ถาวร
การประเมินสินทรัพย์ทั้งหมด
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนของกาไรสุทธิ/สินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)
กาไรต่อหุ้น (Earning per share)
อัตราส่วนของราคาต่อกาไร (ROE)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (ROI)
อัตรกาไรจากการดาเนินงาน (Operation Profit Margin Ratio)

อัตราส่วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio)

ปี 2 (2556)

ปี 3 (2557)

ปี 4 (2558)

ปี 5 (2559)

43.62

64.36

100.58

190.98

801.94

2.96

2.90

2.11

1.76

1.59

21.94%

24.14%

26.03%

26.46%

27.65%

64.94%

70.07%

54.97%

46.46%

43.96%

202.72

446.10

529.14

591.59

711.03

1.35

2.97

3.53

3.94

4.74

1.35

2.97

3.53

3.94

4.74

21.94
73%

24.14
72%

30.03
71%

30.42
70%

27.65
72%
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา บริษัท คนมีเส้น จากัด (Khon Mee Sen Co.,Ltd.) จะเริ่มดาเนิน
ธุรกิจในเดือนมกราคม ปี 2555 โดยผลิตภัณฑ์ของ บริษัทคือ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ทาจากเนื้อ
ปลาอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามสด สะอาด รสชาติ อ ร่ อ ย และอาหารจานด่ ว นที่ เ น้ น ให้ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการแก่ผู้บริโภค ภายใต้การบริการและรสชาติที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ชื่ อร้าน ‚ก๋วยเตี๋ยว
ชามโต‛ มีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ ‚เป็นหนึ่งในผู้นาร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับถึงรสชาติอร่อย คุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของร้าน บริการที่สุภาพ ภายใต้
ราคาที่คุ้มค่า ในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
เจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน ‛ และมีพันธกิจคื อ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงผลิ ตภัณฑ์ที่ใ ห้คุ ณค่ าทาง
โภชนาการที่เป็นมาตรฐาน Clean Food Good Taste และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
กลยุทธ์ของร้านก๋วยเตี๋ยว ‚ชามโต‛ จะมีลักษณะเป็นการจาหน่ายก๋วยเตี๋ยวพร้อมอาหาร
จานด่วน ที่มีราคาเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่ห้างสรรพสินค้า หรือ ดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งเป็นเป็นแหล่งที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตรักษ์สุขภาพ ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ทั้งเพศชาย
เพศหญิง ทุกระดับอายุ และทุกระดับอาชีพ ซึ่งแผนธุรกิจที่จัดทาประกอบด้วย แผนการตลาด
แผนการผลิต แผนการจัดองค์กร แผนการจัดการ และแผนการเงิน
ก๋วยเตี๋ยวชามโต ตั้งราคาขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและอาหารจานด่วนประเภทต่าง ๆ
โดยมีราคาเริ่มตั้งแต่ ชาม/จาน ละ 45 บาท ไปจนถึงราคา ชาม/จาน ละ 69 บาท และมีชุด
อาหารราคาประหยัดในราคาชุดละ 89 บาท
แผนการตลาดได้คานึงถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจ โดยทางด้านผลิตภัณฑ์จะเน้น
คุณภาพอาหารที่ดีภายใต้การรับรองมาตรฐาน GMP และตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า
ทางด้านสถานที่ จะเน้นทาเลที่สะดวกในการเดินทางสาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และหลีกเลี่ยง
คู่ แ ข่งทางตรง (ร้านเจียง) ดังนั้นลู กค้ าจะสามารถจดจาภาพลั กษณ์ของร้านได้เ ป็นอย่างดี
เนื่องจากไม่มีข้อเปรียบเทียบ ในแง่ของด้านราคา จะเน้นให้ราคาก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานด่วน
ของร้าน สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง และผลิตภั ณฑ์ทดแทน ส่วนทางด้านการส่งเสริมการขาย
