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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
บริษัท วินเนอร์ ไทยฟู้ ด จํากัด ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครืองแกงสําเร็จ อาทิ แกงเผ็ด
แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงส้ ม แกงเผ็ดใต้ เป็ นต้ น ภายใต้ แบรนด์สินค้ า “ พริกแกงดี ” มุ่ง
สร้ า งความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ ในรู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ 1 ชิ น มี 2 เครื องแกง นํา เสนอทาง
ช่องทางออนไลน์ เพือให้ สามารถเข้ าถึงสินค้ าทีสะดวก และตอบสนองความต้ องการกลุ่มเป้ าหมาย
ออนไลน์ กลุ่มนักศึกษา (ช่ วงอายุ 21-30 ปี ) และกลุ่มคนวัยทํางาน (ช่ วงอายุ 31-40 ปี ) ที
สามารถเข้ าถึงอินเตอร์เน็ตเลือกซือสินค้ าออนไลน์ ในรูปแบบทีสะดวกทําเองได้ ในรสชาติทถูี กใจ
จากผลการศึกษาพบว่า เครืองแกงสําเร็จรูปเป็ นส่วนหนึงทีทําให้ รสชาติอาหารอร่ อย ในมืออาหาร
ส่วนใหญ่ มักมีความจําเป็ นต้ องใช้ เครืองแกงเป็ นส่วนประกอบ เนืองจากมีความสะดวกไม่ต้องตํา
เครืองแกงเอง เพียงใส่เครืองแกง เนือสัตว์ และปรุงรสก็ได้ รสชาติทถูี กใจ
โดยมุ่ งหวั ง สิน ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ะได้ รั บ ผลตอบรั บ ทีดี จ ากผู้ ซือสิน ค้ า ภายใต้ ก าร
จัดการองค์กรเพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของบุคลากรรู้บทบาทหน้ าที ความ
รับผิดชอบในตําแหน่งงานตลอดจน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทีจําเป็ นต่อตําแหน่งงาน ได้ แก่ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถและบุ คลิ ก ภาพทีจําเป็ นต่ อการพั ฒนาองค์กร เพื อบรรลุ ผลสําเร็จ สู ง สุด
ภายใต้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทฯ สร้ างการรับรู้ การตอบรับ ให้ ตรงต่อกลุ่มลูกค้ า ยกระดับ
การเป็ นสินค้ าให้ มีคุณภาพ ภายใต้ สโลแกนบริษัท “ อร่อยแบบไทย ก้ าวไกลระดับโลก ” ให้ เป็ นที
รู้ จั ก กระตุ้น การความคิดริ เริ มอยากทํา อาหาร อยากรั บ ประทาน กล้ า ลองทํา ด้ ว ยตนเอง ใน
ผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ง่าย สัดส่วนทีพอเหมาะ ผ่านช่องทางสือสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่อช่องทางฟรี
ออนไลน์ อาทิ Line Youtube Facebook เป็ นต้ น
จัดทําแผนการเงิน พร้ อมกําหนดเป้ าหมายแหล่ งรายได้ แ ละรายจ่ า ย พิ จารณาจาก
รายได้ มาจาก 2 ส่วน คือ รายได้ หลัก 80% (เครืองแกง ในบรรจุ ภัณฑ์ใหม่ ช่องทางออนไลน์ )
และรายได้ อืนๆ 20% (คําสังซือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสังซือเป็ นกิโลกรัม เป็ นต้ น) อนาคต
เพือให้ เกิดประสิทธิภาพภายในและใช้ หมุนเวียนกิจการ เสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาจัดหาจาก
แหล่งเงินทุน ได้ จากเงินกู้ยืมส่วนทุนกิจการ (เงินกําไรสะสม) กู้ยืมส่วนทุนกรรมการ (เงินกู้ยืม
กรรมการผู้บริหาร) กู้ยืมจากภายนอก (สถาบันการเงิน) เป็ นต้ น เพือนํามารองรับการเติบโตและ
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ทปรึ
ี กษา



รองรับแผนต่างๆ ในอนาคต เมือพิจารณาถึงแผนระยะยาวในอีก 5 ปี บริษัทมีความจําเป็ นต้ อง
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนภายนอก อาทิ วงเงิน O/D จํานวน 100,000 – 200,000 บาท เพือใช้
หมุนเวียนกิจการในอนาคต ณ ระดับยอดขาย 2.0 – 5.0 ลบ.
จากช่ องทางและโอกาสทางธุรกิจ ทําให้ เกิดเป็ นแบรนด์สินค้ า “ พริ กแกงดี ” เพื อ
รองรั บกลุ่มคนทีสนใจทําอาหาร กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา กลุ่มคนครอบครั วเดียว ทีสามารุเข้ าถึง
อินเตอร์เน็ต ทีช่วยประหยัดเงินในแต่ละมืออาหาร ทําอาหารในรสชาติทถูี กปากและถูกใจผู้ทาํ ใน
รูปแบบทีน่าเลือกซือ ทังมีปลอดภัย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ
2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 ประวัติบริษทั
บริษัท วินเนอร์ ไทยฟู้ ด จํากัด (WINNER THAI FOOD CO.,LTD.) จัดตังขึนเมือ
วั นที 29 เมษายน 2562 ทีตังสํานั กงานตังอยู่ เลขที 39 (40/2948) หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3
หมู่ 1 ตํา บลท่ า ทราย อํา เภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000 ประกอบธุ ร กิ จ ประเภท
เครื องปรุ งรส ภายใต้ แบรนด์สิน ค้ า “ พริ กแกงดี ” จํา หน่ า ยเครื องแกง อาทิ แกงเผ็ด แกง
เขียวหวาน แกงพะแนง แกงส้ ม แกงเผ็ดใต้ เป็ นต้ น ในรูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ใหม่ทีแตกต่าง เดิม
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นกิจการภายในครอบครัว มีลักษณะเป็ นร้ านขายของชํา มีสินค้ าหลากหลาย อาทิ
พริกแกงชนิดต่างๆ กะทิสด ขนมจีน เป็ นต้ น สถานทีตังโครงการตลาดประชานิเวศน์ 3 ถึงปัจจุบัน
การจัดตังบริษัท วินเนอร์ ไทยฟู้ ด จํากัด เล็งเห็นว่าสินค้ าประเภทเครืองแกงสําเร็จ ทีขายอยู่เป็ นที
นิยมของท้ องถิน สินค้ ามีคุณภาพ แต่ยังไม่มีความแตกต่าง เมือเทียบกับสินค้ าในห้ างสรรพสินค้ า
ชันนํา สินค้ าทีขายอยู่มีรูปแบบยังไม่น่าสนใจ อีกทังปั จจุ บันช่องทางใหม่ๆ อย่างช่องทางออนไลน์
เป็ นทีได้ รับความสนใจทําให้ มีโอกาสสามารถต่อยอดได้ หากเปลียนบรรจุ ภัณฑ์ให้ น่าสนใจและ
เสนอขายออนไลน์เพือได้ กลุ่มลูกค้ าใหม่
2.2 แนวความคิดในการดําเนินงาน
ในอดีตคนไทยให้ ความสําคัญกับอาหารการกินจนเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมไทย
มาอย่างยาวนาน นอกจากนีอาหารไทยยังติดอันดับอาหารยอดนิยมจากนักท้ องเทียวทัวโลก โดย
เสน่ ห์ของอาหารไทยคือ อาหารทีมีรสชาติเข้ มข้ น มีหลากหลายรสชาติในจานเดียว ขึนอยู่กับกับ
ส่วนผสมและเครืองปรุง มีรสชาติเฉพาะตัว
สินค้ าประเภทเครืองแกงสําเร็จดังกล่าว เดิมเป็ นธุรกิจในครอบครัว ทําให้ เล็งเห็นว่า
ความต้ องการของสินค้ าของผู้ซือ จะมีความต้ องการเลือกซือพริกแกงทีหลากหลาย และไม่เข้ าใจ
ว่าแต่ละชนิดพริกแกงสามาระประกอบอาหารอะไรได้ บ้าง ทําให้ เกิดการนําเสนอผลิตภั ณฑ์เพื อ
ตอบสนองความต้ องการและสามารถเข้ าถึงกลุ่มลู กค้ าให้ มีความหลากหลายยิงขึน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ในลั กษณะของผลิ ตภัณฑ์ทีบอกรายละเอียดชนิ ดเครื องแกง บรรจุ ภัณฑ์ทีสวยงาม มี
คุณภาพ ปริมาณทีพอเหมาะกับความต้ อการแต่ละมืออาหาร



