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1.บทสรุปผูบ้ ริหาร
รูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมเมืองในปั จจุ บัน ทีมีความนิยมในการท่องเทียวใน
ประเทศไทยในประเทศไทยมากขึน พร้ อมปั จ จั ยสนั บ สนุ น จากการส่ งเสริ มของรั ฐ บาลทีออก
นโยบายกระตุ้ น การท่องเทียวในประเทศผ่ า นนโยบายเทียวเมื อ งรอง ลดหย่ อ นภาษี โดยการ
ขยายตัวของนักท่องเทียวยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของร้ านอาหาร ทําให้ มีทงผู
ั ้ ประกอบการทัง
รายใหม่ ทีมองเห็น โอกาสทางธุ ร กิจ เข้ า สู่ตลาดอย่ า งต่ อ เนื อง โดยผลวิ เ คราะห์ จ ากศู น ย์ วิ จั ย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ EIC มองว่ า ธุรกิจร้ านอาหารยังมีโอกาสเติบโต
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีผันผวน โดยคาดว่าจะขยายตัวราว 4-5% ในปี 2019-2020 โดยมี
ปั จจัยสนับสนุ นจากโครงสร้ างประชากรทีเปลียนแปลงไปทังจากครั วเรื อนทีเล็กลง การขยายตัว
ของเมืองและไลฟ์ สไตล์ผ้ ูบริ โภคทีเปลียนแปลงไป และหนึงในประเภทร้ านอาหารยอดนิยมของ
คนไทย คือ อาหารทะเล หรืออาหารซีฟู้ด เป็ นอาหารทีได้ รับความนิยมทัวไป ไม่ว่าจะเป็ น หมึก
หอยกุ้ง ปลา
จากการทีตลาดของอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตขึนเรือย ๆ มุมมองอีกมุมที
ผู้บริหารได้ เล็งเห็น คือ วัตถุดิบในการใช้ ประกอบร้ านอาหารทะเล ย่อมเติบโตตามไปด้ วย และ
จากผลสํารวจผู้ประกอบการร้ านอาหาร และผู้จาํ หน่ายอาหารทะเลสดในตลาดสด พบว่า ความสด
ใหม่ของสินค้ า เป็ นปั จจัยหลักและสําคัญอย่างยิงทีจะทําให้ ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นทีถูกใจ และเกิด
ให้ การกลับมาใช้ บริการซํา จึงเป็ นทีมาของการริเริมทําธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด “พระนาย ทะ
เสสด & ทะเลเผา” มีลักษณะเป็ นตลาดสดของอาหารทะเล โดยมีลัก ษณะจั ดทํา เป็ นบ่ อเลี ยง
วัตถุดิบทีนําเข้ ามาจากทะเลของพม่า โดยเน้ นนําเข้ าด้ วยปริ มาณมาก จุ ดเด่นอยู่ทีรสชาติดี เนือ
แน่ น หวานหอม โดยเฉพาะกุ้ง -ปู ทีประชาชนนิ ยมรั บประทาน ถือว่ าได้ บริ โภคของสด อร่ อย
ราคาถูก โดยราคาไม่ต่างกับอาหารทะเลในฝังอ่าวไทย หรืออาจจะถูกกว่า
เนืองจากการขนสินค้ าอาหารทะเล มาทีร้ านไม่ไกลมากเมือเทียบกับทะเลฝังอ่าวไทย
จึงเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียวและประชาชนทัวไป บริษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรืองการวางแผนใน
ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ระบบการจัดหาวัตถุดิบทีนําเข้ ามา โดยต้ องมีการควบคุมอุณหภูมิ และใช้ นาํ
ทะเลทีมีความเข้ มในระดับทีเหมาะสม เพือควบคุมความสดใหม่ของคุณภาพสินค้ า ทางด้ านการ
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บริ ห ารงานจั ด การ ในช่ ว งแรกเน้ นการใช้ ประสบการณ์ บ ริ ห ารงานของ ที ม ผู้ บริ ห ารและ
ประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เนืองจากธุรกิจไม่มีความซับซ้ อน โดยมีการระดมทุน
จากทีม ผู้ บ ริ ห าร มาเป็ นเงิ น ลงทุ น เริ มแรก จํา นวน 1.0 ลบ. เพื อนํา ไปลงทุ น ในกิจ การ ด้ า น
การตลาด เน้ นใช้ กลยุทธ์เชิงรุก เน้ นมีความได้ เปรียบในเรืองความสดใหม่ของแหล่งวั ตถุดิบ ซึง
เป็ นจุดขายของอาหารทะเล เน้ นการขายสินค้ ามีคุณภาพ ส่งมอบให้ ตรงเวลา ทําการประชาสัมพันธ์
และโฆษณาร้ านให้ เป็ นทีรู้จักในหลาย ๆ ช่องทาง เพือให้ เป็ นทีรู้จัก และจัดโปรโมชันส่งเสริมการ
ขาย ในช่ ว งแรกของการเริ มกิ จ การ เพื อสร้ างฐานลู ก ค้ า เน้ น การใช้ ช่ อ งทาง Social Media
เนืองจากต้ นทุนตํา และเป็ นช่องทางทีทําให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ สะดวก และรวดเร็วมาก
ขึน และความหยืดหยุ่นในการขนส่งสินค้ า ทําให้ เกิดการกลับมาซือซํา จากการกําหนดแผนในด้ าน
สําคัญต่าง ๆ ทีกล่าวมาแล้ วนัน ส่งผลให้ การประมาณการรายได้ ในปี ที 1 อยู่ในระดับ 1.20 ลบ.
ประมาณการไว้ แบบระมัดระวัง เนืองจากเป็ นปี แรกทีต้ องมีการลงทุน และสร้ างการรับรู้ของตลาด
แสดงผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.02 ลบ. แต่เมือพิจารณานําค่าเสือมราคามาบวกกลับ บริษัทจะมี
ผลกําไรสุทธิ เท่ากับ 0.03 ลบ. และในปี ที 2-5 ประมาณการให้ รายได้ เติบโตปี ละ 30% จากปี
ก่อนหน้ า อัตรากําไรสุทธิเฉลียอยู่ในระดับ 17% และเมือพิจารณากระแสเงินสดสุทธิทบริ
ี ษัทได้ รับ
พบว่า โครงการลงทุนครังนี บริษัทจะมีระยะคืนทุนจากการลงทุนเปิ ดร้ านในครังแรก เท่ากับ 3 ปี
3 เดือน และพิ จารณาตามโครงสร้ า งต้ น ทุน และการลงทุน บริ ษัทจะมี จุดคุ้ มทุ น อยู่ ทีเดื อนละ
111,667 บาท

2.แนวคิดการจัดตังธุรกิจ
อาหารทะเล หรื ออาหารซีฟู้ด เป็ นอาหารทีได้ รับความนิยมทัวไป ไม่ว่าจะเป็ น หมึก
หอย กุ้ง ปลา ฯลฯ อีกทังอาหารเหล่านีก็มาพร้ อมคุณประโยชน์ทมากมาย
ี
ซึงหลักๆ ทีทุกคนมักจะ
ได้ ยินบ่อย ๆ นันก็คือ ไอโอดีน แต่อาจจะไม่ค่อยทราบว่าอาหารทะเลเหล่านีมีสารอาหารมากกว่า
ทีเราคิด เริ ม กุ้ง คุณค่าทางโภชนาการของกุ้งอยู่ทีโปรตีน แร่ ธาตุ และคาร์ โบไฮเดรต ช่ วยทําให้
ร่ า งกายแข็ง แรงสดชื น กระปรี กระเปร่ า ปู -หอย มี ไ อโอดี น สู ง มาก มาพร้ อ มกับ แคลเซี ย ม
ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กและวิตามินอีกมากมาย และปลาหมึก ให้ โปรตีน ไอโอดีน คาร์โบไฮเดรต แร่
ธาตุ กํามะถัน แต่จะมีโคเลสเตอรอลค่อนข้ างสูง เป็ นต้ น นอกจากนี ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC มองว่า ธุรกิจร้ านอาหารยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ
ที ผั น ผวน โดยคาดว่ า จะขยายตั ว ราว 4-5% ในปี 2019-2020 โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จาก
โครงสร้ างประชากรทีเปลี ยนแปลงไปทังจากครั วเรื อนทีเล็กลง การขยายตัวของเมืองและ ไลฟ์
สไตล์ผ้ ูบริ โภคทีเปลี ยนแปลงไป นอกจากนี การขยายตัวของนักท่องเทียวยังช่ วยสนับสนุ นการ
เติบโตของร้ านอาหาร แต่แนวโน้ มการแข่งขันจะรุนแรงมากขึนโดยเฉพาะการขยายสาขาของเชน
ร้ านอาหารต่าง ๆ ทําให้ ผ้ ูประกอบการทังรายเก่าและรายใหม่ ต้ องมีการปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้ อง
กับ พฤติ กรรมของผู้ บริ โภคทังในความสนใจในเรื องสุขภาพ บรรยากาศ ทีผ่ า นคลายและการ