จะเน้นการทากิจกรรมตั้งแต่วันเปิดร้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และทาให้ลูกค้ารู้จัก และเข้าร้าน
สาขา จะทาการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนือง เพื่อให้ลูกค้าจดจาร้านได้อยู่เสมอ
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แผนการผลิ ต จะเน้นประสิ ทธิ ภาพทั้งในด้านของอาหาร และบริการของร้าน เพื่อ ให้ มี
ต้นทุนการดาเนินงานที่ต่าที่สุด ในขณะที่มีบริการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการเสนอมูลค่าที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ เนื่องจากวัตถุดิบที่นามาใช้ได้จากกิจการของ
หุ้ นส่ ว นแต่ล ะคน ดังนั้ นบริ ษัทฯ จึง สามารถควบคุ มคุ ณภาพของวัต ถุ ดิบ ให้ใ หม่แ ละสดตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้นา TQM เข้ามาใช้ในการบริหารด้านการผลิต
โดยในปีแรกบริษัทฯ จะเปิดดาเนินการพร้อมกัน 5 สาขา คาดว่าจะมียอดขาย 72.91 ล้าน
บาท ปีต่อมา(พ.ศ. 2556) บริษัทฯ จะทาการขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา คาดว่าจะมียอดขาย
เพิ่มขึ้น 100% คิดเป็นมูลค่า 147.82 ล้านบาท และในปีที่ 3 (พ.ศ.2557) คาดว่าจะมียอดขาย
โตขึ้น 10% มูลค่า 162.60 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะมีกาไรขั้นต้น ประมาณ 70% โดยในปี
แรกบริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิเป็น 16.21 ล้านบาท ปีที่ 2 กาไรสุทธิ 35.68 ล้านบาท และปีที่ 3
กาไรสุทธิ 42.33 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี
แผนการเงินจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสาหรับโครงการร้านก๋วยเตี๋ยว
ชามโต โดยมีแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นราคาหุ้นละ 150 บาท จานวน 80,000 หุ้น โดยมีการ
เรียกชาระค่าหุ้นเต็มจานวน และผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนที่ 20% ดังนั้น NPV ของบริษัทฯ
จึงมีค่ า เท่ากั บ 20% และ ค่ า ROA มีค่ าเท่ากับ 69.94% ในปี แรก และปีต่อ มาเท่ากั บ
70.07% และ 54.97% ตามลาดับ โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ลงทุนทั้งหมด (ROI)
เท่ากับ 135.15 ในปีแรก และ 297.4 และ 352.76 ในปีถัดไปตามลาดับ หากเป็นไปตาม
สมมุติฐานนี้ การลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งถือเป็นโครงการที่น่าลงทุน
โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดทาแผนธุรกิจครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน Sensitivity Analysis เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
โครงการร้าน ก๋วยเตี๋ยวชามโต หากปัจจัยสาคัญที่กระทบต่อโครงการนั้นเปลี่ยนแปลงไป แล้วจะ
มีผ ลต่อ โครงการอย่างไรนั้น ได้พิจารณาปั จจัยที่ส าคั ญ คื อ รายได้ ค่ าอาหาร และเครื่อ งดื่ ม
ต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ต้นทุนเงินทุน และเงินทุนเริ่มแรกโดยได้พิจารณา
ว่าหากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่บวก แง่ลบ ที่อัตราร้อยละ 10 แล้วจะมี
ผลกระทบต่อโครงการอย่างไร จาก Profit Margin ทั้งใน case ที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10% หรือ
ยอดขายลดลง 10% ก็ตามจะเห็นได้ว่า profit margin ยังคงเป็นบวกอยู่
แผนอนาคต
แผนอนาคตภายใต้สถานการณ์ปกติหากรายได้และกาไรสุทธิเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ภายหลังจากปีที่ 5 จะมีการขยายแฟรนไชส์ โดยภายใต้ชื่อว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวชามโต ซึ่งมี
เอกลักษณ์ในรถชาดของน้าซุปของก๋วยเตี๋ยวชามโต และลูกชิ้นปลาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับว่า
ใหม่ สด อร่อย ราคาย่อมเยา
1. เปิดแฟรนส์ไชน์ในประเทศไทย
2. เพิ่มรูปแบบช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ
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3.
4.
5.
6.

เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรทางด้านการบริการและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ทาการประชาสัมพันธ์ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท

แผนฉุกเฉิน
เนื่อ งจากธุ รกิจร้านอาหารเป็นธุ รกิจที่มีคู่ แข่งจานวนมาก ทั้งคู่ แข่งทางตรง และคู่ แข่ง
ทางอ้อม อีกทั้งการเข้าออกในธุรกิจนี้ทาได้ง่าย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ทาให้มีความเสี่ยงในการที่ธุรกิจอาจไม่ประสบความสาเร็จ จานวนลูกค้าและยอดขาย
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อกาไรและเงินทุนหมุนเวียน ทางบริษัทฯ มีการ
เตรียมแผนฉุกเฉินไว้ดังนี้
1) ในกรณีที่จานวนลูกค้าเข้าใช้บริการต่ากว่าที่คาดการณ์ จะต้องทาการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุซึ่งมีความเป็นไปได้หลายปัจจัย และใช้แผนฉุกเฉินดังนี้
ปรับปรุงเมนูอาหารให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของลูกค้ามากขึ้น โดยประเมิน
จากยอดขายรายการอาหารที่ลูกค้านิยมสั่งในแต่ละเดือน
เพิ่มปริมาณส่วนลด การสะสมแต้ม เพื่อเพิ่มการบริโภคและรอบการกลับมาใช้
บริการ
- เพิ่มงบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยให้
พนักงานร้านสาขาทาการเดินแจกแผ่นพับหรือใบปลิวให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในใบปลิวจะเป็น
การโฆษณา ลดราคา อาหาร หรือมี เซทเมนูอาหารสุดคุ้มแสนอร่อย ราคาประหยัด
ปรับกลยุทธ์การขายจากที่ทางร้านรอให้ลูกค้ามาหาที่หน้าร้านสาขา แต่ทางร้านฯ
จะมีการเข้าหาลูกค้าโดยมีนโยบาย Delivery สินค้าให้ลูกค้า เพื่อเป็นการผลักดันยอดขาย
2) ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ใช้แผนฉุกเฉิน ดังนี้
เพิ่ ม จานวนแม่ ค รั ว และพนั กงานเสริ ฟ รวมทั้ งจั ด ซื้อ วัถ ตุดิ บเพิ่ มเติม อาจใช้
วิธีการจ้างพนักงานเสริฟแบบ part time เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงแรกก่อน หากปริม าณ
ลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะปรับเป็นการจ้างพนักงานเสริฟแบบรายเดือน
- หาโอกาสขยายขนาดของร้าน เพื่อเพิ่มจานวนโต๊ะให้สามารถรองรับลูกค้าได้มาก
ขึ้น
เร่งการพิจารณาในการขยายสาขาเพิ่ม
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ โดย
อาศัยแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ สามารถ
สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ‚ชามโต‛ เพราะตลาด
อาหารบริ ก ารด่ ว นมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์และราคาที่กิจการนํามาใช้ ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค และ
สามารถรับมือกับคู่แข่งทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ทันท่วงที มีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิต
เพราะมีการวางแผนงานที่ดี มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีความเป็นไป
ได้ทางด้านการบริหารจัดการ และกิจการมีการดําเนินการที่รองรับสถานการณ์เกี่ยวกับบุคลากร
ไว้อย่างชัดเจน ทําให้ได้เปรียบกิจการอื่นๆ ในธุรกิจ
ในส่วนของความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน สรุปได้ ว่าเป็น
ธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนสูง คือมี ระยะเวลาคืนทุน (Pay back Period) อยู่ที่ 9 เดือน และมี
จุดคุ้มทุน (Break-even Point) ที่ 354 ชาม ต่อวัน ต่อสาขา ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูง และมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของการลงทุน NPV เท่ากับ 20% ในขณะที่ค่า ROA มีค่าเท่ากับ 69.94% ในปีแรก
และปีต่อมาเท่ากับ 70.07% และ 54.97% ตามลาดับ โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้
ลงทุนทั้งหมด (ROI) เท่ากับ 135.15 ในปีแรก และ 297.4 และ 352.76 ในปีถัดไปตามลาดับ
ธุ ร กิ จ ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วมี คู่ แ ข่ ง จ านวนมาก ท าให้ รู ป แบบการแข่ ง ขั น ในตลาดสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งร้านอาหารยังเป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนบุคคล
ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้โดยเฉพาะในส่วนของจานวนลูกค้าที่จะ
เข้ามาใช้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น หากน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลต่อกาไรของร้าน
รวมทั้ ง กระแสเงิ น สดด้ ว ย และเงิ น เดื อ นพนั ก งาน ซึ่ ง หากทางร้ า นไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ใ น
ระยะเวลาอันรวดเร็วก็จะส่งผล ต่อสภาพคล่องของทางร้านได้ในที่สุด
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในโอกาสต่อไป
5.2.1 ด้านการบริหารจัดการ โครงการยังขาดผู้บริหารที่เชี่ยวชาญทางด้าน
โภชนาการที่จะมาควบคุมดูแลด้านวิจัยและพัฒนา
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5.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ เพราะ
ปัจจุบันธุรกิจบริการอาหารมีการแข่งขันกันสูง และผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงความชอบในสิ่ง
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
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[12] http://www.dbd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
[13] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด. 2553. ‚พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอาหารของคนกรุงเทพฯ.
[14] http://positioningmag.com
[15] http://twitter.com/#!/pawoot/statuses/64617210102030337
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ประมาณการงบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
ประมาณการงบกาไรขาดทุน (กรณียอดขายลดลง 10% จากที่คาดการณ์)
รายการ
ขาย
ยอดขายจากสาขา (ช่วง 1-4 ปีแรกขายผ่านสาขาอย่างเดียว)
ยอดขายจากแฟรนไชส์
รายได้จากการขาย
หักต้นทุนขาย (ปีที่1 = 27%, ต้นทุนขายเพิ่มขี้นทุกปีๆละ 1%)
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
เงินเดือนผู้บริหาร
เงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานใหญ่ 7 คน
ประมาณการค่าใช้จ่ายอบรมพนักงาน (1%ของยอดขาย)
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเครื่องเขียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีและการจัดการสาขา
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบบัญชี
ค่าน้ํามันรถ (0.5%ของยอดขาย)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสือ่ มราคา-อุปกรณ์สํานักงาน
ค่าเสือ่ มราคา-รถกระบะ
ค่าสาธารณูปโภค
ประมาณการวัตถุดิบสูญเสีย (0.05% ของยอดขาย)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.5% ของยอดขายที่เกิดจากแฟรนไชส์)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5% ของยอดขาย
ค่าตกแต่งสํานักงาน
ค่าโบนัสพนักงาน (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
ค่าใช้จา่ ยสาขา
เงินเดือนพนักงานประจําสาขา 20 คน