"พริกแกงดี"

ช่องทางการขาย

• สินค้าและผลิตภัณฑ์

• ผ่านช่องทาง
ออนไลน์
• หน้าร้าน
(ช่องทางออฟไลน์)

กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย

ภาพที 1 ขันตอนการการเข้ าถึงสินค้ า “พริกแกงดี”
ทีมา : จากการวิเคราะห์ของผู้เขียน
3. สินค้าและบริการ
“ พริกแกงดี ” จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครืองแกงสําเร็จ เพือนําไปประกอบอาหาร ปัจจุบัน
มีเครื องแกงจําหน่ ายมากกว่า 10 ชนิ ด สินค้ าเป็ นทียอมรั บในรสชาติ คุ ณภาพ ถู กหลั กอนามัย
และผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการจัดทําสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย คลอบคลุม
ปรับเปลียนให้ มีความน่าสนใจ โดยมีเครืองแกงเพือจําหน่าย อาทิ แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกง
พะแนง แกงส้ ม แกงเผ็ดใต้ เป็ นต้ น อยู่ในบรรจุ ภัณฑ์สูญญากาศ ขนาด 100 กรัม ผ่านขันตอน
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมี หจก.สุเพ็ญนําพริกแกง และบริษัท กนกวรรณ ฟู้ ด โปรดักส์ เป็ น
ตัวแทนผลิต (OEM) ในขนาดและบรรจุภัณฑ์ทต้ี องการ

ภาพที 2 ผลิตภัณฑ์ “พริกแกงดี”



จุดเด่นในเรืองของผลิตภัณฑ์และการบริการ ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใน กล่อง มีพริกแกง แบบ
2. การจําหน่ายสินค้ า ผ่านแอปพลิเคชันช้ อปปิ งออนไลน์
3. ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด
4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม
4.1.1 แนวโน้ มอุตสาหกรรมภาพรวมอาหารไทยปี 2561
การให้ ความสําคัญของหน่ วยงานในภาครั ฐและเอกชน ทําให้ อุตสาหกรรม
อาหารเติบโตได้ อ ย่ า งต่ อเนื อง โดยศู น ย์อัจฉริ ยะเพื ออุ ต สาหกรรมอาหาร ในปี
ตลาด
เครืองปรุงรสในประเทศไทยมีมูลค่า , ล้ านบาท เติบโต . % และมีแนวโน้ มทีจะเติบโต
โดยมีปัจจัยสนับสนุ นการเติบโตจากการเพิ มขึนของแหล่ งจําหน่ ายทีเข้ าใกล้ ผ้ ูบริ โภคอย่าง ร้ าน
สะดวกซือ ช่องทางออนไลน์ และด้ วยวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง การใช้ ชีวิตแบบครอบครัวเดียวทีมี
แนวโน้ ม เพิ มขึ น รวมถึ ง การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการอาหารพร้ อ มทาน ทีพั ฒ นา
นวัตกรรมด้ านการผลิตอาหาร ทีทําให้ อาหารพร้ อมทานมีลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด
ด้ วยตนเอง ทังในเรืองของรสชาติ เนือสัมผัส วัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ของสินค้ าตลอดเวลา
4.1.2 แนวโน้ มการเติบโตของตลาด E-Commerce
จากการเติบโตขอตลาด E-Commerce เป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ เกิดการขยาย
และพัฒนาธุรกิจในหลากหลายด้ านการเข้ านําสินค้ าเข้ าสู่ตลาด E-Commerce เป็ นส่วนหนึงต่อ
การเพิ มยอดขายเป็ นการได้ เปรี ยบในเชิงธุรกิจ พิ จารณาได้ จากมูลค่าตลาดทีเพิ มสูงขึนและการ
เติบโต จากปี 2560 ที 8.76 % คาดว่าจะเพิมมากขึนในอนาคต ทําให้ เกิดการค้ าในหลากหลาย
รูปแบบอย่าง Business-to-Business (B2B) มีมูลค่ามากกว่า 1.6 ล้ านล้ านบาท. , Business-toConsumer (B2C) มีมูลค่ามากกว่า 812 ล้ านล้ านบาท. และ Business to Government (B2G) มี
มูลค่ามากกว่า 324 ล้ านล้ านบาท. ในปี
และจะเพิมสูงขึนในอนาคต



