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1. บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิ จเล่มนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาธุ รกิ จวิตามิ นให้มีความจาเพาะเจาะจงกับ
สุ ขภาพร่ างกายของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ผลและตรงกับความต้องการของร่ างกายอย่างสู งสุ ด โดย
ธุ รกิ จนี้ จะดาเนิ นงานโดยทีมงานบุคลากรทางการแพทย์เป็ นเจ้าของกิ จการและทีมงานจากสหวิชาชี พทาง
การแพทย์ที่ผ่านการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่า งดี โดยเน้นหลัก วิชาการทางการแพทย์และมาตรฐานสากลทุ ก
ขั้นตอน ทั้งเครื่ องมือ อุปกรณ์ ระบบการขายการให้บริ การแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
วิธีการในการจัดทาแผนฯในครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายของ
ธุ รกิ จฯ คื อวัยทางาน การวิเคราะห์ ปัจจัย แวดล้อมทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ ถึงระบบการแข่งขัน วิเคราะห์
ปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิจโดยภาพรวม ด้วยเครื่ องมือทางการตลาดต่างๆ เช่น SWOT , Five Force Model โดย
อ้างอิงจากสภาพการตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตในส่ วนของพฤติกรรมในการบริ โภควิตามินที่มี
ความจาเพาะเจาะจงมากขึ้น ตามการศึกษาแนวโน้มของสถาบันทางการเงินในประเทศ โดยใช้หลักการการ
สร้างความแตกต่างและเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยมีปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจากวิเคราะห์คือการ
ใช้สินค้าทดแทนหรื อการบริ โภควิตามินชนิ ดทัว่ ไป (Food Grade) เท่านั้น นอกนั้นไม่มีปัจจัยใดที่จะส่ งผล
กระทบต่อธุ รกิจ เพื่อให้ธุรกิจฯเกิดประสิ ทธิ ภาพไปจนถึงการจัดสรรความเหมาะสมในการใช้งบประมาณ
การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ในการวิเคราะห์ผลการลงทุนพบว่าเป็ น
ธุ รกิจที่คุม้ ค่าแก่การลงทุน ซึ่ งจากการคานวณ ระยะเวลาในการคืนทุนของธุ รกิจพบว่าใช้เวลาเพียงไม่เกิน 6
เดือนเท่านั้น และนอกจากนี้ ยงั มีการวางแผน พัฒนาต่อยอดธุ รกิจในอนาคตเพื่อต่อสู ้กบั คู่แข่งที่เกิ ดขึ้นใหม่
อย่างต่อเนื่ อง โดยการขยายขอบเขตการให้บริ การทางด้านเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านสุ ขภาพแบบครบวงจร และ
นอกจากนี้ แล้ว ธุ รกิจฯยังทาการตลาดผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารทาง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าจนกลายเป็ นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ในอนาคต
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2. ทีม่ าและความสาคัญและโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อวัยทางานต้องมีภาระในการดูแลทั้งวัยเด็กและผูส้ ู งอายุ ดังนั้นแนวโน้มที่วยั ทางานต้องดู แล
สุ ขภาพจึ งมี ความจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสรรหาอาหารเสริ ม จาพวกวิตามิ น ที่ สามารถหาซื้ อและ
รับประทานได้ง่าย พกพาสะดวกและราคาไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะวิตามินที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของ
ตนเองโดยเฉพาะ
Nielsen ได้มีการเปิ ดเผยผลการสารวจเมื่อเดือนกันยายนปี 2009 เกี่ยวกับการรับประทานวิตามิน
หรื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม พบว่าผูบ้ ริ โภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหารเสริ มมากที่สุด
ในโลกและครึ่ งหนึ่ งของผู ้ที่ รั บ ประทานเปิ ดเผยว่ า รั บ ประทานเป็ นประจ าทุ ก วัน ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
สื บเนื่องมาจากการเข้าถึงข้อมูลของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในการสรรหาวิตามิน เมื่อปลายปี ค.ศ.2009
ที่ผา่ นมา Nielsen ได้ทาการสารวจและติดตามเทรนด์ผบู ้ ริ โภคประจาปี ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสารวจกับ
ผูบ้ ริ โภค 52 ประเทศทัว่ โลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างคนไทยชายและหญิงที่ใช้อินเทอร์ เน็ตจานวน 500 คน อายุ
15 ปี ขึ้นไป พบว่าประเทศที่รับประทานวิตามินและหรื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมากที่สุดในโลกคือ ประเทศ
ไทยและฟิ ลิปปิ นส์ (66%) อันดับรองลงมาคือ ลิธวั เนีย (59%) ไต้หวัน และสหรัฐ (56% ) ตามลาดับ
นอกจากผลการสารวจของ Nielsen ในปี 2009 ที่ ผ่านมา ยังมี ขอ้ มู ลเสริ มในปี 2018 ที่ ผ่านมา
เพิ่มเติม พบว่ากว่า 89% ของผูบ้ ริ โภค ต้องการซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพ โดยในกลุ่มผูท้ ี่มีรายได้
ระดับกลางนั้นจะพิจารณาซื้ อสิ นค้าจากคุ ณภาพมากกว่าราคา ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิ จวิตามินและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี โดยปั จจุบนั มีมูลค่าการตลาดมากกว่า 738,000 ล้านบาท
เติบโตเฉลี่ยสะสมสู งถึง 12% ต่อปี
แต่ธุรกิจที่ผลิตวิตามินเฉพาะบุคคล (Personalized) นี้ยงั มีอยูจ่ ากัดมากในเมืองไทย ดังนั้นหากเรา
สามารถเลื อ กรั บ ประทานวิ ต ามิ น ที่ เ หมาะสมกับ สภาพร่ า งกายของเราโดยเฉพาะและมี บุ ค ลากรทาง
การแพทย์เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนการรับประทาน ก็จะทาให้ได้ผลในการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันได้ตรงจุดมากกว่า
และไม่สิ้นเปลืองในการซื้ อวิตามินที่ร่างกายไม่ได้ตอ้ งการอีกด้วย
ธุ ร กิ จ Personalize Vitamin เป็ นอี ก ทางเลื อ กของธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามน่ า สนใจส าหรั บ กลุ่ ม คนที่
ต้อ งการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ของร่ า งกายให้ ต รงจุ ด โดยจัด เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางประชากรในปั จจุบนั และสอดคล้องกับพฤติกรรมในการหา
ข้อมูลและใช้บริ การอินเทอร์เนตอีกด้วย

3. รู ปแบบการให้ บริการ
กลุ่มลู กค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิ จ คือ กลุ่มคนวัยทางานที่ตอ้ งการรับประทานวิตามินที่
เป็ นสู ตรเฉพาะตัวบุคคล

330

Personalize Vitamin เป็ นธุ รกิ จที่จาหน่ ายวิตามินที่จดั ขึ้นมาเฉพาะบุคคล โดยอ้างอิงตามข้อมูล
ของลู กค้าแต่ละรายซึ่ งจะมี ความแตกต่างทางกายภาพและชี วภาพกันออกไป ข้อมู ลเหล่ านี้ ได้มาจากการ
ตรวจสุ ขภาพและตรวจเลือดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อหาปริ มาณวิตามินและเกลือแร่ ในส่ วนที่ร่างกายต้องการ
โดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสถานที่ปฏิบตั ิการ อุปกรณ์
วัตถุดิบ ที่ได้มาตรฐานขององค์การอาหารและยาและวัตถุดิบเป็ นเกรดเดียวกับยา (Pharmaceutical Grade) ที่
ใช้รักษาและป้ องกันโรคบนพื้นฐานความทันสมัยและความแม่นยาของเครื่ องมื อและระบบการคานวณ
ปริ มาณวิตามินที่ลูกค้าจะได้รับได้อย่างแม่นยาและปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบการให้บริ การลู กค้าจะเป็ น
ระบบออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ ว
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคทั้งในด้านกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิ จ ค่านิ ยมใน
สังคมและเทคโนโลยีแล้วนั้น ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยทางด้านกฎหมายส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ได้ให้ความสาคัญในการ
เลือกซื้ อวิตามิน ปั จจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจที่อตั ราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจที่ยงั มีแนวโน้มที่ดีและ
ตัวเลขการคาดการ์ ในตลาดของวิตามินและอาหารเสริ มที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี โดยเฉพาะแนวโน้มของ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล (Personalized) และในด้านค่านิ ยมของสังคมที่หนั มาดูแลสุ ขภาพและเป็ นประเทศที่
รับประทานวิตามินมากที่สุดในโลก พบว่าปั จจัยต่างๆในทุกๆด้าน ล้วนส่ งเสริ มธุ รกิจ Personalize Vitamin
ทั้งสิ้ น
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
 มีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นทีมให้บริ การ และมี
ประสบการณ์ในวงการวิตามินและเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)
 มีตน้ ทุนในการจ้างงานที่ไม่สูงมาก เพราะเจ้าของธุ รกิจเป็ นบุคคลากรทางการแพทย์อยูแ่ ล้ว
 มีตน้ ทุนการฟช่น กลุ่มที่รับประทานวิตามินทัว่ ไป (Food Grade), ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มที่
เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็ นต้น
 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 50 ในปี ที่ 5
 สร้างผลกาไรให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี
 ต่อยอดธุ รกิจในด้านสุ ขภาพเช่น การขายยาแผนปั จจุบนั โดยเภสัชกรโดยใช้สถานที่ ที่ใช้เป็ นปั จจุบนั ใน
การประกอบธุ รกิจ การดูแลเรื่ องอาหารและขายอาหาร Personal Food โดยนักโภชนการ พัฒนาธุ รกิจให้
เป็ นศูนย์กลางในการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของพนักงานบริ ษทั แบบองค์รวม
 เข้าร่ วมโครงการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
 ศึกษาแนวทางการขยายธุ รกิจแบบ Franchise
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7. กลยุทธ์ ทางการตลาด
จากการวิเคราะห์ แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคผ่า นแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ มเป้ าหมายหลักที่ จะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของ Personalize Vitamin คือ กลุ่มคนที่มีความสนใจบริ โภควิตามินประเภทจัดสู ตรเฉพาะบุคคล
(Personalize Vitamin) ซึ่ งมีมากถึงเกือบ 80% การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ใช้
ปั จจัยเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นคือ ด้านราคาและการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาด้านสุ ขภาพแบบครบ
วงจร เป็ นการจัดวิตามิ นสู ตรเฉพาะบุ ค คล (Personalize Vitamin)โดยใช้ก ารตรวจสุ ขภาพและเลื อดของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นข้อมูลสาคัญในการจัดวิตามิ น เพื่อให้วิตามิ นนั้นเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย เพศ วัย ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการการบาบัด บรรเทา รั กษา หรื อป้ องกันโรค และ
เสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
Brand Positioning ให้บริ การที่เป็ นเลิศทางด้านการเป็ นที่ปรึ กษาด้านผลิ ตภัณฑ์เฉพาะบุคคลที่
ดีกว่า เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดี
กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategy) Personalize Vitamin เลือกใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในระดับปาน
กลางแต่มีคุณภาพที่สูง (High Value Strategy)
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) Personalize Vitamin ได้กาหนดวัตถุประสงค์
หลักในด้านการสื่ อสารทางการตลาดออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ การสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness),
การสร้างการบอกต่อ (Word of Mouth) โดยผ่านทางกิจกรรมหลัก 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายและกิจกรรมสร้างความสาคัญกับลูกค้า

8. กลยุทธ์ ด้านการผลิตและแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์หลักของแผนการดาเนินงาน
 เพื่อสร้างกระบวนการบริ การที่ดี มีมาตรฐาน รวมไปถึ งสร้ างความแตกต่างเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
การมอบการบริ การที่ดีเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ด
 เพื่อการส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ให้กบั ลูกค้า
 เพื่อให้ทุกกระบวนการของธุ รกิจทุกๆขั้นตอน ดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1 ระบบการจัดซื้อ (Procurement System)
อุปกรณ์ เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ผลการตรวจเลือด
เนื่องจากธุ รกิจจะทาการซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปริ มาณเกลือแร่ และวิตามินใน
เลือด โดยวิธีการคัดเลือกบริ ษทั เข้ามาประมูล โดยเปิ ดเผยข้อมูลคุ ณลักษณะตามที่ธุรกิ จต้องการเพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นกลางและเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ ษทั ที่ได้มาตรฐานและราคาที่ต่าที่สุดตามที่ธุรกิจต้องการ
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วิตามินและวัตถุดิบทีน่ ามาจัดวิตามิน
เนื่ อ งจากวิ ต ามิ น และวัต ถุ ดิ บ ที่ ธุ ร กิ จ ใช้ น้ ั นเป็ นเกรดยา (Pharmaceutical Grade) ซึ่ งมี
คุณสมบัติในการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน บาบัดและป้ องกันโรค ดังนั้นจึงต้องเลือกวิตามินและวัตถุดิบต่างๆให้
ตรงตามคุณลักษณะที่ตาราทางเภสัชวิทยา (Official Monograph) กาหนดทุกประการ ทุกหัวข้อ ทั้งคุณสมบัติ
ทางกายภาพและชีวภาพ โดยต้องคัดเลื อกจากบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายที่ได้มาตรฐานสากล มีสาขาจัดจาหน่ายทัว่
โลกเพื่อความนน่ า เชื่ อถื อและมี ป ระวัติใ นการจาหน่ ายมายาวนานเพื่ อการั นตี ใ นเรื่ องคุ ณภาพและความ
ปลอดภัย โดยธุ รกิ จจะทาการเปิ ดเผยข้อมู ลคุ ณลักษณะวิตามิ นและวัตถุ ดิบที่ ตอ้ งการ และเปิ ดโอกาสให้
บริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายเข้าท าการติ ดต่ อซื้ อขาย โดยในส่ วนนี้ จะไม่ไ ด้เน้นราคาที่ ต่ าที่ สุ ดแต่ จะเน้นในเรื่ อง
คุณภาพที่ได้มาตรฐานตามตารากาหนด

9. กลยุทธ์ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ธุ รกิจ Personalize Vitamin เป็ นธุ รกิจที่เน้นให้ขอ้ มูลวิตามินที่ร่างกายลูกค้าต้องการตามแนวทาง
วิชาการเป็ นหลักและเน้นการให้บริ การลู กค้าเป็ นจุดขายในการสร้ างความแตกต่างของธุ รกิ จ ปั จจัยสาคัญ
ของธุ รกิ จที่ไม่สามารถละเลยไปได้เลยก็คือบุคลากรขององค์กร ซึ่ งต้องทีการจัดหา คัดสรร บุคลากรที่ มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่องค์กรกาหนด ต้องมีการอบรมความรู ้ พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดในการให้บริ การลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและการบอกต่อ เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ธุ รกิจต่อไป
ลักษณะโครงสร้างองค์กรของ Personalize Vitamin ออกแบบในลักษณะโครงสร้างองค์กรตาม
หน้าที่ (Functional) และเป็ นแบบแนวราบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและคล่องตัวในการทางาน

10. กลยุทธ์ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน
 เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ทางการเงิ นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทางการตลาดและ
แผนการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
 เพื่อให้เกิดระบบในการจัดการการเงิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดสภาพคล่อง สามารถมีเงิ น
หมุ นเวีย นในการดาเนิ นธุ รกิ จได้เงิ นลงทุ น เริ่ ม แรก ในการลงทุ นของธุ ร กิ จ Personalize
Vitamin จะใช้เงิ นลงทุนเริ่ มแรกที่ 4,600,000 บาท โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงทุ นในส่ วน
ของสิ นทรัพย์ถาวร อุ ปกรณ์ เครื่ องมือในการตรวจวิเคราะห์เกลือแร่ และวิตามินในเลือด การ
วางระบบอินเทอร์ เน็ต เครื่ องมือทางการแพทย์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวิตามินและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ในสานักงาน
โครงสร้ างเงิ นทุ นและแหล่งที่มาของเงิ นทุน จากการวิเคราะห์เงิ นลงทุนที่ ตอ้ งใช้ท้ งั หมดของ
ธุ รกิ จ Personalize Vitamin พบว่าต้องใช้เงิ นลงทุนทั้งหมดประมาณ 4,600,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของ
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เจ้าของ 3,100,000 บาทและกูย้ ืมธนาคารพาณิ ชย์ 1,500,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนทุนต่อหนี้ สินเท่ากับ 70:30
ถือว่าเป็ นสัดส่ วนที่ไม่เสี่ ยงมากนัก องค์กรจะทาการขอสิ นเชื่อระยะยาวจากเงินจานวน 1,500,000 บาท จาก
ธนาคารกรุ งเทพในระยะเวลา 5 ปี ของลู กค้าชั้นดี รายย่อย โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย 12% ต่อปี (MRR +7.125
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
10.1 ประมาณการต้ นทุนขาย
ต้นทุนของธุ รกิ จ Personalize Vitamin เกิ ดขึ้นในส่ วนของการพัฒนาระบบการติดต่อของ
ลูกค้าใน Application เพื่อการติดต่อกับลู กค้าที่สะดวก รวดเร็ วและทันสมัย นอกจากนี้ ยงั มีในส่ วนของการ
จัดซื้ อวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการจัดวิตามินอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายการดาเนินการอยูท่ ี่ 600,000 บาท (ค่าใช้จ่าย
ในการวางระบบและพัฒนาอินเทอร์ เน็ต 500,000 บาท + ค่าวัตถุ ดิบสาคัญที่ ใช้ในการจัดวิตามิ น 100,000
บาท) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 2.6 ของประมาณการรายได้ยอดขายต่อเดือน ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานในการคานวณต้นทุน
ขายของปี ถัดไป
การวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุนเริ่ มต้น 4,600,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

=

4,600,000
9,352,683
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= 0.49 ปี
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