ปีที่ 2 (2556) ปีที่ 3 (2557) ปีที่ 4(2558) ปีที่ 5 (2559)
ปีที่ 1 (พ.ศ.2555)
เพิ่ม 5 สาขา เพิม่ 10%ของ เพิ่ม 10% ของ
เพิ่ม
5 สาขา
รวม 10 สาขา
ยอดขาย
ยอดขาย
franchise
66,521,250.00 133,042,500.99 146,346,751.09 146,346,751.09 169,030,497.51
16,098,142.62
66,521,250.00 133,042,500.99 146,346,751.09 146,346,751.09 185,128,640.13
17,960,737.50 37,251,900.28 42,440,557.82 43,904,025.33 57,389,878.44
48,560,512.50

95,790,600.71 103,906,193.27 102,442,725.76 127,738,761.69

1,200,000.00
744,000.00
665,212.50
30,000.00
192,000.00
12,000.00
15,000.00
10,000.00
100,000.00
24,000.00
332,606.25
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
33,260.63
0.00
30,000.00
3,326,062.50
130,000.00
62,000.00
7,205,241.88

1,200,000.00 1,200,000.00
744,000.00
781,200.00
1,330,425.01 1,463,467.51
30,000.00
30,000.00
192,000.00
192,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
24,000.00
665,212.50
731,733.76
0.00
0.00
27,100.00
27,100.00
140,000.00
140,000.00
132,000.00
132,000.00
66,521.25
73,173.38
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
6,652,125.05 5,853,870.04
0.00
0.00
62,000.00
65,100.00
11,307,383.81 10,755,644.69

1,260,000.00 1,260,000.00
820,260.00
861,273.00
1,463,467.51 1,851,286.40
30,000.00
30,000.00
192,000.00
192,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
24,000.00
731,733.76
925,643.20
0.00
0.00
27,100.00
27,100.00
140,000.00
140,000.00
132,000.00
132,000.00
73,173.38
92,564.32
0.00
80,490.71
30,000.00
30,000.00
5,853,870.04 7,405,145.61
0.00
0.00
68,355.00
71,772.75
10,857,959.69 13,135,275.99