ประหยัดค่ าใช้ จ่า ย เพื อช่ วงชิ งส่ว นแบ่ งตลาดให้ ได้ มากทีสุดอีก ด้ ว ย และจากการทีตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการเติบโตขึนเรือย ๆ ทําให้ มีพืนทีให้ ผ้ ูลงทุนรายใหม่ สามารถเข้ ามา
ดําเนินการกิจการเพื อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีมีจาํ นวนเพิ มมากขึนได้ ดังนัน ความ
ต้ องการในเรืองของวัตถุดิบของอาหารทะเล จึงมี ความต้ องการเพิมขึนรองรับความต้ องการของ
ตลาดตามไปด้ วย
สํา หรั บ ทํา เลทีเลื อ ก คื อ จั งหวั ดพิ ษณุโลก จั ดเป็ นเมื อ งรอง 1 ใน 16 จั งหวั ดของ
ภาคเหนือ ทีมีการส่งเสริมการท่องเทียวโดยรัฐบาล มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวเมืองลอง
มาอย่างต่อเนือง เช่ นการสร้ างปฏิทินท่องเทียว-กิจกรรมประจําเมือง ดึงคนท่องเทียวทังปี ไม่
กระจุ กเฉพาะช่วงเทศกาล เพือให้ นักท่องเทียวทยอยเข้ าไปเทียว จนไม่ส่งผลกระทบต่อเสน่ห์ของ
พืนที (เมืองไม่สาํ ลัก) เพือให้ คนเมืองรองค่อยๆ เรียนรู้ ฝึ กฝนการต้ อนรับ เล่าเรือง พูดคุย ตอบ
คําถามนักท่องเทียว ด้ วยเหตุนี ทําให้ จังหวัดพิษณุโลก จัดเป็ นจังหวัดทีมีโอกาสเติบโตเพิมมากขึน
จากการท่องเทียวมากขึน
2.1 แนวคิดความเป็ นมาธุรกิจ
กิจการก่อตังโดย คุณวนัชพร กระจ่างยุทธ เดิมเป็ นครอบครัว “กระจ่างยุทธ” พืนเพ
เป็ นชาวสุโขทัย ต่อมา ครอบครัวได้ ย้ายมาอยู่ทกรุ
ี งเทพฯ จนกระทัง คุณวนัชพรฯ ได้ มีโอกาสไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทมหาวิ
ี
ทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และได้ มีโอกาสใช้ ชีวิตทีอยู่
ทีจั งหวั ดพิ ษณุโลกตลอด 4 ปี เต็ม และเมือจบการศึ กษาแล้ ว ได้ กลั บมาอยู่ ทีกรุ งเทพฯ ได้ เข้ า
ทํางานในบริษัทเอกชนแห่งหนึง โดยในการทํางานเป็ นพนักงานบริษัท คุณวนัชพรฯ ได้ พยายาม
มองหาโอกาสในการทํา ธุร กิจ ส่ว นตัวมาตลอด โดยทางครอบครั วมีก ารทํา ธุร กิจ ส่ว นตัวมาใน
หลายๆ ด้ าน ได้ แก่ หอพัก สวนยาง ผลิตเสือผ้ า และทางคุณวนัชพรฯ ได้ เข้ าไปช่วยในด้ านการ
บริหารงานธุรกิจของครอบครัวมาโดยตลอด
จนกระทัง ได้ มีโอกาสรู้จักพีทีทํางานทีรู้จักแหล่งในการจําหน่ายอาหารทะเลในฝังทะเล
พม่าทีมีชือเสียงในความสด และความเป็ นธรรมชาติของทะเล ทําให้ จัดเป็ นแหล่ งวัตถุดิบอาหาร
ทะเลทีมีชือเสียง เป็ นทีรู้จักในวงการร้ านอาหาร ด้ วยแรงจู งใจนีเอง ทําให้ คุณวนัชพรฯ เกิดไอเดีย
เชือมโยงต่อยอดเกิดเป็ นแนวคิดในการทําธุรกิจจําหน่ ายอาหารทะเลสด & ทะเลเผา โดยจะชู
จุดเด่นเรืองการนําเข้ าวัตถุดิบมาจากทะเลพม่า ประกอบกับได้ เล็งเห็นว่า อาหารเป็ นปัจจัยพืนฐาน
ของผู้บริโภค และได้ ริเริมทําการสํารวจตลาด ศึกษาข้ อมูล จนได้ มองเห็นโอกาสในการธุรกิจใน
จังหวัดพิษณุโลกทีตนเองคุ้นเคย ซึงเป็ นทําเลทีตังทีอยู่ใกล้ แหล่ งวัตถุดิบ และเป็ นจังหวัดทีได้ รับ
การสนับสนุนเป็ นเมืองรองตามโครงการของภาครัฐ จึงคาดว่าจะมีปริมาณความต้ องการซือเติบโต
ได้ ไม่ยากในอนาคต



2.2 สรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจทีผ่านมา
ครังนี เป็ นการจัดทําแผนธุรกิจเพือวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของธุรกิจ ตลอดจนการ
กําหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพือให้ สามารถเข้ าสู่ตลาดแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลการ
ดําเนินการทีคุ้มค่าต่อการลงทุนมากทีสุด

3.สินค้าหรือบริการ
“พระนาย ทะเลสด & ทะเลเผา” ประกอบธุรกิจจําหน่ ายอาหารทะเลสด ลักษณะ
ธุรกิจ แบ่งเป็ น แบบค้ าส่ง และค้ าปลีก พร้ อมมีบริการปิ ง เผา นึง ให้ ลูกค้ าฟรี พร้ อมด้ วยนําจิม
ซีฟู้ดรสเด็ด เพือรองรับการปรุงอาหารทะเลจากผู้บริโภคทีเข้ ามาเลือกวัตถุดิบจากทางร้ าน ทําเล
ทีตังของร้ าน จะตังอยู่ในบริเวณตัวเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4.วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC มองว่า ธุรกิจร้ านอาหาร
ยั งมี โ อกาสเติ บ โตท่า มกลางภาวะเศรษฐกิจ ทีผั น ผวน โดยคาดว่ า จะขยายตั ว ราว 4-5% ในปี
2019-2020 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากโครงสร้ างประชากรทีเปลียนแปลงไปทังจากครั วเรื อนที
เล็กลง การขยายตัวของเมืองและไลฟ์ สไตล์ผ้ ูบริโภคทีเปลียนแปลงไป นอกจากนี การขยายตัวของ
นักท่องเทียวยังช่ วยสนับสนุ นการเติบโตของร้ านอาหาร แต่แนวโน้ มการแข่งขันจะรุนแรงมากขึน
โดยเฉพาะการขยายสาขาของเชนร้ านอาหารต่าง ๆ ขณะเดียวกัน มีผ้ ูเล่นรายใหม่ ๆ เข้ ามาแข่งขัน
มากขึน ซึงต้ องจับตามองร้ านอาหาร Asian โดยเฉพาะอาหารญีปุ่ นและร้ าน Café อย่างร้ านกาแฟ
ทีมีแนวโน้ มแข่งขันรุนแรง
แนวโน้ มในระยะต่อไปผู้ประกอบการต้ องปรับตัวรับเทรนด์การเติบโตของร้ านอาหาร
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความนิยมร้ านประเภท Fast Casual รวมถึงการให้ ความสําคัญกับ Foodie
influencer และแพลตฟอร์มค้ นหาร้ านอาหาร ตลอดจนเพิมช่องทาง delivery ทีได้ รับความนิยม
มากขึน แม้ ว่าธุรกิจร้ านอาหารยังเติบโตได้ ต่อเนืองแต่ยังมีผ้ ูประกอบการทีไม่ประสบความสําเร็จ
และเลิกกิจการเป็ นจํานวนไม่น้อย ดังนัน การจะเข้ ามาในธุรกิจนีต้ องมีความระมัดระวังพิจารณา
เลื อกทําเลทีเหมาะสม เน้ นคุ ณภาพและบริ การ สร้ างความแตกต่ างและทีสําคัญคือการบริ หาร
จัดการต้ นทุน ตลอดจนสร้ างความผูกพั นกับลูกค้ าซึงเป็ นหัวใจสําคัญทีจะทําให้ ธุรกิจสามารถอยู่
รอดได้ ในระยะยาว
ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารและภาวะการแข่งขัน
ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารยั ง มี แ นวโน้ มเติ บ โตต่ อ เนื องโดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการ
เปลี ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างทังจากครั วเรื อนทีมีขนาดเล็กลงและการปรั บเปลียนไลฟ์ สไตล์ ข อง
ผู้ บ ริ โ ภค ทังนี แม้ ว่ า ในช่ ว ง 2-3 ปี ทีผ่ า นมา จะเห็น การชะลอตั ว ของการบริ โ ภคจากรายได้



ครัวเรือนทียังไม่ฟืนตัวมากนัก อีกทังรายได้ ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับตํา แต่จากข้ อมูลของ Euro
monitor พบว่ ายอดขายธุรกิจบริ การอาหาร (Food service)[1] ของไทยยังเติบ โตได้ ต่อเนื องที
4% ต่อปี ในช่วงปี 2013-2018 ซึงสูงกว่าการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนทีเติบโตเฉลียราว
2.4% ต่อปี ในช่ วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ มูลค่าตลาดเพิ มขึนมาอยู่ทราว
ี 8.8 แสนล้ านบาทในปี
2018 ทังนี อีไ อซี ค าดการณ์ ธุร กิจ บริ ก ารอาหารยั ง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตได้ ต่ อ เนื องทีราว 4-5%
ในช่วงปี 2019-2020 โดยปั จจัยสนับสนุ นสําคัญมาจากการเปลียนแปลงโครงสร้ างประชากรที
ครั วเรื อ นมีข นาดเล็กลงและต้ องการความสะดวกสบายมากขึน รวมถึ งการขยายตัวของเมือง
(urbanization) ทีเกิดขึนพร้ อมกับการขยายตัวของศูน ย์การค้ าใหม่ ๆ ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีก าร
ปรับเปลียนพฤติกรรมหันมาทานอาหารนอกบ้ านหรือซืออาหารสําเร็จรูปมาทานทีบ้ านมากขึน
สะท้ อ นได้ จ ากข้ อ มู ล การสํา รวจการใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ นไทยในด้ า นอาหารของ
สํานักงานสถิติแห่ งชาติจะพบว่ า ครั วเรื อนไทยมีก ารใช้ จ่ายทานอาหารนอกบ้ านหรื อซืออาหาร
สําเร็จรูปมาทานในบ้ านเพิ มขึนราว 3% ต่อปี ในช่วงปี 2009-2018 เทียบกับการใช้ จ่ายในการ
ปรุ ง อาหารเองทีบ้ า นทีเติ บ โตเพี ย ง 1% ต่ อ ปี ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน สอดคล้ อ งกับ ผลสํา รวจ
พฤติกรรมการบริโภคของไทยทีจัดทําโดย EIC ในปี 2017 ซึงพบว่า 68% ของผู้ตอบแบบสํารวจ
ทํากิจกรรมนอกบ้ านมากขึน โดยการทานอาหารนอกบ้ านเป็ นกิจกรรมทีนิยมทํามากทีสุดถึงราว
65% อีก ทัง 76% ของผู้ บ ริ โภคยังมีก ารใช้ จ่า ยนอกบ้ านมากขึน นอกจากปั จ จั ยสนั บสนุ นจาก
ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศแล้ ว การขยายตั วของนั ก ท่องเทียวต่ า งชาติ ใ นช่ ว งทีผ่ า นมายั งมี ส่ว นช่ ว ย
ผลักดันยอดขายร้ านอาหารให้ เติบโตได้ ดีแม้ ในช่วงทีเศรษฐกิจชะลอตัว
ทังนี จากข้ อมูลการใช้ จ่ายหมวดอาหารและเครืองดืมของนักท่องเทียวต่างชาติในช่วงปี
2013-2017 มี แ นวโน้ ม เพิ มขึ นต่ อ เนื องที ราว 5% ต่ อ ปี หรื อ อยู่ ที ราว 10,568 บาท ต่ อ คน
ต่อทริ ป สะท้ อนถึงโอกาสสํา หรั บธุร กิจร้ านอาหารทียั งเติบโตได้ อีก มาก โดยเฉพาะตามแหล่ ง
ท่องเทียวสําคัญต่าง ๆ
การเติ บ โตของร้ านอาหารเป็ นผลจากการขยายตั ว ของกลุ่ ม ร้ านอาหารทีมี ส าขา
(chained restaurant) เป็ นหลั ก จากข้ อมู ล ของ Euro monitor ในช่ ว งปี 2012-2018 พบว่ า
ยอดขายร้ านอาหารประเภท เชน ของไทยขยายตัวต่อเนืองทีราว 9% ต่อปี ขณะทีการขยายสาขา
เติบโตราว 8% โดยส่วนใหญ่ เป็ นการขยายสาขาไปตามพื นทีค้ าปลี กทีเพิ มขึน ซึงเติบโตสูงกว่ า
ร้ านอาหารทีไม่มีสาขา (non-chained restaurant) ซึงยอดขายและจํานวนร้ านค้ าขยายตัวเพียงราว
4% และ 2% ต่อปี ตามลําดับ ทังนีถ้ าดูประเภทของร้ านอาหารจะพบว่ าแนวโน้ มร้ านทีจํากัดการ
ให้ บริการ (limited service) อย่างเช่ นรูปแบบทีไปสังอาหารทีเคาน์เตอร์และลูกค้ าบริ การตัวเอง
หรื อบางแห่ งอาจมีพนั กงานมาเสิร์ฟทีโต๊ะเป็ นรู ปแบบทีขยายตัวดีเนื องจากตอบโจทย์ทังความ
รวดเร็ ว ลดจํา นวนพนั ก งานและทํา ให้ จํา นวนรอบหมุ น เวี ย นโต๊ะ อาหารเพิ มขึ น ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาร้ านอาหารในรูปแบบนีมากขึน ซึงแต่เดิมส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านอาหาร
fast food ประเภท เบอร์เกอร์ แต่ในปัจจุบันร้ านอาหารประเภทอืน ๆ ได้ มีการพัฒนารูปแบบร้ าน



ในลักษณะนีมากขึนอาทิ ร้ านอาหารญีปุ่ น ร้ านขนมเบเกอรี ซึงแนวโน้ มการแข่งขันจะยิงรุนแรงขึน
จากการทีมีผ้ ูเล่นรายใหม่ ๆ เข้ ามาแข่งขันมากขึน
กระแสธุรกิจร้านอาหารทีน่าจับตามอง
Fast casual เป็ นรูปแบบทีตอบโจทย์ผ้ ูบริโภคยุคใหม่ทต้ี องความรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ยังต้ องการเน้ นคุ ณภาพอาหารควบคู่ ไปด้ วย ร้ า นอาหารประเภท fast casual ซึ งเป็ นรู ป แบบที
ผสมผสานระหว่าง fast food ซึงเน้ นความรวดเร็วกับ casual dining ซึงเน้ นคุณภาพ บรรยากาศ
ร้ านและเมนู มีความหลากหลายเป็ นรูปแบบทีมีแนวโน้ มได้ รับความนิยมมากขึนทัวโลก จากสถิติ
ธุรกิจร้ านอาหารประเภทต่ าง ๆ ในสหรัฐฯ จะพบว่า fast casual มีแนวโน้ มขยายตัวเร็วกว่า fast
food โดยทัวไป โดยล่าสุดในปี 2016 ขยายตัวราว 8% เทียบกับร้ านประเภท fast food ทีขยายตัว
4% นอกจากนี fast casual ค่อนข้ างมีความหลากหลายครอบคลุมอาหารนานาชนิดอย่างเช่ นใน
สหรั ฐ ฯ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นร้ าน ประเภท แซนวิ ช อาหารเม็ก ซิ กั น และเบเกอรี โดย Shake
Shack เป็ นตัวอย่ า งของร้ า นอาหาร fast casual ทีประสบความสํา เร็จ อย่ า งมากด้ วยยอดขายที
เติบโตต่อเนือง
Influencer – บริการ Delivery เครืองมือช่วยเสริมยอดขาย
Foodie influencer และแพลตฟอร์ มทีใช้ ค้น หาร้ านอาหารมี อิทธิพลต่ อการเลื อกใช้
บริการร้ านอาหารในยุคนี ทังนี จากผลสํารวจของอีไอซีเกียวกับสือทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ า
ไปใช้ บริการร้ านอาหารของผู้บริโภค จะพบว่า 58% ของผู้ตอบแบบสํารวจตอบว่าโซเชียลมีเดีย
และรีวิวมีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจ รองลงมาคือการบอกต่อที 23% และ 9% ผ่านการโฆษณาใน
สือ สะท้ อ นให้ เ ห็น ว่ า บทบาทของ Foodie influencer มี อิท ธิพ ลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคมากขึ นเนื องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีช่ างเลือกและติดโซเชียลมีเดีย จึงมีแนวโน้ มทีจะให้ ความสําคัญกับรีวิว
ร้ านอาหารทังในแง่คุณภาพและบริ การ ซึ งแพลตฟอร์ มทีรวบรวมร้ านอาหารและมีรีวิว ต่ าง ๆ
รวมถึงการมีโปรโมชันส่วนลดเข้ ามามีบทบาทมากขึน เช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook
และ Instagram ทีเป็ นช่องทางสําคัญทีร้ านอาหารต่าง ๆ ใช้ ในการโปรโมทร้ านให้ เป็ นทีรู้จัก
ทีมา : BRAND BUFFET เมือ July 30, 2019
4.2 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าทีเป็ นเป้าหมาย
1. กรณี ค้ า ส่ ง ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ จํา หน่ า ยอาหารทะเลสดในตลาด และผู้ ป ระกอบการ
ร้ านอาหารซีฟู้ด ในจังหวัดพิษณุโลก และบริเวณจังหวัดใกล้ เคียงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร
2. กรณี ค้า ปลี ก ได้ แ ก่ นั ก ท่องเทียว และผู้ บ ริ โภคทัวไปทีชื นชอบอาหารทะเล ใน
จังหวัดพิษณุโลก



4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
Five Force Model
1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Firms within The
Industry)
ธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเสสดในจังหวัดพิษณุโลก จัดว่ายังมีการแข่งขันทีไม่สูงมากนัก
เนืองจากเป็ นพืนทีทีห่างไกลจากแหล่ งวัตถุดิบทีสําคัญ ซึงผู้ประกอบการทีอยู่ในวงการนี มีความ
จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับแหล่งวัตถุดิบ และความสดใหม่ของสินค้ า จึงทําให้ ผ้ ูประกอบการ ที
ไม่มี Connection ในด้ านแหล่ง Suppliers ทีสามารถป้ อนวัตถุดิบได้ ไม่เข้ ามาเล่ นในตลาดนีมาก
นัก
2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entry)
ผู้เข้ ามาใหม่สาํ หรับธุรกิจนี ยังมีไม่มากนัก เนืองจากธุรกิจนี มีปัจจัยสําคัญอยู่ทวัี ตถุดิบ
และการรั กษาความสดใหม่ ของสิน ค้ า ซึ งรายใหม่ ทีจะเข้ า มานั น มี ความจํา เป็ นต้ องหาแหล่ ง
สนับสนุนทัง2ปัจจัยดังกล่าวให้ เกิดผลสูงสุด จึงจะสามารถอยู่ในวงการได้
3. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ธุรกิจจําหน่ ายอาหารทะเลสด จะมีสินค้ าทดแทนเป็ นสิ น ค้ าประเภทอืน ๆ แต่หาก
พิจารณาในลักษณะความชืนชอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะมีความชืนชอบในอาหารทีแตกต่างกันออก
ไป และในบางช่ วงเวลา สินค้ าทีเป็ นอาหารสามารถทดแทนกันได้ โดยสมบูรณ์ ดังนัน สําหรั บใน
ธุรกิจนี จึ งมีความจําเป็ นทีจะต้ องทําการโฆษณา และประชาสัมพั นธ์ให้ ถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่ า ง
ต่อเนือง เพือกระตุ้นความต้ องการในตัวสินค้ า
4. อํานาจต่อรองของผูข้ ายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
ด้ านอํานาจการต่อรองของผู้ขายสําหรับธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลนัน มีอยู่ค่อนข้ างสูง
เนืองจากมีหลายปัจจัยเข้ ามากระทบ เช่น ปริมาณการออกเรือและการจับสัตว์ทะเล , การปิ ดอ่าว/
ปิ ดทะเล เป็ นต้ น ทําให้ อาจเกิดผลกระทบโดยตรงทีผู้ซืออาหารทะเล ทําให้ ไม่มีสินค้ า และส่งผล
ให้ ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึนอย่างมาก และในอีกประเด็นทีสําคัญ ได้ แก่ ระยะทางในการขนส่ง
อาจเป็ นปั จจัยหนึงทีสําคัญ ทีจะทําให้ อาํ นาจต่อรองของ Suppliers มีมากขึน ประกอบกับการให้
ความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตาม ทางร้ านฯ มี Connection กับแหล่งวัตถุดิบที
ดี ทําให้ สามารถบริหารและควบคุมกับความเสียงในเรืองนีได้ เป็ นอย่างดี
5. อํานาจต่อรองของผูบ้ ริโภค (Bargaining Power of Buyers)
สําหรับธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด จุดเด่นอยู่ทความสด
ี
และอร่อยของวัตถุดิบ หาก
ทางร้ านฯ สามารถตอบสนองความต้ องการในเรืองนีได้ จะทําให้ มีโอกาสในการขยายฐานกลุ่ ม
ลูกค้ าในตลาดค้ าส่งได้ ไม่ยาก นอกจากนี ผู้ประกอบการทีจะมาซือสินค้ ากับทางร้ าน จะเป็ นกลุ่ม
ร้ านอาหาร และผู้จาํ นวนอาหารทะเลในตลาด ซึงมีความต้ องการสินค้ าทีมีคุณภาพ และอยู่ในราคา



ทีเหมาะสม เนืองจากต้ องนําไปเป็ นต้ นทุนในการผลิตสินค้ าของตัวเอง หรื อต้ องนําไปขายปลี ก
ต่อไป
4.4 วิเคราะห์คู่แข่งขัน
คู่แข่งขันทางตรง : ร้ านจําหน่ายอาหารทะเลทัวไป , ตลาดสด และสะพานปลา
คู่แข่งขันทางอ้ อม : ร้ านจําหน่ายอาหารประเภทอืน เช่น อาหารคลีน มังสวิรัต เป็ นต้ น
ตารางที ข้ อได้ เปรียบและเสียเปรียบของกิจการทีมีต่อคู่แข่ง
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ
1) ทํา เลทีตังของร้ า น ตั งอยู่ ใ นพื นทีทีเป็ นย่ า น 1) เป็ นธุ ร กิจ ขนาดเล็ก ซึ งยั ง มี ข้ อ จํา กัด เรื อง
ชุมชน ทําให้ สามารถสร้ างการรั บรู้ ให้ เป็ นทีรู้จัก เงินทุน
ของตลาดเป้ าหมายได้ เป็ นอย่ า งดี และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) มี ก ารสร้ าง Fan page เพื อใช้ ใ นการสื อสาร 2) เป็ นการเริ มต้ นธุรกิจ ทําให้ ในช่ วงแรกการ
และให้ ความรู้กับกลุ่มผู้บริ โภคเป้ าหมาย ทําให้ เข้ าถึงของกลุ่มลูกค้ า ต้ องมีการวางแผนอย่างมี
สามารถสร้ างเทรนด์ หรือสามารถจูงใจก่อให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพ และในอนาคตมี ค วามจํา เป็ น
ความต้ องการในการซือสิน ค้ าและใช้ บริ การกับ จะต้ อ งลงทุ น เพิ มเติ ม เพื อเตรี ย มขยายสาขา
ทางร้ านฯ
เพื อสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เ ป็ นทีรู้ จั ก อาจทํา ให้ เ งิ น
ลงทุนสูง
5) การให้ ความสําคัญกับวัตถุดิบทีมีคุณภาพ มา
จากแหล่งทีมีชือเสียงเรืองความสดจากธรรมชาติ



โอกาส (Opportunities)
1. ประเทศไทยเป็ นประเทศที อยู่ ติ ด ทะเล จึ ง ทํา ให้
ร้ า นอาหารทะเลมีวั ต ถุ ดิบ ทีใหม่ สด และราคาย่ อ มเยา
สามารถคัดสรรคุณภาพอาหารทะเลได้ มาก
2. รัฐบาลส่งเสริมนักลงทุนรายย่อยมากขึน ทําให้ มีโอกาส
ในการขยายกิจการ
3. สังคมในปั จจุบัน มีความนิยมในการสังอาหารออนไลน์
มากขึน
อุปสรรค (Threats)
1. มี คู่ แ ข่ ง ทางการตลาดสูง เนื องจากมี ร้ า นอาหารเป็ น
จํานวนมาก
2. แนวโน้ มเศรษฐกิ จ ที ยั ง ชะลอตั ว อาจทํา ให้ อํา นาจ
ทางการซือของผู้บริโภคลดลง
3. มีร้านอาหารทางเลือกมากขึน

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
1. ศึกษาปริมาณวัตถุดิบในตลาด ว่ าเกิดภาวะขาดแคลนในช่ วง
ไหนอย่างไร เพือป้ องกันและควบคุมต้ นทุน
2. ศึกษา/ติดตามการขายแบบ Online เพือให้ สามารถรับมือได้
ทันการเปลียนแปลง
3. มีการให้ ลูกค้ าประเมินคุณภาพการให้ บริการ และคุณภาพงาน
เพือนํามาวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงแก้ ไข

จุดแข็ง (Strengths)
1. ทีตังอยู่ ในทําเลตัวเมืองและใกล้ แหล่ งท่องเทียวทีสําคัญของ
จังหวัด
2. วัตถุดบิ ทีมาจากแหล่งคุณภาพ เน้ นเรืองความสดใหม่
3. มีม าตรฐานโดยเฉพาะวิ ธีก ารเลี ยงสัต ว์ ทีนํา เข้ า มาให้ มี ชี วิ ต
พร้ อมรองรับความต้ องการของผู้บริโภค
4. สามารถบริหารต้ นทุนวัตถุดบิ ได้ ดี เนืองจากมีการสังตรงมาจาก
แหล่งวัตถุดบิ ทีอยู่ไม่ไกลจากร้ าน
5. มีความหลากหลายในช่องทางการสังอาหารและช่องทางการจัด
จําหน่ายทีเลือกใช้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
1. ทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาร้ านให้ เป็ นทีรู้จักในหลาย ๆ
ช่องทาง เพือให้ เป็ นทีรู้จัก
2. จัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย ในช่ วงแรกของการเริมกิจการ
เพือสร้ างฐานลูกค้ า
3. เน้ น การใช้ ช่ อ งทาง Social Media เนื องจากต้ น ทุ น ตํา 4. มี
บริการขนส่งสินค้ า

ตารางที 2 SWOT Analysis และการจัดทํากลยุทธ์



กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1. วิเคราะห์ค่แู ข่งขันอยู่ตลอดเวลา เพือนํามาปรับปรุง พัฒนา
ให้ สามารถแข่งขันได้
2. ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ ระบบออกซิเยน และสภาพรถ
ส่งสินค้ าอยู่ตลอดเวลา

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
1. ศึ ก ษาความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ าหมาย
เพื อให้ สามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย
2. ศึ ก ษา/วิ เ คราะห์ /เปรี ย บเทีย บในเรื องของต้ น ทุ น สิน ค้ า
รวมทังเปรียบเทียบ Suppliers หลายๆ ที ถึงความคุ้มค่ าใน
เรืองของการซือวัตถุดบิ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. วัตถุดิบหลักเป็ นของสด ต้ องมีการบริหารจัดการและให้
ความสําคัญในการเลียง
2. การควบคุมต้ นทุนวัตถุดบิ ทําได้ ยาก เนืองจากมีการแปรผัน
ตามปริมาณวัตถุดบิ ในตลาด

.แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ร้ านจําหน่ายอาหารทะเล “พระนาย ทะเสสด & ทะเลเผา”
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รูปแบบการดําเนินการ ธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด ลักษณะธุรกิจ แบ่งเป็ น แบบค้ า
ส่งและค้ าปลีก พร้ อมมีบริการปิ ง เผา นึง ให้ ลูกค้ าฟรี พร้ อม
ด้ วยนําจิมซีฟู้ดรสเด็ด เพือรองรับการปรุงอาหารทะเลจาก
ผู้บริโภคทีเข้ ามาเลือกวัตถุดิบจากทางร้ าน
ส่วนของเจ้ าของ
1,000,000 บาท

ภาพที ภาพแสดงแผนผังองค์กร
5.2 วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นร้ านจําหน่ ายอาหารทะเลทีสดใหม่ มีคุณภาพ และคงรสชาติอาหารทะเลส่งตรงถึ ง
ผู้บริโภค ภายใต้ แนวความคิด “สดใหม่ ถึงมือคุณ”
5.3 พันธกิจ (Mission)
มุ่งมันใส่ใจในการจัดหาอาหารทะเสทีมีความสดใหม่ สะอาด และมีรสชาติทดีี ส่งมอบถึง
มือผู้บริโภค และผู้จัดจําหน่ายอาหารทะเล ทําให้ ลูกค้ าทีเข้ ามาซือสินค้ ากับทางร้ าน ได้ รับความ
ประทับใจ ทังในเรืองความสดใหม่ และคุณภาพของวัตถุดิบของทางร้ านทีใส่ใจในการนําวัตถุดิบ
ทีดีทสุี ดมาถึงมือผู้บริโภค
5.4 เป้าหมายทางธุรกิจ
เป้าหมายระยะสัน (ภายใน 1 ปี )
- ผลักดันให้ ธุรกิจเป็ นทีรู้จักและเป็ นทีจดจําของคู่ค้า และลูกค้ า เพือสร้ างฐานลูกค้ า
- ส่งมอบสินค้ าทีสดใหม่ และมีคุณภาพให้ ถึงมือลูกค้ าอย่างตรงเวลา
- รักษาคุณภาพและการให้ บริการ ให้ เป็ นทีประทับใจคู่ค้า ทังด้ านความสดใส และ
การส่งมอบทีตรงเวลา
เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี )
- ธุรกิจอยู่ในจุดคุ้มทุน จากต้ นทุนเริมแรก 1.0 ลบ. (จากหัวข้ อ 8.3 ในบทที 8



แผนการเงิน)
- รักษามาตรฐานสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานทีสร้ างไว้
- ขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโตจากเดิม 30% เพือสร้ างให้ ร้านฯ ให้ เป็ นทีรู้จักมากขึน
เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี )
- ขยายกิจการ โดยการเพิมสาขา เพือสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จักมากขึน

.แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้าหมายระยะสัน (ภายใน 1 ปี )
x ผลั ก ดั น ให้ ธุร กิ จ เป็ นทีรู้ จั ก และเป็ นทีจดจํา ของคู่ ค้า เพื อสร้ า งฐาน
ลูกค้ าเจ้ าประจํา (ค้ าส่ง)และเพือให้ ได้ ผลตอบแทนทีสูงขึนตามมาใน
เป้ าหมายระยะกลาง
x ส่งมอบสินค้ าทีสดใหม่ และมีคุณภาพให้ ถึงมือลูกค้ าอย่างตรงเวลา
x รักษาคุณภาพและการให้ บริการ ให้ เป็ นทีประทับใจคู่ค้า ทังด้ านความ
สดใส และการส่งมอบทีตรงเวลา
6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี )
x รักษามาตรฐานการให้ บริการให้ ได้ มาตรฐาน
x ธุรกิจอยู่ในจุดคุ้มทุน จากต้ นทุนเริมแรก 1.0 ลบ. (จากหัวข้ อ 8.3 ใน
บทที 8 แผนการเงิน)
x รายได้ จากการจําหน่ายอาหารทะเลเพิมขึน 30% ขึนไป
x เพิมฐานลูกค้ าให้ มากขึน 30% ขึนไป
x จัดโปรโมชันต่าง ๆ เพือให้ ร้านเป็ นทีรู้จัก และกระตุ้นการสังซือสินค้ า
ทีร้ านฯ มากขึน
6.1.3 เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี )
x ฐานลูกค้ าเจ้ าประเจ้ า ประเภทค้ าส่ง มากขึน 15% ขึนไป
x ขยายกิจการ โดยการเพิมสาขา เพือสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จักมากขึน
6.2 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาด
ในการกําหนดและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย และตําแหน่งทางการตลาดจะ
ใช้ กลยุทธ์ STP ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนืองจากมองว่ากลยุทธ์นีจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางในการ
สร้ างกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทังเพือช่วยให้ บริษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
มีประสิทธิภาพและครอบคลุ ม และตรงวั ตถุ ประสงค์ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ลมากทีสุด โดยการ
วิเคราะห์นีจะแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ๆ คือ Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด) , Target



(การกํา หนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย) , Positioning (การกํา หนดตํา แหน่ ง ทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ / องค์กร) โดยจะวิเคราะห์ในรายละเอียดในแต่ละหัวข้ อ ดังนี
6.2.1 การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิจ จํา หน่ า ยอาหารทะเล แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มร้ า นอาหารทะเลและผู้ จํา หน่ า ยอาหารทะเลในตลาดสด และกลุ่ ม
ผู้บริโภคทัวไป ภายในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้ เคียง
กลุ่มร้ านอาหารทะเลและผู้จาํ หน่ายอาหารทะเลในตลาดสด
เป็ นกลุ่ ม ร้ านอาหารและผู้ จํา หน่ า ยอาหารทะเลสดในตลาด โดยมี
ลักษณะเป็ นการขายแบบค้ าส่ง ภายในตัวเมือง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้ เคียง
กลุ่มผู้บริโภคทัวไป
เป็ นกลุ่ มประชาชนทีพั ดอาศั ยในอําเภอเมื อง จั งหวั ดพิ ษณุโลก และ
นักท่องเทียวทีเข้ ามาเทียวในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการสํารวจโดยการลงพืนทีเก็บข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าดังกล่าวเกียวกับการ
เลื อ กซื ออาหารทะเล เพื อการจํ า หน่ า ยและการบริ โ ภค เป็ นจํ า นวนรวม 200 ชุ ด ตาม
แบบสอบถามทีแนบมาดังภาคผนวก ก พบว่ า กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ในกลุ่มร้ านอาหารและผู้
จําหน่ายอาหารทะเลในตลาดสด จากผู้ทาํ แบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด มีจาํ นวนร้ อยละ 50
และในกลุ่มผู้บริโภคทัวไป มีจาํ นวนร้ อยละ 50 ซึงในจํานวน 200 คน มีเพศชาย เป็ นจํานวนร้ อย
ละ 31 และเพศหญิง เป็ นจํานวนร้ อยละ 69
6.2.2 การกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ / องค์ ก ร
(Positioning)
“พระนาย ทะเลสด & ทะเลเผา” เป็ นร้ านจําหน่ายอาหารทะเลสด ทัง
แบบค้ าส่งและค้ าปลีก โดยมุ่งเน้ นไปยังกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ได้ แก่ ร้ านอาหารทะเล ตลาดสด
และผู้ บ ริ โภคทัวไป ทังในบริ เวณใกล้ เคียง ในจั งหวั ดพิ ษณุโลก และจั งหวั ดใกล้ เคียง โดยมี
สโลแกนของบริษัท คือ “ส่งความสดใหม่ ถึงมือคุณ” ซึงมุ่งมันมองหาแหล่งวัตถุดิบทีมีความสด
สะอาด และมีรสชาติทีดี เหมาะสําหรั บนําไปประกอบเป็ นอาหารทะเลทีมีความสด และอร่ อย
รูปแบบการจัดจําหน่ายรวมไปถึงการจัดส่ง เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทีมี
ความต้ องการสังซือในปริมาณสูง เน้ นการส่งมอบทีตรงเวลา
ดังนั น การวางตําแหน่ งทางการตลาดจึงใช้ จุดเด่นเรื องคุณภาพ และ
ราคา เป็ นตัวกําหนดตามรูป ดังนี



ภาพที 2 แสดงการวางตําแหน่งทางการตลาดของ “พระนาย ทะเลสด & ทะเลเผา”
6.2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (6W 1H Analysis Model)
WHO กลุ่มเป้ าหมาย ใครคือกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของเรา ต้ องระบุกลุ่ม
ลูกค้ าเป้ าหมายให้ ชัดเจน เพื อทีจะได้ สามารถวางแผนส่งเสริ มการตลาดให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงจุด ซึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของ “พระนาย” คือ กลุ่มคนทีต้ องการ
ซืออาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มร้ านอาหารทะเล ตลาดสด และผู้บริโภครายย่อยทัวไป
WHAT ต้ องการขายอะไรให้ ลูกค้ า ซึงในทีนี “พระนาย” เป็ นร้ านขาย
อาหารทะเลสด ลักษณะธุรกิจ แบ่งเป็ น แบบค้ าส่ง และค้ าปลีก พร้ อมมีบริการปิ ง เผา นึง ให้
ลูกค้ าฟรี พร้ อมด้ วยนําจิมซีฟู้ดรสเด็ด เพือรองรับการปรุงอาหารทะเลจากผู้ บริโภคทีเข้ ามาเลือก
วัตถุดิบจากทางร้ าน
WHEN ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร สามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารในวั น ที ร้ า น
เปิ ด และสามารถสังซือสินค้ าได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ อกี ด้ วย
WHERE ลู กค้ า หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร สามารถใช้ ช่องทางออนไลน์ ผ่ า น
Internet เข้ าผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ได้ ทุกสถานทีไม่ว่าคุณจะอยู่สถานทีไหน
WHY สาเหตุทาํ ไมลู กค้ า ถึ งต้ องมาซื อสิน ค้ า ของ “พระนาย” เพราะ
เข้ าถึงง่าย สะดวก ตังอยู่ในทําเลทีเป็ นย่ายชุมชน สามารถเปรียบเทียบราคาได้ และการรันตีการ
ส่งมอบทีตรงเวลา ตามทีลูกค้ าต้ องการ
HOW การเข้ า ถึง ลู กค้ า หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึงได้ ง่า ย โดย
บริ ษั ท จะมี ก ารประชาสัม พั น ธ์ผ่ า น Website และช่ อ งทางออนไลน์ ทุ ก ช่ อ งทาง เช่ น Line@,
Facebook, Google เป็ นต้ น รวมไปถึงการทําใบปลิวแจ้ งในตลาดสด และร้ านอาหารในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับทีตังของร้ าน เพือประชาสัมพันธ์ร้านให้ เป็ นทีรู้จักในกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย



6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดของร้ านฯ มีการกําหนดใช้ กลยุทธ์ 7P’s Marketing Mix รายละเอียด ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
ประเภทธุร กิจของร้ า นจํา หน่ ายอาหารทะเล ตังอยู่ ในย่ า นทํา เลตัวเมือง ใกล้
สถานทีแหล่งท่องเทียวของจังหวัด มีการจัดร้ านให้ ลูกค้ าสามารถเดินเข้ าไปเยียมบ่อเลียงของทาง
ร้ านได้ เพือให้ เห็นถึงความสดใหม่ และขันตอนการเลียงวัตถุดิบของทางร้ านฯ ตามคอนเซ็ปต์
ของทางร้ านทีว่า “ส่งมอบความสดใหม่ ถึงมือคุณ ” เน้ นคุณภาพทีเกิดจากการคัดเลือกวัตถุดิบ
หลักจากแหล่งทีมีคุณภาพโดยตรง พร้ อมมีบริการปิ ง เผา นึง ให้ ลูกค้ าฟรี พร้ อมด้ วยนําจิมซีฟู้ด
รสเด็ด เพือรองรับการปรุงอาหารทะเลจากผู้บริโภคทีเข้ ามาเลือกวัตถุดิบจากทางร้ าน เน้ นการคัด
สรรวั ตถุ ดิบ อาหารทะเลจากแหล่ งต่ า ง ๆ อย่ า งพิ ถี พิถั น โดยเน้ น ความสด สะอาด และต้ อง
สนับสนุนชุมชน
2. ราคา (Price)
การตังราคาของทางร้ าน อยู่ในระดับปานกลาง สืบเนืองจากทางร้ านเน้ นชูจุดเด่น
ด้ านแหล่งวัตถุดิบทีคัดสรรมาจากแหล่ งกําเนิดทีมีคุณภาพ และส่งตรงมาทีร้ านทุกวัน รวมไปถึง
การจัดระบบการรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบ
3. ช่องทางการจัดจํ าหน่าย (Place)
ลักษณะธุรกิจ กําหนดให้ มีหน้ าร้ าน ตังอยู่ในตัวอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพือรองรับกลุ่มร้ านอาหารทะเล/ผู้จาํ หน่ายอาหารทะเลสดในตลาดสด เป็ นการบริการแบบค้ าส่ง
เน้ นชูจุดเด่นด้ านแหล่ งวัตถุดิบทีคัดสรรมาจากแหล่ งกําเนิดทีมีคุณภาพ และส่งตรงมาทีร้ านทุก
วัน รวมไปถึงการจัดระบบการรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบ และบริการขนส่งโดยรถ
ติดถังออกซิเจน เพื อส่งมอบสินค้ าแบบสด ในช่ วงเริ มต้ นของธุรกิจ โดยการทําการตลาดของ
บริษัทในช่วงเริ มแรกมีการผสมผสานการนําเอาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ การใช้ สือ
ทางโซเชียลมีเดีย Facebook ซึงนั บว่ าเป็ นเครื องมือทีประหยัดงบประมาณได้ มากกว่ าสือแบบ
ดังเดิม (ป้ าย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ เป็ นต้ น ) และเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นับได้ ว่าเป็ นอีกหนึงร้ านทีประสบความสําเร็จในการนําโซเชียลมีเดียมาใช้ ในการ
ประชาสัมพั น ธ์ สามารถเพิ มยอดขายได้ แ บบทวี คูณ กัน เลยทีเดียว นอกจากนี ยังมีก ารใช้ สือ
Google อีกช่องทางหนึงด้ วย ซึงทัง 2 ช่องทาง จัดเป็ นการทํา Local Business ซึงสามารถเข้ าถึง
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โปรโมชัน (Promotion)
ด้ านการทําโปรโมชัน กรณี ขายส่ง จะเน้ นใช้ ลกยุทธ์การให้ ส่วนลดทางการค้ า
โดยกําหนดทีการซือในปริ มาณมาก และจะใช้ ในส่วนของส่วนลดในช่ วงเดือนแรกของการเปิ ด
กิจการ โดยให้ ส่วนลดสําหรับผู้ทแชร์
ี Facebook Page หรือ การเขียน comment ในหน้ าเพจของ
ร้ าน เพือกระตุ้นให้ เกิดการเข้ ามาใช้ บริการในครังแรก และเป็ นการเพิมฐานลูกค้ าทีร่วมกด Like



กด Share เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้ พลังจากโซเซียลเป็ นตัวผลักดัน ก่อให้ เกิดการ
สร้ างฐานลูกค้ าใหม่ ๆ ให้ เข้ ามาสังอาหารทีร้ านมากขึน
5. บุคลากร (People)
บุ ค ลากร เป็ นคี ย์ ทีสํา คั ญ ในธุ ร กิจ ทางร้ า นมี ก ารให้ ค วามสํา คั ญ ในการเพิ ม
ความรู้ให้ กับพนักงาน และ Training พนักงานในด้ านการบริ การ การต้ อนรั บให้ ดี เพื อสร้ า ง
ความแตกต่างและความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
6. กระบวนการ (Process)
ขันตอนในการบริการลูกค้ า ตังแต่การรับ ORDER ทังทางหน้ าร้ าน และช่องทาง
Online จะต้ องมีการกําหนดลงรายละเอียดทุกขันตอน เพือให้ พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีแบบ
แผน มีการแบ่ งหน้ าทีในการทํางาน เช่ น ต้ อนรั บลูกค้ า รั บออร์เดอร์ การเช็กบิล ทอนเงิน ฯลฯ
อย่างชัดเจนไม่สับ สน บางร้ านมีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาใช้ ในการบริ การก็เป็ นสิงทีดี
ช่วยให้ การบริการสะดวกและรวดเร็วขึน
อีกหนึงสิงทีสําคัญในเรื องกระบวนการ ได้ แก่ ระบบจั ดการภายในร้ าน ปกติ
ปัญหาหลักของธุรกิจร้ านอาหาร คือ การบริหารสต็อก และการควบคุมต้ นทุนการขนส่ง แต่ท าง
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงปัญหานี จึงได้ มีการออกแบบและให้ ความสําคัญในการบริหารการควบคุม
ภายใน ได้ แก่
1. ระบบการจัดเก็บทีดี บริษัทฯ มีการลงทุนในเรืองบ่อเลียงวัตถุดิบทีมีคุณภาพ
และมีการศึกษาเทคนิคการควบคุมอุณหภูมิ เพือรักษาอายุของวัตถุดิบให้ ยืดยาว ซึงเป็ นเทคนิคที
มีความเฉพาะทีทางบริษัทฯ คิดค้ นขึน ทําให้ สามารถบริหารต้ นทุนเรืองสต็อกวัตถุดิบได้ เป็ นอย่าง
ดี
2. ระบบการขนส่งทีดี บริษัทฯ มีการลงทุนในรถติดถังออกซิเจน เพือควบคุม
การจัดส่งคุณภาพให้ คงความสดใหม่ และเน้ นการบริหารระยะทางในการจัดส่ง ให้ เกิดต้ นทุนตํา
ทีสุด โดยเน้ นการเส้ นทางการวิงรถเป็ น Route เพือควบคุมต้ นทุนการขนส่ง
7. สถานที (Physical Evidence)
บรรยากาศของร้ านฯ จะเน้ นให้ ลูกค้ าสามารถเดินเข้ ามาเยียมชมภายในบริ เวณ
การเลียงวัตถุดิบเพือจําหน่าย เพือให้ ลูกค้ าเกิดความหมันใจในความสดของสินค้ าของทางร้ านฯ
และเน้ นความสะอาด เพือให้ สอดคล้ องกับคุณภาพของอาหาร และจะมีจัดทีนังในการรับอาหาร
เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า

.แผนการผลิตและการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานของร้ านจําหน่ายอาหารทะเลสด เป็ นการกําหนดกรอบการทํางาน
เพือให้ สอดคล้ องกับแผนการตลาด แผลกลยุทธ์และวั ตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยมุ่งเน้ นการ



ให้ บริการทีมีคุณภาพ สะอาด และส่งมอบความสดใหม่ให้ ถึงมือลูกค้ า และเน้ นการให้ บริการทีดี
เพือให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจ และกลับมาซือสินค้ ากับทางร้ านฯ อีกในอนาคต
7.1 สถานประกอบการในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ชือกิจการ
ร้ านจําหน่ายอาหารทะเล “พระนาย ทะเสสด & ทะเลเผา”
ทีอยู่/ทีตังกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สโลแกน
“ส่งมอบความสดใหม่ ถึงมือคุณ”
7.2 การจัดหาวัตถุดิบ
ทางร้ านฯ เป็ นธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด โดยเน้ นความสดใหม่ และคุณภาพ
ของวัตถุดบิ ทีจะนํามาจําหน่าย ต้ องมีความสะอาด และรสชาติเป็ นทีถูกปาก
7.2.1 วิธกี ารจัดหาผลิตภัณฑ์
1. ฝ่ ายจัดหาวัตถุดิบ ต้ องออกไปศึกษาแหล่งทีมาของวัตถุดิบ จนมีความ
มันใจในเรืองคุณภาพ และเจรจาเรืองการจ่ายชําระเงิน และการจัดส่งสินค้ าไปทีร้ านฯ
2. รับวัตถุดิบทีหน้ าร้ านฯ ตรวจสอบคุณภาพ
7.3 ขันตอนการใช้บริการ
ขันตอนการจําหน่ายอาหารทะเล
1. รับ ORDER ทางหน้ าร้ าน หรือ ทาง Online
2. จัดเตรียมสินค้ าตามทีลูกค้ าสังซือ
3. จัดเตรียมวางแผนเส้ นทางการส่งสินค้ า / จัดเตรียมแพ็คสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
4. บริการอบ นึง เพิมเติม ตามความต้ องการของลูกค้ า
8.แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน เป็ นเครื องมือทีช่ วยเตรี ยมความพร้ อม และนํากิจการไปสู่
ความมันคงทางการเงิน เพือให้ กิจการสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้ จ่าย และแสดงสถานะทาง
การเงิน ว่ามีความสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงาน โดยต้ องพิจารณาจากประมาณการการลงทุน
และกรจ่ายผลตอบแทน การประมาณการงบกําไรขาดทุน ซึงสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของ
บริ ษัท อีกทังยังสามารถประเมินโอกาสและความเสียงต่ า ง ๆ เพื อบริ การจั ดการให้ เกิดเงินทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวได้
8.2 การประมาณการรายได้ 1-5 ปี
กิจการประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด ได้ แก่ ปู ปลา และปู ลักษณะการจําหน่าย
เป็ นแบบค้ าส่ง และค้ าปลีก ดังนัน รายได้ จากการจําหน่ายอาหารทะเลสด โดยประมาณการแบ่ง
สัดส่วนรายได้ แยกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ประเภทค้ าส่ง และประเภทค้ าปลีก รายละเอียดดังนี



1. ประเภทค้ าส่ง: กําหนดเป้ าหมายปี แรก ให้ มีสดั ส่วน 60% ของรายได้ รวม เนืองจาก
มีกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทีชัดเจน ได้ แก่ กลุ่มร้ านอาหารทะเล/ผู้จาํ หน่ายอาหารทะเลสดในตลาด ใน
จังหวัดพิ ษณุโลก ซึงจะทําให้ สามารถสร้ างการรั บรู้ถึงแบรนด์สินค้ าของกิจการให้ เป็ นทีรู้จัก และ
วัดผลได้ ชัดเจนทีสุด
2. ประเภทค้ าปลีก: กําหนดเป้ าหมายปี แรก ให้ มีสัดส่วน 40% ของรายได้ รวม ลูกค้ า
เป้ าหมายกลุ่มนี มีความสําคัญต่อกิจการ เนืองจากอัตรากําไรสุทธิของการขายในกลุ่มนี อยู่ระดับ
ปานกลาง ซึงจะช่วยส่งผลให้ ผลประกอบการของกิจการเข้ าใกล้ เป้ าหมายได้ เร็วกว่ากลุ่มในข้ อ 1 ที
มีอตั รากําไรสุทธิตากว่
ํ า
ตารางที ประมาณการงบกําไรขาดทุน - ปี
รายการ
ยอดขาย

ปี ที 1
1,200,000

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

1,560,000 2,028,000 2,636,400 3,427,320

ต้ นทุนขาย
- วัตถุดบิ

600,000

780,000

- แรงงานในการผลิต

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

- ค่าเสือมราคาในการผลิต

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

- ค่าใช้ จ่ายในการผลิต

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

รวมต้ นทุนขาย

890,000

กําไรขันต้ น

310,000

490,000

724,000

- แรงงานในการขายและบริหาร

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

- ค่าเสือมราคาในการขายและบริหาร

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

- ค่าใช้ จ่ายด้ านการขายและบริหาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รวมค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

กําไรก่อนหักดอกเบียและภาษีเงินได้

(10,000)

170,000

404,000

708,200

1,103,660

21,000

16,800

12,600

8,400

4,200

กําไรก่อนหักภาษีเงินได้

(31,000)

153,200

391,400

699,800

1,099,460

ภาษีเงินได้

(6,200)

30,640

78,280

139,960

219,892

กําไรสุทธิ

(24,800)

122,560

313,120

559,840

879,568

1,014,000 1,318,200 1,713,660

1,070,000 1,304,000 1,608,200 2,003,660
1,028,200 1,423,660

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ดอกเบียจ่าย



9.แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
ในการดําเนินธุรกิจย่อมต้ องเผชิญความเสียงจากปั จจัยต่าง ๆ ทีจะเข้ ามากระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ ทังทางด้ านปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การเมือง
และปัจจัยภายใน ได้ แก่ การบริหารสต็อก การควบคุมคุณภาพของสินค้ า การบริการของพนักงาน
ซึงล้ วนแล้ วแต่มีโอกาสจะเกิดขึนได้ ตลอดเวลา ดังนัน เพือให้ บริษัทฯ สามารถแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ
ทีอาจจะเกิดขึนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ จึงต้ องมีแผนฉุกเฉินรองรั บ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
9.1.1 กรณีทีสินค้า/บริการไม่สามารถขายได้ตามทีคาดไว้ หรือยอดขายตํากว่า
เป้ าหมาย
ประเด็นปัญหาข้ อนี จะต้ องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ ได้ แก่
สินค้ า : มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้ บริการกับลูกค้ าทีเข้ ามา
ึ
ก
ซือสินค้ าตลอดเวลา เพือนําข้ อด้ อยมาปรับปรุง และนําข้ อดีมาพัฒนาให้ ดีขนไปอี
ราคา : ต้ องมีการสํารวจราคาขายเทียบกับตลาดทัวไป โดยควบคุมให้ อยู่ในราคา
ทีแข่งขันได้
โปรโมชัน : สังเกตพฤติกรรม และเก็บสติในการทําโปรโมชันเทียบกับยอดขาย
เพือพิจารณาความสัมพันธ์และนํามาใช้ กาํ หนดแผนการตลาดให้ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ให้ มากทีสุด
9.1.2 จํานวนลูกค้าทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
กรณีการเพิมขึนของจํานวนลูกค้ า อาจส่งผลกระทบในเรืองการขนส่ง เนืองจาก
ในช่ วงแรก บริ ษัทฯ มีจาํ นวนรถทีใช้ ในการส่งสินค้ าจํากัด อาจทําให้ การส่งสินค้ าไม่เป็ นไปตาม
กําหนด อาจจะต้ องมีการติดต่อบริษัทขนส่ง และเตรียมทําสัญญาไว้ ล่วงหน้ า เพือควบคุมต้ นทุนค่า
ขนส่งทีอาจจะเพิมขึนตามไปด้ วย
9.1.3 การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ สําหรับธุรกิจจําหน่ายอาหารทะเลสด สามารถทําได้
ง่าย แต่การทีจะสร้ างฐานลูกค้ า และสร้ างความเชือมันในคุณภาพสินค้ าในระยะยาว ย่อมต้ องใช้
เวลา ในช่วงแรกอาจจะมีคู่แข่งเข้ ามา โดยใช้ กลยุทธ์การตัดราคา แต่ในระยะกลางและระยะยาว
หากบริษัทฯ เน้ นการรั กษาคุณภาพของสินค้ า และมีการขนส่งทีตรงเวลา ทําให้ ลูกค้ าเกิดความ
เชือมันได้ แล้ วนัน การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ ย่อมจะเข้ ามากระทบรายได้ ของบริษัทฯ ได้ น้อย
มาก
9.1.4 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทฯ มีการสํารองเงินทุนไว้ ใช้ หมุนเวียนทุกขณะเท่ากับ 100,000 บาท โดย
ใช้ ทุนตนเองเป็ นหลัก ทําให้ ไม่มีต้นทุน และการจําหน่ ายสินค้ าของบริ ษัทฯ มีลักษณะเป็ นการ



ได้ รับเป็ นเงินสดทันที ไม่มีเครดิตขาย จึงทําให้ การบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ไม่มีความกังวล
ในเรืองนี
9.1.5 ปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทีเกียวข้องกับอุปกรณ์
ลักษณะการทําธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องมีการติดตังเครื องออกซิเยน ทังในบ่ อ
ซีเมนต์ และรถขนส่งสินค้ า เพือคงความสดใหม่ของวัตถุดิบ ซึงเป็ นหัวใจสําคัญของสินค้ าประเภท
อาหารทะเล ดังนัน จึงต้ องมีการสํารวจอุปกรณ์ เครืองมือเป็ นประจําทุกวัน เนืองจากหากอุปกรณ์
มีปัญหา อาจส่งผลกระทบถึงวัตถุดบิ และสินค้ าทีจะส่งให้ ลูกค้ ามีปัญหาเรืองคุณภาพ อีกทัง ควรมี
แผนในการปิ ดพักอุปกรณ์สลับกันทุก 3 เดือน เพือทําการตรวจสภาพอุปกรณ์ให้ คงสภาพการใช้
งานทีมีคุณภาพไว้ ได้
9.2 แผนในอนาคต
บริ ษัทฯ มีการวางแผนอนาคตของธุรกิจ โดยการเพิ มช่ องทางการจัดจําหน่ าย
และเปิ ดสาขาเพิมเติม โดยเน้ นการเลือกทําเลทีสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายหลัก ได้ แก่ ย่าน
ชุมชน ตลาด และแหล่งท่องเทียว เพือเป็ นการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จัก และอาจมีการขยายไลน์
ธุรกิจไปสู่ร้านอาหาร ทีเน้ นการใช้ วัตถุดิบของทางบริษัท ในการปรุงอาหารทะเลทีมีความสดใหม่
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