ภาพที 3 มูลค่าตลาด E-COMMERCE
ทีมา: https://marketeeronline.co/archives/66618
4.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด
จากข้ อมูลศูนย์อัจฉริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเครืองปรุงรส ในแบรนด์สินค้ า
“รสดี” มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 1 ตามด้ วย “อายิโนะโมะโต๊ะ” และ “คนอร์ ” ตามลําดับ มี
ส่วนสําคัญพิจารณาได้ จากสินค้ าต่างๆ มีความเป็ นเฉพาะ สามารถยืนเป็ นหนึงในส่วนประสมของ
เครืองปรุง ของอาหารในแต่ละมือได้ ทําให้ เห็นถึงช่องทางต่อโอกาส การนําเครืองแกงสําเร็จ มา
เป็ นวัตถุดิบ ตัวเลือกเพือใช้ ปรุงอาหารได้
1. การให้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางออฟไลน์ (B2B) การทํา การตลาดในรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ การเข้ าถึงสถานทีตังของกิจการแต่จะเน้ นเป็ น Direct Sale ใน
การเข้ าพบลูกค้ า ซึงจะเน้ นจับกลุ่ม B2B ลูกค้ าบริษัทขนาดใหญ่ทมีี การสังผลิตจํานวนสูง ทังนีด้ วย
ผลิตภัณฑ์เครืองแกงสําเร็จ ต้ องการเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายในช่องทางออนไลน์ การสังซือหรือการ
นัดพบต่อทางหน้ าร้ าน เป็ นเพียงทีตังยืนยันการมีตัวตนจริงของกิจการ สามารถหาข้ อมูลหรือเยียม
ชมสินค้ าได้
2. การให้ บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ( B2C ) การทําการตลาดและมีช่องทางการ
ติดต่อผ่าน Online การสือสารทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์ หรือ ทางอินเตอร์เน็ต เน้ นจับ
กลุ่มลูกค้ า B2C รายย่อย สังซือได้ ง่าย ต้ องการความรวดเร็ว และต้ องการเรืองการเปรียบเทียบ
ราคา โดยระบบสามารถคํานวณราคา ต่อการสังซือ ระบุข้อ มูลรายละเอียดสินค้ า เพิมทางเลือกใน
การซือสินค้ า เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ดี จากการ สืบค้ น การส่งเสริมโฆษณา และช่องทางต่างๆ ให้
เกิดการมีส่วนร่วมต่อผลิตภัณฑ์
ส่วนแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด
1. กลุ่มลูกค้ าทีใช้ บริการผ่านช่องทางออฟไลน์ (B2B)
5%



2. กลุ่มลูกค้ าทีใช้ บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (B2C)
95%
4.3 ตลาดเป้าหมาย
1.กลุ่มนักศึกษา (ช่วงอายุ 21-30 ปี )
2.กลุ่มคนวัยทํางานหรือครอบครัวเดียว (ช่วงอายุ 31-40 ปี )
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์เครืองแกงสําเร็จ “ พริกแกงดี ” ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที
เข้ าถึงอินเตอร์เน็ตและใช้ เวลาส่วนหนึงอยู่กับสมาร์ทโฟน มีพฤติกรรสนใจสือออนไลน์ เลือกซือ
สินค้ าออนไลน์ โดยนําข้ อมู ลต่ างๆ มาเลื อกตัดสินใจ ผลิ ตภัณฑ์ทีนําเสนอ จะต้ องมีรูปแบบที
น่ าสนใจ สะดวกใช้ งาน ตรงตามความต้ องการเพื อให้ สอดคล้ องต่ อกลุ่ มลู กค้ าทีใช้ บริ การผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ (B2C) สัดส่วน 90% สินค้ าทีขายผ่านตลาด E-Commerce ปั จจุ บันแนวโน้ ม
การเติบโต การนําเสนอผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ งออนไลน์ อาทิ Lazada Shopee เป็ นอีกช่องทางหนึง ที
มีความน่ าสนใจ ทําให้ ผลิ ตภัณฑ์เป็ นทีรู้ จักแพร่ หลาย พร้ อมส่งเสริ มการตลาดจากช่ องทางฟรี
ออนไลน์ อาทิ Line Youtube Facebook เป็ นต้ น
4.4 สภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน และ การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน เพือพิจารณาถึงความรุนแรงในการแข่งขันของตลาด
รวมทังปัจจัยต่าง ๆ ทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจสิงพิมพ์ โดย Five Force Model
4.4.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry rivalry)
ด้ านการแข่งขันบริษัทขนาดใหญ่อาจมีความได้ เปรียบ ด้ านตราสินค้ า แหล่ง
เงินทุน การจัดการด้ านการตลาดทีดี โดยผู้แข่งขันบริษัทขนาดเล็กหรือรายย่อย จึงอาจเสียเปรียบ
ได้ ดังนันต้ องสร้ างแตกต่างด้ วยตัวสินค้ าหรื อบริการ การนําเสนอผิตภัณฑ์ในครังนี เครืองแกง
สําเร็จ ยังมีโอกาสแข่งขันได้ พิจารณาจาก
1.) การสร้ างความโดดเด่นของตัวสินค้ า
2.) การเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า ตอบสนองในยุคดิจิทลั
3.) รสชาติ อาหารท้องถิน
4.4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ด้ าน Suppliers บริ ษัทต่างๆ ทีเลือกมาเพือให้ ดาํ เนินการผลิต จะมีการเลือก
ตามความเหมาะสมของการผลิต ในแต่ละพริกแกง ไม่พึงพาบริษัทใด บริษัทหนึง เพือลดความ
เสียงด้ านการพึ งพา Suppliers เพี ยงรายเดียว การบริ หารจัดการต่ออํานาจการต่อรองจากการ
สังซือร่วม
1.) สินค้ าทีสังซือ จะดําเนินการสังไปควบคู่กับธุรกิจเดิมของครอบครัว เพือ
เพิมอํานาจต่อรอง ให้ มีปริมาณการสังซือเพิมขึน
2.) เครดิตเทอมการค้ า พิจารณารอบการวางบิล การจ่ายเงินให้ สอดคล้ องกับ
ธุรกิจ



3.) ส่วนลดทางการค้ า การจ่ายเงินต่อ Suppliers ให้ เร็วขึนเพือได้ รับส่วนลด
ทางการค้ า
4.4.3 อํานาจการต่อรองของผู้ซือ (Bargaining Power of Customers)
การบริหารจัดการ อํานาจต่อรองของผู้ซือ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ
1.) กลุ่มลูกค้ าทีซือทางออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์ต่อชิน) การให้ สทิ ธิ ประโยชน์
จากการสังซือสินค้ าในปริมาณมากตาม โปรโมชัน เทศกาล ทีระบุไว้ ในรูปของส่วนลดหรือของ
แถม เกิดการซือซํา เกิดความคุ้มค่าในขณะทีซือสินค้ าช่วงเวลานัน
2.) กลุ่มอืนๆ ซือทางออฟออนไลน์ หน้ าร้ าน ในรูปแบบต่างๆ (สังซือใน
ปริมาณมาก อาทิ 1 กิโลกรัม) ผู้สนใจสังซือสินค้ า ปริมาณมาก ไม่เป็ น ไปตามขนาดทัวไป กําหนด
ราคาพิเศษ
4.4.4 ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or
Services)
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป มุ่งเน้ นความสะดวกสบาย การ
เลือกซือสินค้ ามีความละเอียด มีช่องทางต่างๆ เพือให้ ทาํ การเปรียบเทียบ มีการรับรู้ต่อสินค้ าออก
ใหม่ได้ ง่าย สิงสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซือสินค้ า ในอันดับต้ นๆ คือ รสชาติ การทําให้ เห็นถึง
ความอร่ อย จากภาพ จากสือต่ างๆ จะทําให้ สินค้ าเป็ นทีสนใจ ทังนี ภัยคุ กคามจะมาจากสินค้ า
ทดแทน ของอุตสาหกรรมเครืองปรุง
4.4.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)
การเข้ า มาของคู่ แ ข่ งขัน รายใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมเครื องปรุ ง สํา เร็จ รู ป
กล่าวถึงเครืองแกงสําเร็จ ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ สามารถเข้ ามาได้ หลากหลาย่องทาง ด้ วย
ปัจจุบันตลาดหรือช่องทางขายสินค้ ามีอยู่ในทุกที ทุกคนสามารถผลิต จําหน่ายได้ ด้วยตนเอง ผู้ซือ
สามารถเข้ าถึงและซือขายได้ ง่าย
4.5 วิเคราะห์คู่แข่งขัน
4.5.1 คู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor)
บริ ษัทขนาดใหญ่ ทีขายผลิ ตภั ณ ฑ์สิน ค้ า ประเภทเครื องแกงปรุ งสํา เร็จ อาทิ
บริษัท โกลโบ ฟู้ ดส์ จํากัด (ตราสินค้ า โลโบ) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ าว จํากัด (ตราสินค้ า แม่
พลอย) หจก.สุเพ็ญนําพริ กแกง (ตราสินค้ าแม่สุเพ็ญ) บริ ษัท กนกวรรณ ฟู้ ด โปรดักส์ (ตรา
สินค้ า พริ กแกงกนกวรรณ) เป็ นต้ น บริ ษัทดังกล่ าวมีประสบการณ์ในธุรกิจมากอย่า งยาวนาน
สินค้ าเป็ นทีรู้จักของตลาดในวงกว้ าง สินค้ ามีวางขายในห้ างสรรพสินค้ าชันนํา และร้ านค้ าภายนอก
มีการสืบค้ น ซือสินค้ าได้ ง่าย แต่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทคลายคลึ
ี
งกัน
4.5.2 คู่แข่งขันทางอ้ อม (Indirect Competitor)



เครืองแกงท้ องถินของไทย คือสิงทีถ่ายทอดสืบต่อมายาวนาน การคัดสรรวัตถุดิบ
การปรุงอาหาร ถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน เห็นได้ จากเครืองปรุงทีมีการผสมผสานของสมุนไพรทัง
สดและแห้ ง ที มี ข ายตามท้ อ งถิ นให้ ทังรสชาติ เ ฉพาะ กลมกล่ อ ม กลิ นหอม เป็ นภู มิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรม สิงสําคัญทีสุดของ "เครืองแกง" คือ การกําหนดรสชาติของอาหาร ไม่ว่าวัตถุดิบทีนํามา
ประกอบอาหารจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่ หากขาดเครื องแกงทีดี มีคุณภาพก็จะทําให้ รสชาติ
ของอาหารด้ อยลง ดังนันคนไทยส่วนใหญ่จึงมีพืนฐานความรู้ในการทําอาหารหรือทําเครืองแกงได้
เองภายในครัวเรือน



กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
1. สร้ างประสบการณ์ใหม่ของผู้ซอต่
ื อผลิตภัณฑ์ เพือส่งมอบคุณภาพ
รสชาติ ความคุ้มค่า ให้ ลูกค้ า
2. จัดทําสือประชาสัมพันธ์ โฆษณาทางออนไลน์ ให้ เป็ นทีรู้จัก
3. จัดทําโปรโมชันส่งเสริมการขาย ให้ กบั ทังลูกค้ ารายเก่า และรายใหม่
ตามแผนธุรกิจทีวางไว้
4. การเข้ าถึงลูกค้ าง่ายขึนจากช่องทาง Social Media ทําให้ มีช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ทหลากหลาย
ี
สร้ างการมีส่วนร่วมของลูกค้ า
5. นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ เป็ นทีรู้จักสมําเสมอ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
1. จัดการความเสียง มุ่งเน้ นในเรืองของคุณภาพสินค้ า ตรวจสอบ
คุณภาพ ให้ อยู่ในมาตรฐานบริษัท เพือประโยชน์สงู สุด
2. ส่งเสริม และพัฒนาการตลาด ในด้ าน Off Online และ Online
3. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพือต่อยอดให้ สนิ ค้ า คง
คุณภาพ เพิมระยะเวลาจัดเก็บ เพือให้ ทนั การเปลียนแปลง
4. ทบทวนแผนและประเมิน ให้ มีความรอบด้ าน อาทิ บริษัท คู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้ า อืนๆ เพือนํามาวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงแก้ ไข

ปั จจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)
1. การขยายตัวของธุรกิจ สินค้ าบนออนไลน์
2. ธุรกิจ SMEs Start Up มีอตั ราเพิมขึนอย่างต่อเนือง
3. ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ ามาแข่งขันไม่มากนักการตลาดยังไม่โดด
เด่น ของสินค้ าเพือการบริโภค
4. วิถกี ารดําเนินชีวิต Life Style ของคนในยุคปัจจุบันเปลียนแปลงไป
5. มุ่งเน้ นคามสะดวกสบาย รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้
6. สามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ง่ายขึน
7. รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจ SMEs และเน้ นกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อุปสรรค (Threat)
1. ผู้บริโภคมีทางเลือกทีมากขึนการเลือกซือมีการศึกษาเปรียบเทียบ
2. ผู้ประกอบการรายใหญ่มีความแข็งแกร่งมีการทําการตลาดสมําเสมอ
3. การขัดข้ องทางเทคนิคในการใช้ แอปพลิเคชัน
4. เทคโนโลยีปัจจุบันมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
5. ภาวะเศรษฐกิจทีถดถอย ทําให้ ส่งผลต่อความเชือมันของผู้บริโภค
6. นโยบายภาครัฐ อาทิ การเพิมค่าแรงขันตํา ส่งผลต่อต้ นทุน

ปั จจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength)
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใน 1 กล่อง มีพริกแกง 2 แบบ
2. การจําหน่ายสินค้ า ผ่านแอปพลิเคชันช้ อปปิ งออนไลน์
3. ได้ รับประโยชน์จากสังซือร่วมกับธุรกิจเดิมของครอบครัว ต้ นทุนตํา
4. เทอมลูกหนีการค้ า สัน ด้ วยการสังซือทางออนไลน์

ตารางที 1 SWOT Analysis และการจัดทํากลยุทธ์



กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1. ส่งเสริมการตลาดต่อผลิตภัณฑ์พริกแกง ใน 1 กล่อง มีพริกแกง 2
แบบ ให้ สนิ ค้ ามีความน่าสนใจ เกิดความแตกต่าง เป็ นตัวเลือกในการ
ทําอาหาร สะดวก ใช้ งานง่าย
2. จัดทําสือทางการตลาดผ่านช่องทางฟรีออนไลน์ ให้ เกิดการพบเห็น
สินค้ า อาทิ ช่องทาง Youtube และช่อทางต่างๆ
3. การส่งเสริมผ่านช่องทางภาครัฐ ให้ สนิ ค้ าเป็ นทีรู้จักในวงกว้ าง อาทิ
งานส่งเสริมมหกรรมสินค้ าทางภาครัฐ การรวมงานต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด ตลอดจนการเข้ าสู่ตลาดสินค้ าเพือการส่งออก
เป็ นต้ น

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
1. พิจารณาและศึกษาความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
เพือให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการ ให้ สมําเสมอ ปรับปรุงแก้ ไข
จุดบกพร่อง
2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทํางาน ให้ เท่าทันต่อการเปลียนแปลง
ของธุรกิจ เพือให้ เกิดกรจัดการทีมีประสิทธิภาพ
3. ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ด้ านต้ นทุน ราคา คู่แข่งขัน
เปรียบเทียบ Suppliers ถึงความคุ้มค่าในการซือวัตถุดบิ

จุดอ่อน (Weakness)
. ระบบการจัดเก็บสินค้ ามีข้อจํากัด สินค้ ามีหลากหลายชนิด
2. สินค้ ายังไม่เป็ นทีรู้จัก อยู่ในจําเพาะกลุ่ม พืนทีท้ องถิน
3. การทําการตลาดยังไม่ชัดเจน
4. การคิดต่อยอดให้ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ทําได้ ช้า
5. ปัจจัยต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์ มีหลายด้ าน
6. ข้ อจํากัดในเรืองของเงินทุน ในการสังซือสินค้ าเพือทําการสต๊อก

5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ ทีตัง
ชือกิจการ
บริษัท วินเนอร์ ไทยฟู้ ด จํากัด
ทีอยู่ / ทีตังกิจการ
เลขที 39 (40/2948) หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 หมู่ 1 ตําบล
ท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
กรรมการผูบ้ ริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายงานจัดซือ และ
การผลิต

ฝ่ ายงานการตลาด
และการขาย

ฝ่ ายงานการเงินและ
บัญชี

ภาพที 4 ภาพแสดงแผนผังโครงสร้ างองค์กร
ทีมา : จากการวิเคราะห์ของผู้เขียน
5.2 รายชือผูถ้ อื หุน้ /หุน้ ส่วนและสัดส่วนการถือครอง
ตารางที 2 รายชือผู้ถือหุ้น
ลําดับ
ชือ-นามสกุล
จํานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น (บาท)
1 นายนาวิน พิมพ์ศรี
2,800
280,000
2 นางสาลี พิมพ์ศรี
1,200
120,000
รวม
4,000
400,000

ฝ่ ายงานบริหาร
ทัวไป

ร้ อยละ
70
30
100

5.3 วิสยั ทัศน์ (Vision)
ความภาคภูมิใจของอาหารไทย
(การเป็ นทีรู้จักในนาม“ พริกแกงดี ”สินค้ ามีคุณภาพเป็ นทียอมรับ ในประเทศและต่างประเทศ )
5.4 พันธกิจ (Mission)
1.การเป็ นทีรู้จักครอบคลุมทัวประเทศ และต่างประเทศ
2.ความเหมือนทีแตกต่าง ทีสร้ างจากประสบการณ์
3.คุณภาพคุ้มราคา มาจากความจริงใจ
5.5 การบูรณาการระบบปฏิบตั ิการโดยมีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง



สังคมยุคใหม่เปลียนอย่างสินเชิง ผู้ประกอบการ SMEs ทียังทําธุรกิจเชิงเดียว รั ก
เดียว Single Channel Marketing กําลังตกยุคเพราะก้ าวไม่ทนั ชีวิตติด Omni Channel Marketing
การตลาดผสมผสานธุรกิจ Offline Online ช่ วยสร้ างภูมิค้ ุ มกันทีดี ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูบริ โภคครบทุ ก
ช่องทาง เพียงพอต่อการตัดสินใจ ช่วยสร้ างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นยอดขายให้ ธุรกิจโตอย่า งก้ าว
กระโดด ให้ ซือสัตย์ต่อแบรนด์ยาวนาน สร้ างสาวกพร้ อมบอกต่อธุรกิจผ่านโลก Offline Online
และร่ วมกันพัฒนาสังคมให้ น่าอยู่เพือธุรกิจ SMEs เติบโตอย่างยังยืน เพื อทีจะตอบสนองความ
พอใจของลูกค้ าแนวความคิดแบบ Omni Channel Marketing ทางการตลาดสามารถตอบสนอง
ความต้ องการ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าในทุกระดับ สามารถกําหนดเป็ นแนวทางแผนการตลาด แนวโน้ ม
โอกาส ทีจะเกิดขึนได้ ในอนาคตได้
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ าหมายระยะสัน (1 ปี )
1. สินค้ ามีการว่างจําหน่ายในร้ านค้ าออนไลน์ และสินค้ าเป็ นทีรู้จักขอตราสินค้ า
“พริกแกงดี ”
2. สร้ างความน่าเชือถือต่อตราสินค้ า โดยมีสถานประกอบการชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ (ระบุพิกดั สถานประกอบการชัดเจน ค้ นหาง่าย)
3. ทําสือการตลาดให้ เกิดการรับรู้ในสือต่างๆทังออนไลน์และออฟไลน์
6.1.2 เป้ าหมายระยะกลาง ( - ปี )
1. สินค้ าเป็ นทีรู้ จัก มีผ้ ู เข้ าชมหรื อเลื อกซื อ ในอันดับต้ นๆ ของAppซือสินค้ า
ออนไลน์ ในกลุ่มอาหาร เครืองปรุงรส
2. นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้ ามีความหลากหลาย อาทิ การจับคู่เครืองแกง
รูปแบบใหม่ การปรับเปลียนปริมาณ ขนาด ของสินค้ า
3. เพิมยอดขายของสินค้ า ประมาณการเติบโต 20 – 25%
6.1.3 เป้ าหมายระยะยาว ( - ปี )
1. กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ร้ อยละ 10-25% ของรายได้ กจิ การ
2. กํา หนดเป้ าหมายกิจ การ ในปี 2568 จํา หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ “พริ ก แกงดี ”
53,000 ชินภายใต้ แผนการเติบโตเฉลียปี ละ 25 - 30%
3. จัดทําแผนการตลาด ด้ านสือโฆษณา เพือให้ สนิ ค้ าเป็ นทีรู้จักในทุกกลุ่ม
4. นําผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่เว็บไซต์ช้อปปิ งออนไลน์ ในระดับสากล
6.2 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาด
6.2.1 การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (Target)



กลุ่มนักศึกษา (ช่วงอายุ 21-30 ปี ) เป็ นกลุ่มทีมีกาํ ลั งซือปานกลางถึงสูง เป็ น
กลุ่มทีเลือกซือสินค้ าหลากหลายประเภท สินค้ าทีสามารถขายกลุ่มนักศึกษา สินค้ าแฟชันจะต้ อง
เป็ นสินค้ าที มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ไม่ใช่ของโหล สินค้ าประเภทอาหาร
ต้ องอร่อย หรืออาจะต้ องมีความแตกต่าง โดดเด่ น สินค้ าตัวไหนทีมีความน่าสนใจมากๆ จะได้ รับ
พลังการบอกต่อจากกลุ่มนักศึกษา ซึงจะผ่านทังการบอกปากต่อปาก และพลัง Social ซึงกลุ่ ม
นักศึกษา จะมีอทิ ธิพลในการสร้ างกระแสได้ มากเป็ นพิเศษ โอกาสการขายได้ สนิ ค้ าจะเพิมขึนหลาย
เท่า แต่ ในทางกลั บ กัน ถ้ า กระแสของร้ า นค้ าออกมาในทางลบ กระแสจะยิงแรง และยิงเร็วยิง
กว่าเดิม เป็ นอย่างมากเช่นกัน
กลุ่มคนวัยทํางาน (ช่วงอายุ 31-40 ปี ) กลุ่มคนทํางาน เป็ นกลุ่มทีค่อนข้ างใหญ่
และมีกาํ ลังซือสูง จะมาในช่วงเวลาตังแต่หลังเลิกงาน คือ 5 โมงเย็นเป็ นต้ นไป โดยส่วนมากแวะ
มาตลาด เพราะเป็ นทางผ่ านกลับบ้ าน หรือตังใจแวะมาซือสินค้ าร้ านประจํา สินค้ าทีมักจะซือคือ
อาหาร ของานเล่ น กลับบ้ าน สําหรั บผู้หญิงมักจะเดินเทียวทัวตลาด ทําให้ มีโอกาสมาซือสิน ค้ า
แฟชัน สินค้ ากิฟชอฟ ได้ สูง สําหรั บผู้ชายมักจะซือสินค้ าทีต้ องการแล้ วกลับเลย สินค้ าต่างๆ มี
โอกาสขายได้ น้อย
6.2.2 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ / องค์กร (Positioning)

ภาพที 4 ภาพแสดงการวางตําแหน่งทางการตลาดของ “พริกแกงดี”

7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
แผนการผลิตและการดําเนินงาน เป็ นการกําหนดกรอบการทํางานเพือให้ สอดคล้ อง
กับแผนการตลาดและแผนกลยุทธ์ของบริษัททีกําหนดไว้ รวมถึงการพลักดันการนําเสนอสินค้ าให้
อยู่ ใ นรู ป แบบใหม่ ๆ ของตลาดอยู่ เ สมอ ให้ เ กิด การจดจํา สิน ค้ า หรื อ ผ่ า นตาของผู้ ทีซื อสิ น ค้ า
ออนไลน์ โดยมุ่งสู่กรอบเป้ าหมายเดียวกันของบริษัท การให้ สินค้ าตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย คลอบ
คลุมทุกพื น ในออนไลน์และออฟไลน์หรื อหน้ าร้ านค้ ายังรวมถึงการบริ หารจัดการ แผนสต๊อก



สินค้ า การขนส่ง ให้ เกิดความง่ายต่อการติดต่อสือสารกับลูกค้ าการจัดเก็บรวมรวมข้ อมูลของลูกค้ า
ทีซื อสิน ค้ า ผ่ า นช่ องทางต่ า งๆ เพื อนํา ข้ อ มู ลมาวิ เ คราะห์ ถึ งความต้ องการสิน ค้ า ในอนาคต ให้
กําหนดแผนจัดเตรียมความพร้ อม นําเสนอสินค้ าเพือตอบสนองความต้ องการการสังซือสินค้ าของ
ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง

8. แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
แผนการเงิน บริษัทมุ่งเน้ นการบริ หารจัดการทางการเงิน ให้ มีความสอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจ และมุ่งเน้ นกระแสเงินสด การจัดการต้ นทุนให้ มีความเหมาะสม บริษัทใช้ เงินลงทุนเพือ
ดําเนินงานในธุรกิจ เป็ นจํานวน 400,000 บาท โดยมีแหล่ งทีมาของเงินทุนจากการใช้ ทุนส่วนผู้
ถื อ หุ้ น คิดเป็ นสัดส่วน 100% ซึ งส่ว นผู้ ถือหุ้ น นี แบ่ งเป็ นจํานวนหุ้ น ทังสิน 4,000 หุ้ น โดยคิด
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยไม่มีส่วนของเงินกู้ นําไปใช้ สงซื
ั อสินค้ า การจัดการสือโฆษณา และด้ าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้ นการจัดการระบบหมุนเวียนสินค้ าทีดี หลีกเลียงการสต๊อกสินค้ าทีมีแนวโน้ มทีจะ
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ การจั ด การต้ น ทุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื อบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้ าหมายขององค์กรทีกําหนดไว้
8.2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
จากตารางประมาณการงบกําไรขาดทุน 1-5 ปี (ตามข้ อมูลตารางด้ านล่าง) จะเห็น
ได้ ว่าในปี ที 1 บริษัทจะมีรายได้ เข้ ามาแต่ไม่สูงมากนัก เนืองจากเป็ นระยะเริมต้ น ทําให้ การลงทุน
ในช่ วงแรกของบริ ษัทใช้ เงิน ทุ น สูง ซึ งบริ ษัทจะมีก ารประชาสัมพั น ธ์ โฆษณา จั ดทําโปรโมชั น
ส่งเสริมการขายให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า และหาแนวทางเพือขยายฐานกลุ่มลูกค้ าให้ ได้ มากขึน จึงมีการ
กํา หนดอัต ราการเติ บ โตของรายได้ อ ยู่ ทีร้ อยละ 20 ในช่ วง 3 ปี แรก เพื อศึ กษาและวิ เ คราะห์
แนวโน้ มตลาด ซึงหลังจากนันจะกําหนดอัตราการเติบโตของรายได้ ในปี ที 4 อยู่ทร้ี อยละ 25 แต่
อย่างไรก็ตามในช่วง Q3 ของทุกปี บริษัทจะมีการประเมินยอดขายว่าตรงตามเป้ าหมายทีกําหนด
หรื อ ไม่ ประกอบกับ การประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดและภาวะเศรษฐกิจ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
ตังเป้ าหมายในปี ถัดไป เพือให้ เกิดความเหมาะสมและลดความเสียหายภายใน สามารถพิจารณา
ได้ ดังนี



ตารางที 3 แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุนระยะเวลา 5 ปี
Normal Case
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ อนๆ
ื
รวมรายได้
หัก ต้ นทุนผันแปร
กําไรขันต้ น
หัก ต้นทุนคงที
กําไรจาการดําเนินงาน
หัก ค่าเสือมราคา
กําไรสุทธิก่อนหักภาษี
หัก ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล *
กําไรสุทธิ

ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
ปี ที 5
810,000
972,000 1,166,400 1,458,000 1,822,500
40,500
48,600
58,320
72,900
91,125
850,500 1,020,600 1,224,720 1,530,900 1,913,625
399,735
479,682
551,124
688,905
861,131
450,765
540,918
673,596
841,995 1,052,494
432,000
434,840
445,930
489,888
574,088
18,765
106,078
227,666
352,107
478,406
0
0
0
0
0
18,765
106,078
227,666
352,107
478,406
0
0
0
52,816
71,761
18,765
106,078
227,666
299,291
406,645

ทีมา : จากการวิเคราะห์ของผู้เขียน
8.3 จุดคุม้ ทุน (Break Even Point)
จุดคุ้มทุนของสินค้ า อยู่ทจํี านวน 1,500 ชิน คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายจํานวน 67,500 บาท
และรายได้ 67,000 บาท ดังนันเมือกิจารขายสินค้ าได้ มากกว่า 1,500 ชิน จะทําให้ กิจการมีกาํ ไร
และสามารถดําเนินธุรกิจได้
8.4 มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
เมือพิจารณาจากกระแสเงินสดรับสุทธิรายปี ตลอดอายุโครงการข้ างต้ น กระแสเงิน
สดจ่ายลงทุนสุทธิ 400,000 บาท ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี และอัตราผลตอบแทนทีคาดหวั ง
20% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 128,890 บาท ของการลงทุนเป็ นเป็ นระยะเวลา 5 ปี มีค่าเป็ น
บวกแสดงว่าโครงการดังกล่าว สมควรทีจะลงทุน ในโครงการดังกล่าว
8.5 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)
เมือพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการคํานวณหาค่า IRR เท่ากับ 29.56 %
ทีทําให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยค่า IRR มากกว่ า อัตราผลตอบแทนทีคาดหวั ง 20% ทําให้
สามารถเลือกตัดสินใจเลือกการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ เนืองจากให้ อัตราผลตอบแทนสูง
กว่าอัตราทีคาดหวัง

9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
การดํา เนิ น ธุ ร กิจ มั ก จะเกิด สถานการณ์ หรื อ ผลกระทบต่ า ง ๆ ทีส่ ง ผลต่ อ การ
ดําเนินงาน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล สังคม วัฒนธรรม ภัยโรคระบาด และ



หมายรวมไปถึง กระแส(Trend) ดังนันเพือให้ กจิ การสามารถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ ให้ ธุรกิจ
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เมือประสบสภาวะการเหตุทเกิ
ี ดคาดเดา จึงจําเป็ นต้ องหาแนวทาง
จัดการรองรับ ดังต่อไปนี
9.1.1 กรณีทีสินค้ าไม่ สามารถขายได้ ตามทีคาดไว้ หรื อยอดขายตํากว่ า เป้ าหมาย
บริษัทจะดําเนิน การพิจารณาหลาย ๆ องค์ประกอบ รายละเอียด ดังนี
1. พิ จ ารณาถึ ง บุ ค ลากร ต่ อ ความเหมาะสมของรายรั บ กิ จ การ จั ด การ
ประเมินภาพรวมความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัติงาน ต่อยอดขายสินค้ ามีแนวโน้ มอย่างไร
2. ประเมินความต้ องการทีแท้ จริง ต่อคุณภาพ ราคา และการรับรู้ของลูกค้ า
ในการตัดสินใจเลือกซือสินค้ าพร้ อมนํามาปรั บปรุงให้ เกิดความสามารถในการทําการขายและ
การตลาดในอนาคต
3. การจั ด การประเมิน สือ การทําโฆษณา ควรเพิ มหรื อลด ให้ เหมาะสม
เพือให้ เกิดการรับรู้ของลูกค้ าอย่างต่อเนือง คาดการแนวโน้ มควบคู่กบั ข้ อมูลต่างๆ นํามาวิเคราะห์
และปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับเป้ าหมายต่อไป
4. ไม่เพิ มสินค้ าหรื อสต๊อก ทียังไม่สามารถขายออกไปได้ เพื อไม่ให้ สินค้ า
เสียหาย และยังป้ องกันการหมดอายุ ต้ นทุนกิจการทีไม่สอดคล้ อง
ทังนีบริษัทยังศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเพือกําหนด
กิจกรรม รูปแบบ และสือในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เพือให้
สอดคล้ องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้ สอยของกลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมายตามเทศกาล หรือปัจจัยอืนๆ
ให้ สอดคล้ องกับมาตรการกฎหมาย หรือนโยบายของภาครัฐเพือกระตุ้นการบริโภค
9.1.2 จํานวนลูกค้ าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ในกรณีทีพบว่าจํานวนของลูกค้ ามีการ
เพิมขึนอย่างรวดเร็ว อาจจะเกิดในช่วงทีบริษัทขยายกิจการ / ช่วงทีมีการจัดรายการส่งเสริ มการ
ขาย และเทศการต่างๆ ทําให้ บริ ษัทต้ องสํารองสินค้ าต่า งๆให้ เพี ยงพอ โดยช่ วงเวลาปกติทาง
บริษัทจะมีการคัดเลือกสินค้ าต่างๆ รวมถึง Supplier รายใหม่ๆ เพือให้ เพียงพอสําหรับสินค้ าทีมี
การสังซือในปริมานมากขึน
9.1.3 การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ เพื อให้ สมารถรั กษายอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาด บริ ษัทมุ่ งเน้ น การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื อรั ก ษาฐานลู กค้ าเดิมไว้ การจัด
โปรโมชัน ของแถมสินค้ า เพือส่งเสริมการตลาด เพือให้ เกิดกิจกรรมต่างๆกับลูกค้ า ทําให้ ลูกค้ า
เกิดความมันใจ และไว้ ใจให้ สนิ ค้ าของบริษัทเข้ าไปอยู่ในชันอยู่เสมอ
9.1.4 ราคาของสินค้ ามีต้น ทุ น ทีเพิ มขึน ราคาสินค้ าจะมีต้นทุนเพิ มสูงขึนตาม
ราคาวั ตถุ ดิบทีมีการปรั บตัวสูงขึน อัตราการจ้ างแรงงาน เป็ นต้ น ดังนั นบริ ษัทต้ องมีการเจรจา
ต่อรองกับผู้ผลิตหรื อจัดหาแหล่งผลิตรอง ไว้ เป็ นทางเลือกเพือเปรียบเทียบราคาต้ นทุนวัตถุดิบ
ด้ วย และบริ ษัทจําเป็ นต้ องทําการสังซือสินค้ าล่ วงหน้ าเพื อป้ องกันปั ญหาการปรั บขึนของราคา
สินค้ า เพือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อลูกค้ าได้



9.1.5 การลาออกของพนักงาน ศึกษาและหาสาเหตุของปั ญหาเรืองการลาออก
ของพนั ก งานและหาแนวทาง การแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ เช่ น อาจเกิดจาก เรื องผลตอบแทนของ
พนักงาน ศึกษาผลตอบแทนเฉลียในตลาดแรงงานว่าอยู่ระดับใด และควรแจ้ งพนักงานให้ เท่ากับ
หรือสูงกว่า รวมถึงควรมีสวัสดิการต่าง ๆ ทีให้ กบั พนักงานด้ วยเพือดึงดูดบุคลากรทีมีศักยภาพมา
ทํางานและรักษาพนักงานให้ อยู่กบั บริษัทระยะยาว
9.1.6 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพือสามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน กําหนดแผนแนวทางจัดหาเหล่งเงินทุน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การกู้ยืมกรรมการ การ
ขอสินเชือธนาคาร การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ เพือป้ องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน และยังมีแหล่งเงินกู้ระยะสันทีสามารถเข้ าถึงได้ ทนั ที
9.2 แผนในอนาคต
แผนในอนาคตเมือบริษัทมีการดําเนินงานในสภาวะปกติ และมีผลประกอบการ
ตามทีคาดหวั งไว้ เพื อให้ เ กิดความก้ าวหน้ าทางธุ ร กิจ บริ ษัทมี แ ผนทีจะขยายธุ ร กิจโดยมีแนว
ทางการดําเนินการงาน ดังนี
9.2.1 ขยายกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายจากเดิมกําหนดไว้ กําหนดเป้ าหมายกิจการให้
สูงขึน เพือให้ กิจการขยายตัวอย่างต่อเนืองและป้ องกันปัญหาของยอดขายลดลง มีการกําหนดเป้ า
การขยายกิจการ ในระยะ 3-5 ปี ข้ างหน้ า
9.2.2 ขยายตลาดไปยั ง ต่ า งประเทศในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เช่ น ลาว พม่ า
กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และตลาดสินค้ าออนไลน์ในต่างประเทศ
9.2.3 เพื อความสําเร็จทียังยืน บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นและให้ ความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิงกับ การพั ฒ นาคนทังในปั จจุ บั น และอนาคต โดยพั ฒ นาระบบ Competency Based Training
ของบริษัท และจัดการเพือให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถตาม Competency ทีต้ องมี สามารถ
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุ นในด้ านต่างๆ เช่น ระบบ Self-Learning ระบบ
การจัดการความรู้ การสร้ างขวัญกําลังใจในการทํางาน เป็ นต้ น
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