9,900,000.00

19,800,000.00 20,790,000.00

21,829,500.00 22,920,975.00

ค่าเช่าพื้นที่ (120 ตรม.*@950) เดือนละ 114,000 บาท

6,840,000.00

13,680,000.00 13,680,000.00

13,680,000.00 13,680,000.00

ค่า Incentive พนักงาน สาขา (3% ของยอดขาย)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าแก๊ส, ค่ากระดาษทิชชู, ค่าตะเกียบ)

1,995,637.50
150,000.00
600,000.00

3,991,275.03
300,000.00
1,200,000.00

4,390,402.53
300,000.00
1,200,000.00

4,390,402.53
300,000.00
1,200,000.00

5,070,914.93
300,000.00
1,200,000.00

33,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

ค่าเครื่องแบบพนักงาน ชุดละ 200 บาท
ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง (นโยบายซื้อเพิ่ม 20%)
ค่าตกแต่งสาขา
ค่าเสือ่ มราคาสาขา
ค่าโบนัสพนักงานสาขา (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยของสาขา
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

401,500.00
2,700,000.00
256,500.00
0.00
22,876,637.50
30,081,879.38

481,800.00
160,600.00
2,700,000.00
0.00
513,000.00
513,000.00
0.00 1,732,500.00
42,732,075.03 42,832,502.53
54,039,458.84 53,588,147.22

160,600.00
160,600.00
0.00
0.00
513,000.00
513,000.00
1,819,125.00 1,910,081.25
43,958,627.53 45,821,571.18
54,816,587.22 58,956,847.17
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ประมาณการงบดุล (กรณียอดขายลดลง 10% จากที่คาดการณ์)
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินประกัน-สถานที่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกณ์สํานักนักงานสาขา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

18,153,634.55 36,362,267.09

พ.ศ. 2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

58,888,659.46

75,538,325.15

100,841,312.25

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

20,653,634.55 41,362,267.09

63,888,659.46

80,538,325.15

105,841,312.25

2,500,000.00
108,400.00

81,300.00

54,200.00

27,100.00

-

1,026,000.00

1,795,500.00

1,282,500.00

769,500.00

560,000.00

420,000.00

280,000.00

140,000.00

1,694,400.00

2,296,800.00

1,616,700.00

936,600.00

256,500.00

22,348,034.55 43,659,067.09

65,505,359.46

81,474,925.15

106,097,812.25

256,500.00

สินทรัพย์ถาวร
รถกระบะ
รวมสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด
รวมสินทรัพย์

-

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินระยะสั้น
เงินกู้เบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

-

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

-

-

-

หนี้สินระยะยาว

-

-

-

-

-

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนหุ้นสามัญ ที่ชําระแล้ว

12,000,000.00 12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

กําไร ( ขาดทุน ) สะสม

10,348,034.55 31,659,067.09

53,505,359.46

69,474,925.15

94,097,812.25

รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

22,348,034.55 43,659,067.09

65,505,359.46

81,474,925.15

106,097,812.25

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

22,348,034.55 43,659,067.09

65,505,359.46

81,474,925.15

106,097,812.25
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ประมาณการเงินสดรับ-จ่าย (Cash Flow) (กรณียอดขายลดลง 10% จากที่คาดการณ์)
รายการ/ปีที่ผลิต

ปีที่ 1(55)

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

เงินสดรับ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
เงินลงทุน
เงินสดคงเหลือยกมา
รวมเงินสดรับ

12,935,043.19
423,600.00
12,000,000.00
25,358,643.19

29,225,799.31
680,100.00
18,153,634.55
48,059,533.86

35,222,632.24
680,100.00
36,362,267.09
72,264,999.32

33,338,296.98
680,100.00
58,888,659.46
92,907,056.44

48,147,340.17
680,100.00
75,538,325.15
124,365,765.32

2,118,000.00
2,500,000.00
2,587,008.64
7,205,008.64

1,282,500.00
2,500,000.00
7,914,766.77
11,697,266.77

13,376,339.86
13,376,339.86

17,368,731.29
17,368,731.29

23,524,453.06
23,524,453.06

18,153,634.55

36,362,267.09

58,888,659.46

75,538,325.15

100,841,312.25

เงินสดจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์
เงินประกัน-สถานที่
จ่ายเงินปันผล
รวมเงินสดจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

