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1. บทคดัย่อ      
การจดัท าแผนธุรกิจเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาธุรกิจวิตามินให้มีความจ าเพาะเจาะจงกบั

สุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลและตรงกบัความตอ้งการของร่างกายอยา่งสูงสุด โดย
ธุรกิจน้ีจะด าเนินงานโดยทีมงานบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นเจา้ของกิจการและทีมงานจากสหวิชาชีพทาง
การแพทยท่ี์ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีโดยเน้นหลกัวิชาการทางการแพทยแ์ละมาตรฐานสากลทุก
ขั้นตอน ทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบการขายการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั 

วิธีการในการจดัท าแผนฯในคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจฯ คือวยัท างาน การวิเคราะห์ปัจจยั แวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ถึงระบบการแข่งขนั วิเคราะห์
ปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจโดยภาพรวม ดว้ยเคร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เช่น  SWOT , Five Force Model โดย
อา้งอิงจากสภาพการตลาดและแนวโนม้เศรษฐกิจในอนาคตในส่วนของพฤติกรรมในการบริโภควิตามินท่ีมี
ความจ าเพาะเจาะจงมากข้ึน ตามการศึกษาแนวโนม้ของสถาบนัทางการเงินในประเทศ โดยใชห้ลกัการการ
สร้างความแตกต่างและเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในการด าเนินธุรกิจ โดยมีปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากวิเคราะห์คือการ
ใชสิ้นคา้ทดแทนหรือการบริโภควิตามินชนิดทัว่ไป (Food Grade) เท่านั้น นอกนั้นไม่มีปัจจยัใดท่ีจะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจฯเกิดประสิทธิภาพไปจนถึงการจดัสรรความเหมาะสมในการใชง้บประมาณ 
การพฒันาเทคโนโลยี ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนั ในการวิเคราะห์ผลการลงทุนพบวา่เป็น
ธุรกิจท่ีคุม้ค่าแก่การลงทุน ซ่ึงจากการค านวณ ระยะเวลาในการคืนทุนของธุรกิจพบวา่ใชเ้วลาเพียงไม่เกิน 6 
เดือนเท่านั้น และนอกจากน้ียงัมีการวางแผน พฒันาต่อยอดธุรกิจในอนาคตเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนใหม่
อยา่งต่อเน่ือง โดยการขยายขอบเขตการให้บริการทางดา้นเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นสุขภาพแบบครบวงจร และ
นอกจากน้ีแลว้ ธุรกิจฯยงัท าการตลาดผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารทาง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินคา้จนกลายเป็นลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อแบรนดใ์นอนาคต 
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 ท่ีปรึกษาหลกั 
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2. ทีม่าและความส าคญัและโอกาสทางธุรกจิ     
เม่ือวยัท างานตอ้งมีภาระในการดูแลทั้งวยัเด็กและผูสู้งอายุ ดงันั้นแนวโนม้ท่ีวยัท างานตอ้งดูแล

สุขภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสรรหาอาหารเสริมจ าพวกวิตามิน ท่ีสามารถหาซ้ือและ
รับประทานไดง่้าย พกพาสะดวกและราคาไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะวิตามินท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของ
ตนเองโดยเฉพาะ 

Nielsen ไดมี้การเปิดเผยผลการส ารวจเม่ือเดือนกนัยายนปี 2009 เก่ียวกบัการรับประทานวิตามิน
หรือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม พบวา่ผูบ้ริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมมากท่ีสุด
ในโลกและคร่ึงหน่ึงของผู ้ท่ี รับประทานเปิดเผยว่ารับประทานเป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการคน้หาและการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดาย 

สืบเน่ืองมาจากการเขา้ถึงขอ้มูลของผูบ้ริโภคชาวไทยในการสรรหาวติามิน เม่ือปลายปี ค.ศ.2009 
ท่ีผา่นมา Nielsen ไดท้  าการส ารวจและติดตามเทรนด์ผูบ้ริโภคประจ าปีผา่นช่องทางออนไลน์ โดยส ารวจกบั
ผูบ้ริโภค 52 ประเทศทัว่โลก โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคนไทยชายและหญิงท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตจ านวน 500 คน อายุ 
15 ปีข้ึนไป พบวา่ประเทศท่ีรับประทานวิตามินและหรือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากท่ีสุดในโลกคือ ประเทศ
ไทยและฟิลิปปินส์ (66%)  อนัดบัรองลงมาคือ ลิธวัเนีย (59%) ไตห้วนั และสหรัฐ (56% ) ตามล าดบั  

นอกจากผลการส ารวจของ Nielsen ในปี 2009 ท่ีผ่านมา ยงัมีขอ้มูลเสริมในปี 2018 ท่ีผ่านมา
เพิ่มเติม  พบวา่กวา่ 89% ของผูบ้ริโภค ตอ้งการซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ โดยในกลุ่มผูท่ี้มีรายได้
ระดบักลางนั้นจะพิจารณาซ้ือสินคา้จากคุณภาพมากกวา่ราคา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจวิตามินและ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยปัจจุบนัมีมูลค่าการตลาดมากกวา่ 738,000 ลา้นบาท 
เติบโตเฉล่ียสะสมสูงถึง 12% ต่อปี  

แต่ธุรกิจท่ีผลิตวติามินเฉพาะบุคคล (Personalized) น้ียงัมีอยูจ่  ากดัมากในเมืองไทย ดงันั้นหากเรา
สามารถเลือกรับประทานวิตามินท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะและมีบุคลากรทาง
การแพทยเ์ป็นผูใ้หข้อ้มูลก่อนการรับประทาน ก็จะท าใหไ้ดผ้ลในการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัไดต้รงจุดมากกวา่
และไม่ส้ินเปลืองในการซ้ือวติามินท่ีร่างกายไม่ไดต้อ้งการอีกดว้ย 

ธุรกิจ Personalize Vitamin เป็นอีกทางเลือกของธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจส าหรับกลุ่มคนท่ี
ต้องการดูแลรักษาสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ตรงจุด โดยจัดเป็นธุรกิจท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในการหา
ขอ้มูลและใชบ้ริการอินเทอร์เนตอีกดว้ย 

 

3. รูปแบบการให้บริการ    
กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ กลุ่มคนวยัท างานท่ีตอ้งการรับประทานวิตามินท่ี

เป็นสูตรเฉพาะตวับุคคล 
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Personalize Vitamin เป็นธุรกิจท่ีจ าหน่ายวิตามินท่ีจดัข้ึนมาเฉพาะบุคคล โดยอา้งอิงตามขอ้มูล
ของลูกคา้แต่ละรายซ่ึงจะมีความแตกต่างทางกายภาพและชีวภาพกนัออกไป ขอ้มูลเหล่าน้ีได้มาจากการ
ตรวจสุขภาพและตรวจเลือดของลูกคา้แต่ละราย เพื่อหาปริมาณวติามินและเกลือแร่ในส่วนท่ีร่างกายตอ้งการ
โดยบุคคลากรทางการแพทยท่ี์มีใบประกอบวชิาชีพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยมีสถานท่ีปฏิบติัการ อุปกรณ์ 
วตัถุดิบ ท่ีไดม้าตรฐานขององคก์ารอาหารและยาและวตัถุดิบเป็นเกรดเดียวกบัยา (Pharmaceutical Grade) ท่ี
ใช้รักษาและป้องกนัโรคบนพื้นฐานความทนัสมยัและความแม่นย  าของเคร่ืองมือและระบบการค านวณ
ปริมาณวิตามินท่ีลูกคา้จะไดรั้บได้อย่างแม่นย  าและปลอดภยั นอกจากน้ีระบบการให้บริการลูกคา้จะเป็น
ระบบออนไลน์ ท่ีใชง้านง่าย สะดวกและรวดเร็ว     

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาคทั้งในดา้นกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ ค่านิยมใน

สังคมและเทคโนโลยีแลว้นั้น ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้นกฎหมายส่งเสริมสุขภาพท่ีไดใ้หค้วามส าคญัในการ
เลือกซ้ือวิตามิน ปัจจยัทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจท่ีอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ียงัมีแนวโนม้ท่ีดีและ
ตวัเลขการคาดการ์ในตลาดของวิตามินและอาหารเสริมท่ีมีแนวโนม้จะเติบโตไดดี้ โดยเฉพาะแนวโนม้ของ
ผลิตภณัฑ์เฉพาะบุคคล (Personalized) และในดา้นค่านิยมของสังคมท่ีหนัมาดูแลสุขภาพและเป็นประเทศท่ี
รับประทานวิตามินมากท่ีสุดในโลก พบวา่ปัจจยัต่างๆในทุกๆดา้น ลว้นส่งเสริมธุรกิจ  Personalize Vitamin 
ทั้งส้ิน 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
         จุดแข็ง (Strengths) 

 มีบุคคลากรทางการแพทยท่ี์มีใบประกอบวชิาชีพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นทีมใหบ้ริการ และมี
ประสบการณ์ในวงการวติามินและเวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging) 

 มีตน้ทุนในการจา้งงานท่ีไม่สูงมาก เพราะเจา้ของธุรกิจเป็นบุคคลากรทางการแพทยอ์ยูแ่ลว้ 
 มีตน้ทุนการฟช่น กลุ่มท่ีรับประทานวติามินทัว่ไป (Food Grade), ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มท่ี

เนน้การใชผ้ลิตภณัฑธ์รรมชาติ เป็นตน้ 
 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 50 ในปีท่ี 5  
 สร้างผลก าไรใหไ้ดร้้อยละ 10 ต่อปี 
 ต่อยอดธุรกิจในดา้นสุขภาพเช่น การขายยาแผนปัจจุบนัโดยเภสัชกรโดยใชส้ถานท่ี ท่ีใชเ้ป็นปัจจุบนัใน

การประกอบธุรกิจ การดูแลเร่ืองอาหารและขายอาหาร Personal Food โดยนกัโภชนการ พฒันาธุรกิจให้
เป็นศูนยก์ลางในการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานบริษทัแบบองคร์วม 

 เขา้ร่วมโครงการของรัฐบาลท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
 ศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจแบบ Franchise 
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7. กลยุทธ์ทางการตลาด 
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของผูบ้ริโภคผ่านแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ของ Personalize Vitamin คือ กลุ่มคนท่ีมีความสนใจบริโภควิตามินประเภทจดัสูตรเฉพาะบุคคล  
(Personalize Vitamin)  ซ่ึงมีมากถึงเกือบ 80% การก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) ใช้
ปัจจยัเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นคือ ดา้นราคาและการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาดา้นสุขภาพแบบครบ
วงจร เป็นการจดัวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล (Personalize Vitamin)โดยใช้การตรวจสุขภาพและเลือดของ
ผูบ้ริโภคเป็นขอ้มูลส าคญัในการจดัวิตามิน เพื่อให้วิตามินนั้นเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย เพศ วยั ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในการการบ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค และ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนั อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

Brand Positioning ให้บริการท่ีเป็นเลิศทางดา้นการเป็นท่ีปรึกษาดา้นผลิตภณัฑ์เฉพาะบุคคลท่ี
ดีกวา่ เพื่อใหคุ้ณมีสุขภาพท่ีดี 

กลยุทธ์ดา้นราคา (Price Strategy) Personalize Vitamin เลือกใช้กลยุทธ์ดา้นราคาในระดบัปาน
กลางแต่มีคุณภาพท่ีสูง (High Value Strategy) 

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) Personalize Vitamin ไดก้  าหนดวตัถุประสงค์
หลกัในดา้นการส่ือสารทางการตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness), 
การสร้างการบอกต่อ (Word of Mouth) โดยผา่นทางกิจกรรมหลกั 3 ประเภทไดแ้ก่ กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมสร้างความส าคญักบัลูกคา้ 
 

8. กลยุทธ์ด้านการผลติและแผนการด าเนินงาน          
วตัถุประสงคห์ลกัของแผนการด าเนินงาน 
 เพื่อสร้างกระบวนการบริการท่ีดี มีมาตรฐาน รวมไปถึงสร้างความแตกต่างเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

การมอบการบริการท่ีดีเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุด 
 เพื่อการส่งมอบสินคา้และการบริการท่ีไดม้าตรฐาน ความปลอดภยั ใหก้บัลูกคา้ 
 เพื่อใหทุ้กกระบวนการของธุรกิจทุกๆขั้นตอน ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.1 ระบบการจัดซ้ือ (Procurement System) 
      อุปกรณ์ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ผลการตรวจเลือด 
      เน่ืองจากธุรกิจจะท าการซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปริมาณเกลือแร่และวิตามินใน

เลือด โดยวิธีการคดัเลือกบริษทัเขา้มาประมูล โดยเปิดเผยขอ้มูลคุณลกัษณะตามท่ีธุรกิจตอ้งการเพื่อให้เกิด
ความเป็นกลางและเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริษทัท่ีไดม้าตรฐานและราคาท่ีต ่าท่ีสุดตามท่ีธุรกิจตอ้งการ 
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      วติามินและวตัถุดิบทีน่ ามาจัดวติามิน 
      เ น่ืองจากวิตามินและวัตถุดิบท่ีธุรกิจใช้นั้ นเป็นเกรดยา (Pharmaceutical Grade) ซ่ึงมี

คุณสมบติัในการสร้างเสริมภูมิคุม้กนั บ าบดัและป้องกนัโรค ดงันั้นจึงตอ้งเลือกวิตามินและวตัถุดิบต่างๆให้
ตรงตามคุณลกัษณะท่ีต าราทางเภสัชวทิยา (Official Monograph) ก าหนดทุกประการ ทุกหวัขอ้ ทั้งคุณสมบติั
ทางกายภาพและชีวภาพ โดยตอ้งคดัเลือกจากบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดม้าตรฐานสากล มีสาขาจดัจ าหน่ายทัว่
โลกเพื่อความนน่าเช่ือถือและมีประวติัในการจ าหน่ายมายาวนานเพื่อการันตีในเร่ืองคุณภาพและความ
ปลอดภยั โดยธุรกิจจะท าการเปิดเผยขอ้มูลคุณลกัษณะวิตามินและวตัถุดิบท่ีตอ้งการ และเปิดโอกาสให้
บริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายเขา้ท าการติดต่อซ้ือขาย โดยในส่วนน้ีจะไม่ได้เน้นราคาท่ีต ่าท่ีสุดแต่จะเน้นในเร่ือง
คุณภาพท่ีไดม้าตรฐานตามต าราก าหนด 
 

9. กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 
ธุรกิจ Personalize Vitamin เป็นธุรกิจท่ีเนน้ให้ขอ้มูลวิตามินท่ีร่างกายลูกคา้ตอ้งการตามแนวทาง

วิชาการเป็นหลกัและเน้นการให้บริการลูกคา้เป็นจุดขายในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ปัจจยัส าคญั
ของธุรกิจท่ีไม่สามารถละเลยไปได้เลยก็คือบุคลากรขององค์กร ซ่ึงตอ้งทีการจดัหา คดัสรร บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ ไดม้าตรฐานตามท่ีองคก์รก าหนด ตอ้งมีการอบรมความรู้ พฒันาทกัษะต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจและการบอกต่อ เพื่อเป็นประโยชน์กบัธุรกิจต่อไป 

ลกัษณะโครงสร้างองคก์รของ Personalize Vitamin ออกแบบในลกัษณะโครงสร้างองคก์รตาม
หนา้ท่ี (Functional) และเป็นแบบแนวราบ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและคล่องตวัในการท างาน 

 

10. กลยุทธ์ทางการเงิน  
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางการเงิน 
 เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกบักลยุทธ์ทางการตลาดและ

แผนการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 เพื่อให้เกิดระบบในการจดัการการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดสภาพคล่อง สามารถมีเงิน

หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจได้เงินลงทุนเร่ิมแรก ในการลงทุนของธุรกิจ Personalize 
Vitamin จะใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกท่ี 4,600,000  บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในส่วน
ของสินทรัพยถ์าวร อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะห์เกลือแร่และวิตามินในเลือด การ
วางระบบอินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือทางการแพทย ์วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตวิตามินและอุปกรณ์
เคร่ืองใชใ้นส านกังาน 

โครงสร้างเงินทุนและแหล่งท่ีมาของเงินทุน จากการวิเคราะห์เงินลงทุนท่ีตอ้งใช้ทั้งหมดของ
ธุรกิจ Personalize Vitamin พบว่าตอ้งใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 4,600,000 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของ
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เจา้ของ 3,100,000 บาทและกูย้ืมธนาคารพาณิชย ์1,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนทุนต่อหน้ีสินเท่ากบั 70:30 
ถือวา่เป็นสัดส่วนท่ีไม่เส่ียงมากนกั องคก์รจะท าการขอสินเช่ือระยะยาวจากเงินจ านวน 1,500,000 บาท จาก
ธนาคารกรุงเทพในระยะเวลา 5 ปี ของลูกคา้ชั้นดีรายย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 12% ต่อปี (MRR +7.125 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560) 

10.1 ประมาณการต้นทุนขาย 
         ตน้ทุนของธุรกิจ Personalize Vitamin เกิดข้ึนในส่วนของการพฒันาระบบการติดต่อของ

ลูกคา้ใน Application เพื่อการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีสะดวก รวดเร็วและทนัสมยั นอกจากน้ียงัมีในส่วนของการ
จดัซ้ือวตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นการจดัวติามินอีกดว้ย โดยมีค่าใชจ่้ายการด าเนินการอยูท่ี่ 600,000 บาท (ค่าใชจ่้าย
ในการวางระบบและพฒันาอินเทอร์เน็ต 500,000 บาท + ค่าวตัถุดิบส าคญัท่ีใช้ในการจดัวิตามิน 100,000 
บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของประมาณการรายไดย้อดขายต่อเดือน ซ่ึงจะใชเ้ป็นฐานในการค านวณตน้ทุน
ขายของปีถดัไป 

การวเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
เงินลงทุนเร่ิมตน้ 4,600,000 บาท  

 
ระยะเวลาคืนทุน       = 

4,600,000

9,352,683
  = 0.49 ปี 
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