-

-

-
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ประมาณการงบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
ประมาณการงบกาไรขาดทุน (กรณีต้นทุนสูงขึ้น 5% จากที่คาดการณ์)
รายการ
ขาย
ยอดขายจากสาขา (ช่วง 1-4 ปีแรกขายผ่านสาขาอย่างเดียว)
ยอดขายจากแฟรนไชส์
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย (สมมุติฐานต้นทุนขายเพิ่มทุกปีปลี ะ 1%) เริ่ม27%
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
เงินเดือนผู้บริหาร
เงินเดือนพนักงานประจําสํานักงานใหญ่ 7 คน
ประมาณการค่าใช้จ่ายอบรมพนักงาน (1%ของยอดขาย)
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเครื่องเขียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีและการจัดการสาขา
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบบัญชี
ค่าน้ํามันรถ (0.5%ของยอดขาย)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสือ่ มราคา-อุปกรณ์สํานักงาน
ค่าเสือ่ มราคา-รถกระบะ
ค่าสาธารณูปโภค
ประมาณการวัตถุดิบสูญเสีย (0.05% ของยอดขาย)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.5% ของยอดขายที่เกิดจากแฟรนไชส์)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5% ของยอดขาย
ค่าตกแต่งสํานักงาน
ค่าโบนัสพนักงาน (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยสํานักงานใหญ่
ค่าใช้จา่ ยสาขา
เงินเดือนพนักงานประจําสาขา 20 คน

ปีที่ 1 (พ.ศ.2555)
5 สาขา

ปีที่ 2 (2556)
เพิ่ม 5 สาขา
รวม 10 สาขา

ปีที่ 3 (2557)
เพิ่ม 10%ของ
ยอดขาย

ปีที่ 4(2558)
ปีที่ 5 (2559)
เพิ่ม 10% ของ
เพิ่ม franchise
ยอดขาย

73,912,500.00 147,825,001.10 162,607,501.21 178,868,251.33 187,811,663.90
17,886,825.13
73,912,500.00 147,825,001.10 162,607,501.21 178,868,251.33 205,698,489.03
23,652,000.00 48,782,250.36 55,286,550.41 62,603,887.97 74,051,456.05
50,260,500.00

99,042,750.74 107,320,950.80 116,264,363.37 131,647,032.98

1,200,000.00
744,000.00
739,125.00
30,000.00
192,000.00
12,000.00
15,000.00
10,000.00
100,000.00
24,000.00
369,562.50
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
36,956.25
0.00
30,000.00
3,695,625.00
130,000.00
62,000.00
7,689,368.75

1,200,000.00
744,000.00
1,478,250.01
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
739,125.01
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
73,912.50
0.00
30,000.00
7,391,250.06
0.00
62,000.00
12,275,637.57

1,200,000.00
781,200.00
1,626,075.01
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
813,037.51
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
81,303.75
0.00
30,000.00
6,504,300.05
0.00
65,100.00
11,658,116.32

1,260,000.00
820,260.00
1,788,682.51
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
894,341.26
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
89,434.13
0.00
30,000.00
7,154,730.05
0.00
68,355.00
12,662,902.95

1,260,000.00
861,273.00
2,056,984.89
30,000.00
192,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
1,028,492.45
0.00
27,100.00
140,000.00
132,000.00
102,849.24
89,434.13
30,000.00
8,227,939.56
0.00
71,772.75
14,285,846.02

9,900,000.00

19,800,000.00

20,790,000.00

21,829,500.00

22,920,975.00

ค่าเช่าพื้นที่ (120 ตรม.*@950) เดือนละ 114,000 บาท

6,840,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

13,680,000.00

ค่า Incentive พนักงาน สาขา (3% ของยอดขาย)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าแก๊ส, ค่ากระดาษทิชชู, ค่าตะเกียบ)

2,217,375.00
150,000.00
600,000.00

4,434,750.03
300,000.00
1,200,000.00

4,878,225.04
300,000.00
1,200,000.00

5,366,047.54
300,000.00
1,200,000.00

5,634,349.92
300,000.00
1,200,000.00

33,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

401,500.00
2,700,000.00
256,500.00
0.00
23,098,375.00
30,787,743.75
19,472,756.25

481,800.00
2,700,000.00
513,000.00
0.00
43,175,550.03
55,451,187.61
43,591,563.13

160,600.00
0.00
513,000.00
1,732,500.00
43,320,325.04
54,978,441.35
52,342,509.45

160,600.00
0.00
513,000.00
1,819,125.00
44,934,272.54
57,597,175.49
58,667,187.88

160,600.00
0.00
513,000.00
1,910,081.25
46,385,006.17
60,670,852.18
70,976,180.80

ค่าเครื่องแบบพนักงาน ชุดละ 200 บาท
ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง (นโยบายซื้อเพิ่ม 20%)
ค่าตกแต่งสาขา
ค่าเสือ่ มราคาสาขา
ค่าโบนัสพนักงานสาขา (ประจําปี 1 เดือน)
รวมค่าใช้จา่ ยของสาขา
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน)
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ประมาณการงบดุล (กรณีต้นทุนสูงขึ้น 5% จากที่คาดการณ์)
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินประกัน-สถานที่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกณ์สํานักนักงานสาขา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

18,710,343.50 37,838,270.15

พ.ศ. 2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

61,203,161.41

83,572,914.34

108,497,772.72

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

21,210,343.50 42,838,270.15

66,203,161.41

88,572,914.34

113,497,772.72

2,500,000.00
108,400.00

81,300.00

54,200.00

27,100.00

-

1,026,000.00

1,795,500.00

1,282,500.00

769,500.00

560,000.00

420,000.00

280,000.00

140,000.00

1,694,400.00

2,296,800.00

1,616,700.00

936,600.00

256,500.00

22,904,743.50 45,135,070.15

67,819,861.41

89,509,514.34

113,754,272.72

256,500.00

สินทรัพย์ถาวร
รถกระบะ
รวมสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด
รวมสินทรัพย์

-

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินระยะสั้น
เงินกู้เบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

-

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

-

-

-

หนี้สินระยะยาว

-

-

-

-

-

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนหุ้นสามัญ ที่ชําระแล้ว

12,000,000.00 12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

กําไร ( ขาดทุน ) สะสม

10,904,743.50 33,135,070.15

55,819,861.41

77,509,514.34

101,754,272.72

รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

22,904,743.50 45,135,070.15

67,819,861.41

89,509,514.34

113,754,272.72

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

22,904,743.50 45,135,070.15

67,819,861.41

89,509,514.34

113,754,272.72
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ประมาณการการเงินสดรับ-จ่าย (Cash Flow) (กรณีต้นทุนสูงขึ้น 5% จากที่คาดการณ์)
รายการ/ปีที่ผลิต

ปีที่ 1(55)

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

เงินสดรับ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
เงินลงทุน
เงินสดคงเหลือยกมา
รวมเงินสดรับ

13,630,929.38
423,600.00
12,000,000.00
26,054,529.38

30,514,094.19
680,100.00
18,710,343.50
49,904,537.69

36,639,756.61
680,100.00
37,838,270.15
75,158,126.77

41,067,031.51
680,100.00
61,203,161.41
102,950,292.93

49,683,326.56
680,100.00
83,572,914.34
133,936,340.90

2,118,000.00
2,500,000.00
2,726,185.88
7,344,185.88

1,282,500.00
2,500,000.00
8,283,767.54
12,066,267.54

13,954,965.35
13,954,965.35

19,377,378.59
19,377,378.59

25,438,568.18
25,438,568.18

18,710,343.50

37,838,270.15

61,203,161.41

83,572,914.34

108,497,772.72

เงินสดจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์
เงินประกัน-สถานที่
จ่ายเงินปันผล
รวมเงินสดจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

-

-

-
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ภาคผนวก ข.
เครื่องแบบพนักงานและผังการจัดร้านสาขา

122

ตัวอย่างชุดพนักงาน

123

ตัวอย่าง แผนผังการตั้งโต๊ะ

124

125

ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างรายการอาหารและ รายการส่งเสริมส่งเสริมการขาย

ตัวอย่างรายการอาหาร

126

ตัวอย่างรายการอาหารชุดราคาประหยัด (ทางร้านจัดทําเพื่อตั้งโชว์ที่โต๊ะอาหาร)

127

ตัวอย่าง: บัตรสะสมแต้มเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย

128

ด้านในของบัตร

ด้านหลังของบัตร

เพียงคุณทานอาหารครบทุก 89 บาท
คุณจะได้รับตราประทับ “ชามโต” 1 ดวง
สะสมครบ 10 ดวง รับก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม

