แผนธุรกิจ
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1. บังอร พลทมิน
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3. เมธาวี มณีสัมพันธ 5335410135
4.ศศวรรณ ชัยรุง มณีดาํ รง 5335410137
5.ชื่นใจ เจริญภักดี 5335410058
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กลุมที่ 9

เสนอ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การวางแผนธุรกิจ
(Business Plan)
สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 ความเปนมาของธุรกิจ
ผูขายไดพบการทําธุรกิจ cake pops จากเว็บไซตในตางประเทศชื่อ
http://www.bakerella.com/category/pops-bites/cake-pops/ ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผูประกอบธุรกิจคิดวา cake pops
เปนธุรกิจที่นาสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากรูปลักษณมีความนารัก สวยงาม นากิน และมีการผลิตงาย
ประหยัดเวลา โดยใชตนทุนไมสูงมากและไมมีคแู ขงมาก ผูประกอบกิจการจึงตัดสินใจทําธุรกิจนี้
ธุรกิจ Cake pops time for happiness เปนธุรกิจเกี่ยวกับขนมเคกแตมีความแปลกใหมกวาขนมเคก คือ
รูปลักษณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการดึงดูดลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจคือ เด็กและวัยรุนที่ตองการหา
อะไรแปลกใหมและสามารถสรางสรรคขนมที่เปนมากกวาขนมไดดว ยตนเอง นั้นคือ Cake pops ที่
นอกจากจะเปนขนมทานเลนแลวยังสามารถนํามาสรางสรรคทําเปนตุก ตาขนมนารักๆ ไดดว ยและมี
ระยะเวลาที่เก็บที่นานกวาขนมเคกทั่วไป
1.2 โอกาสทางธุรกิจและแนวคิดในการจัดทําโครงการ
1.2.1 ธุรกิจ cake pops เปนธุรกิจทีใ่ หมสําหรับตลาดในประเทศไทย ดวยเหตุนี้จึงมีคูแขงขัน
ไมมาก ทําใหมโี อกาสทีจ่ ะครองสวนครองตลาดไดมากขึ้น
1.2.2 ทางดานการลงทุนของเรามีอัตราการลงทุนที่ต่ํากวาคูแ ขงขันมาก ทําใหราคาของ
สินคาต่ํากวาคูแขงจึงเปนโอกาสที่ดีในการดึงลูกคาเขามา
1.2.3 Cake pops time for happiness ไดผานการรับรองทางสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
1.3 วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อสรางความหลากหลายในการเลือกซือ้ ขนม ใหผูบริโภคและกลุมเปาหมายมีตวั เลือก
มากขึ้นในการเลือกอุปโภคบริโภคกับขนมที่แปลกใหมแบบ Cake pops time for happiness ซึ่งมีราคา
ที่ถูกกวา cake pops ทั่วไปหรือขนมเคก
1.4 กลยุทธในการบริหารกิจการ

1.4.1
มุงพัฒนาบุคคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง โดยการสงเขารวมอบรมความรู
และความสามารถในทุกป เพือ่ ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหกาวหนาอยางตอเนือ่ ง
1.4.2
Cake pops time for happiness เปนผูนําดานตนทุนทีม่ ีตนทุนในการผลิตที่ต่ํา
กวาคูแขง
1.4.3
ผูบริโภคมีสว นรวมในการสรางผลิตภัณฑ คือ สามารถสรางสรรค cake pops ได
ดวยตนเอง
1.4.4
ดานการผลิตที่รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย และสงตรงเวลา
1.4.5
ดานคุณภาพของสินคาที่ไดรับการรับรองจาก อย.
ความเปนมา / โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทําโครงการ
เริ่มกอบริษัทตั้งเมือ่ 24 มิถนุ ายน 2555
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ
- เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินงานในดานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ
- ทําสินคาใหเปนทีร่ ูจักมากยิ่งขึ้น
- ตองสรางยอดขายใหไดตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว โดยยอดขายตองเพิม่ ขึ้นทุก 3% ตอป
- มีการบริการทางการขายที่ดีและประทับใจแกลูกคา รวมทั้งการบริการหลังการขาย
- มีสาขาเพิ่มขึ้นทัว่ ประเทศ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไดทุนคืนเมื่อไหร = 952 - 1,500
กําไร

= 548

สวนที่ 2 ขอมูลและความเปนมาเกีย่ วกับบริษทั
ชื่อบริษัท

Cake pops time for happiness
2.3 ประเภทและลักษณะของธุรกิจ [Business type & Business Concept]
ประเภทของธุรกิจ เปนธุรกิจขนาดเล็ก
ลักษณะของธุรกิจจะเปนแบบการจัดตั้งหางหุนสวน สามัญ เปนความสมัครใจของบุคคล

ที่มารวมกันเพือ่ ทําธุรกิจ การจัดตั้งมีหลักเกณฑวาตองเปนสัญญาระหวางบุคคลสองคนขึ้นไป บรรลุ
นิติภาวะแลว และไมเปนบุคคลทีศ่ าลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ดังนัน้ สามี ภรรยาก็อาจดําเนิน
ธุรกิจเปนหุนสวนกันได
2.4 ประวัติความเปนมาของบริษัท (Company Background)
เริ่มกอตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2555

ผูกอตั้งกิจการ
1. บังอร พลทมิน
2. สยมพร ภูร ะหงษ
3. เมธาวี มณีสัมพันธ
4. ศศวรรณ ชัยรุงมณีดํารง
5.ชื่นใจ เจริญภักดี
การจัดโครงสรางองคกรของบริษัท
เปนแบบการจัดองคการธุรกิจแบงแยกตามหนาที่
ทีมผูบริหารงานและหลักการบริหารงาน
โครงสรางองคการแบบแบงแยกตามหนาที่ (Functional Structure)
โครงสรางองคการแบบแบงแยกตามหนาที่ จะมีการจัดแบงสวนงานโดยถือเอาลักษณะของ
งาน หรือหนาที่ในการทํางานตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งแผนกตางๆจะถูกแบงออกตามหนาที่ในการทํางาน
ตางๆที่จําเปนตองทํา ซึ่งการใชความถนัด ทักษะ และทรัพยากรที่คลายคลึงกันจะถูกจัดอยูในกลุม
เดียวกัน เชน ฝายงานการผลิต ฝายการตลาด ฝายการเงินและการบัญชี ฝายการบริหารทรัพยากรมนุษย
ดังแสดงตัวอยางโครงสรางในภาพที่ 1-1

แสดงโครงสรางองคการตามหนาที่งาน
ภาพที่ 1-1
สวนที่ 3 การวิเคราะหอตุ สาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมในปจจุบนั
เรื่องการแขงขันในดานอุตสาหกรรม ธุรกิจ cake pops time for happiness เปนธุรกิจทีไ่ ม
ตองใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณทางอุตสหกรรมมากนัก นอกจากเครื่องผสมกับคอมพิวเตอรโดยนํา
คอมพิเตอรมาชวยในการออกแบบและสรางสรรคลวดลายในตัวสินคา เพือ่ ใหเกิดความหลายหลากใน
รูปแบบและมูลคาในตัวสินคามากขึ้น
แนวโนมในการเติบโตในอนาคต
เพิ่มการขยายของกลุม ลูกคาเปาหมายจาก 2 เปน 3 กลุม ดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ในการผลิตสวนตางๆ ของสินคา เชนการใชคอมพิวเตอรมาชวยออกแบบรูปลักษณของตัวสินคาให
เปนทีน่ าสนใจและทันสมัยอยูตลอดและออกแบบกลองบรรจุภัณฑของตัวสินคาใหนาสนซื้อก็ทําให
สินคานั้นเปนไดมากกวาขนมทานเลนโดยสามารถนําไปเปนของขวัญและของฝากได ซึ่งจะทําให
กลุมเปาหมายนัน้ ขยายตัวขึ้นจากกลุม เด็กและกลุมวัยรุนก็จะเพิ่มกลุมเปาหมายใหมมาที่กลุมคนทํางาน
ดวย
สวนที่ 4 การวิเคราะหสถานการณของกิจการ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของบริษัท
สิ่งแวดลอมภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

รายละเอียด

สภาพแวดลอมดาน
การเมือง / กฎหมาย
1. การกอประทวง
ทางการเมือง

✔

ทําใหขายสินคาได
ไมเทาที่ควร ความ
สนใจของบุคคลหัน

เหไปในทางอื่น
2.การขึน้ คาแรงขั้นต่ํา

ทําใหเกิดโอกาสที่ผู
ซื้อจะทําการใชจาย
มากขึ้น

✔

3.ความขัดแยงทาง
การเมือง

✔

ทําใหบุคคลไมมีกระ
จิตกระใจในการซือ้
ของ

✔

ทําใหบุคคล
ระมัดระวังในการใช
จายมากขึ้น

สภาพแวดลอมดาน
เศรษฐกิจ
1.เศรษฐกิจกรีซตกต่ํา
สงผลกระทบ
2.-

สภาพแวดลอมดาน
สังคม/วัฒนธรรม
1.การไมปดกัน้
ทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม

✔

ทําใหลูกคายอมรับ
และรับไดในสินคา

2.เทศกาลตางๆ ทั้ง
ของสากลและของ

✔

ทําใหสินคาสามารถ
ขายไดตลอดทุกชวง

ไทย

เทศกาล

3.เปนสังคมทีม่ ีความ
เกื้อกูลกัน เปนสยาม
เมืองยิม้

✔

ทําใหสินคาขายได
งายขึ้นจากการที่
บุคคลจะซื้อเปนของ
ฝากตางๆ

สภาพแวดลอมดาน
เทคโนโลยี
1.เทคโนโลยีที่หมุน
อยูตลอดเวลา

✔

ทําใหสินคาสามารถ
ปรับและพัฒนาไป
ไดเรื่อยๆ

2.3.

สภาพแวดลอมอื่นๆ
12
3
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของบริษัท
จะระบุวาเปนจุดแข็งหรือจุดออน ตองเปรียบเทียบกับคูแขง
ถา ไดเปรียบคูแขง ถือเปน จุดแข็ง ถา เสียเปรียบ คูแขง ถือเปน จุดออน

สถานการณภายใน

จุดแข็ง

จุดออน

รายละเอียด

✔

บริษัทยังไมคอ ยเปน
ที่รูจักมากนัก เนือ่ ง
ดวยเงินทุนในการทํา
กิจกรรม

ดานการตลาด
1. บริษัทเปนที่เชื่อถือ
และรูจักของบุคคล

2. ดานสวนครอง
ตลาด

✔

มีคูแขงนอยมาก ทํา
ใหสามารถไดใน
สวนครองตลาดมาก

3. ชือ่ เสียงดาน
คุณภาพผลิตภัณฑ

✔

รับประกันความ
อรอยและคุณภาพที่
คัดสรรและของที่
เจาะจง

4. ชือ่ เสียงดานบริการ

✔

ใหความสําคัญตอ
ความพอใจของ
ลูกคาทั้งกอน
ระหวางและหลัง
บริการ

5. ตนทุนในการผลิต
ต่ําทําใหตั้งราคาไดต่ํา

✔

เปนธุรกิจที่ไมตอง
ใชตนทุนสูง ดังนั้น
การตั้งราคาจะ
เหมาะสมตอเหตุ
และผล

6. ตนทุนในการจัด
จําหนายต่ํา

✔

ตนทุนการจัด
จําหนายอาจสูงเนือ่ ง

ดวยคาจัดสงตางๆ
7. ความมี
ประสิทธิผลของ
หนวยงานขาย

✔

บุคคลในหนวยงาน
ขายยังขาดแคลน

8. ความมี
ประสิทธิผลในการ
สงเสริมการตลาด

✔

มุงเนนดานการ
สงเสริมทาง
การตลาดเพื่อ
กระจายสินคาให
เปนทีร่ ูจักมากยิ่งขึ้น

9. การวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑ

✔

ไมหยุดนิ่งในการ
สรางสรรและหา
รูปแบบใหมๆ ใหตวั
สินคาอยูเสมอ

10. ความไดเปรียบ
ดานการจัดจําหนาย

✔

สถานที่การจัดจํา
หนวยยังไมแนนอน
นอกจากการขายทาง
ออนไลน

✔

จัดหาเงินทุนให
เพียงพอ

ดานการผลิต
1. ประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร /อุปกรณ
2. ความประหยัดจาก
ขนาดของการผลิต

✔

การผลิตนั้นไมได
ซับซอนมากมาย
อะไร

3. ความสามารถ/
ทักษะของกําลังคน

✔

บุคคลมี
ความสามารถในการ
สรางรูปแบบใหมๆ
ใหตัวผลิตภัณฑ

4. ความตรงตอเวลา
ในการขนสง

✔

จัดสงดวนทุกครั้ง

5. เทคโนโลยีการ
ผลิต

✔

ยังขาดแคลน
บางสวน

6. ตนทุนทางการผลิต

✔

ตนทุนต่ํา

7. การควบคุม
คุณภาพการผลิต

✔

เลือกสรรในการใช
ของและความ
สะอาดตามหลัก
อนามัย

สถานการณภายใน

จุดแข็ง

จุดออน

รายละเอียด

ดานองคการและ
บุคลากร
1. ภาวะความเปน
ผูนําของบริษทั

✔

มีเปาหมายทีช่ ัดเจน
ในการประกอบ
ธุรกิจ

2. ความสามารถของ
ผูจัดการ

✔

สามารถแกไขปญหา
ตางๆ ไดดี

3. ความสามารถของ

กําลังคนมีนอ ย

กําลังคน
4. ความสามารถของ
ผูประกอบการ
(เจาของ)

✔

มีความรับผิดชอบที่
ดี บริหารเงินได
คลองตัวสูง

✔

ธุรกิจมีตน ทุนที่ต่ํา
กวาคูแขง

ดานการเงิน
1. ตนทุนของเงิน
ลงทุนต่ํา
2. ความสามารถใน
การจัดหาแหลง
เงินทุนใหม สูง (มี
สายปานยาว)
3. ความสามารถใน
การสรางกําไรสูง

-

เปนธุรกิจใหม

✔

4.ความมัน่ คงทางการ
เงิน(สัดสวนหนี้สนิ
ตอทุน)

สวนที่ 5 การกําหนดทิศทางธุรกิจ
5.1 วิสัยทัศน (Vision)
มุงเปนที่ 1 ในสวนครองตลาด

✔

เนื่องจากตนทุนต่ําจึง
มีความมั่นคง
ทางการเงินมาก

5.2 ภารกิจ (Missions)
-เปนผูน ําดานตนทุน
- ออกแบบและพัฒนา cake pops ใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
-สินคาของเราเปนที่รูจกั ในดานคุณภาพ
-สรางความแตกตางและความโดดเดนของตัวสินคา
5.3 เปาหมาย (Goals)
5.3.1 สรางแบรนดของ Cake pops time for happiness ใหมีชื่อเสียงยิ่งขึ้น
5.3.2 ตองสรางยอดขายใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยอดขายตองเพิ่มขึน้ ทุก 3% ตอ
ป
5.3.3 มีการบริการทางการขายที่ดแี ละประทับใจแกลูกคา รวมทั้งการบริการหลังการขาย
โดยเราจะทําการดูแลลูกคาวา ลูกคามีความพอใจสินคามากระดับไหนโดยใชการติดตอสอบถามลูกคา
ทาง e-mail เปนระยะๆ ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง หรือ ทําแบบสอบถามขึ้นมาใหลูกคาทําใน web site
ของเราและเปดโอกาสใหลกู คาไดแสดงความคิดเห็นและมีสว นรวมในการสรางสินคาของเรา เพื่อให
ลูกคามีความภักดีในตราสินคาของเรา
5.3.4 มีสาขาเพิม่ ขึ้นทัว่ ประเทศ

สวนที่ 6 แผนเชิงกลยุทธ
6.1 กลยุทธระดับองคกร (เชน กลยุทธมุงการการเติบโต / กลยุทธคงตัว / กลยุทธลดขนาดกิจการ เปน
ตน)
ในเวลานีจ้ ะใชกลยุทธที่สอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไวคือ "การเปนที่ 1 ในสวนครองตลาด”
ดังนั้นใช Growth Strategies เปนกลยุทธที่จะเลือกใชในการดําเนินธุรกิจ cake pops time for happiness
เพื่อทีจ่ ะใหธรุ กิจมีการขยายตัวหรือมีสว นแบงทางการตลาดมากขึ้น คือจะเพิม่ กลุมเปาหมายจากทีว่ าง
ไวอยูแ ค 2 กลุมคือ กลุมเด็กและกลุม วัยรุน เปนกลุมคนทํางานดวย โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกลอง
หรือบรรจุภัณฑของสินคาในแบบใหมที่ดีขึ้นกวาเดิมคือ cake pops สามารถนํามาเปนของฝากและ

ของขวัญได
6.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (เชน เปนผูนําดานตนทุน / เนนความแตกตางสินคาหรือบริการ / เนนลูกคา
เฉพาะกลุม )
ุ6.2.1 กลยุทธการเปนผูน ําดานตนทุน (Cost-Leadership Strategies)
Cake pops time for happiness เปนผูน ําดานตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงมาก โดยเราสามารถหาวัตถุดิบ
ที่ดีและราคาถูกไดจากแหลงที่ใกลสถานที่ผลิตทําใหลดคาขนสง นอกจากนี้เราไดทําการประยุกต
รูปแบบในการตกแตงใหดูนาสนใจโดยใชวัตถุดบิ ทีไ่ มตองแพงมากและเราสามารถที่จะใชวัตถุดิบอืน่
ทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนหรือแพงไดทําใหประหยัดตนทุนมากขึน้ แตยังคงคุณภาพของสินคาที่ดีไว
6.2.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategies)
ความแตกตางในตัวสินคาของเรา คือ ผูบ ริโภคมีสวนรวมหรือสามารถสรางสรรค cake pops
time for happiness ในแบบของตนเองได ซึ่งเปนการสรางความแตกตางและเนนความแปลกใหมของ
สินคาและรูปลักษณ สินคาที่ลูกคาหรือผูบริโภคทําจะถือวามีแบบเดียวชิน้ เดียวในโลกเพราะแนนอน
วาการตกแตง cake pops ใน styles ของแตละคนนั้นจะไมเหมือนกัน
6.3 กลยุทธระดับปฏิบัตกิ าร (Functional Level Strategies) ระบุรายละเอียดในการปฏิบัติงานของ
กิจการทั้ง 4 ดาน คือ การตลาด / การผลิต / การบริหารจัดการ และ ดานการเงิน เพือ่ ใหกลยุทธระดับ
ธุรกิจปรากฏผลสําเร็จเปนรูปธรรม
ดานการตลาด
1. จัดกิจกรรมแจกและชิมฟรี cake pops ตามสถานที่ตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธไปในตัว
2. ทําโปรโมชัน่ ทางออนไลน โดย 100 ทานแลกที่กด like บน facebook fan page ของ cake pops time
for happiness จะไดรบั cake pops ฟรี 1 กลอง สงถึงบาน
3.ทําการโฆษณาบน web site ที่มีคนเขามากที่สุดและเปน web site ที่กลุม เปาหมายใหความสนใจ (ทํา
แบรนดเนอร) เชน www.dek-d.com, www.sanook.com,www.google.com
4.เปน sponsor ใหกับกิจกรรมตางๆ ทางสังคมที่จัดขึ้น อาทิ เปน sponsor กีฬา,ดนตรีหรือ concerts ที่จัดแสดง หรือกิจกรรมทําคุณประโยชนเพื่อสังคม

ดานการผลิต ตรวจสอบการผลิตในทุกๆเดือน วาสินคานั้นมีปญหามากนอยเพียงใด จะไดทําการแกไข
สินคานั้น
ดานการจัดการ จัดการองคกรมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยสงบุคคลในองคกรไปเขารวมอบรมทั้งใน
และตางประเทศในทุกโอกาสที่มีเพื่อเรียนรูงานและนํามาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ดานการเงิน ในการทํากําไรใหไดตามเปาหมายและสรางความมั่งคลั่งสูงสุด จะตองจัดสรรเงินในการ
ลงทุนและจัดหาแหลงเงินทุนที่ทําใหเสียประโยชนนอยทีส่ ุด ใชทรัพยากรใหคมุ คาที่สุดกลาวคือ ตอง
ทําใหสินคาที่เสียมีนอ ยลง
6.3.1 กลยุทธการตลาด
1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย
(1) การแบงสวนตลาด (Segmenting)
เนื่องจาก cake pops เปนสินคาที่ยังไมมคี ูแขงทางธุรกิจมากนักดังนั้น การแบงสวน
ตลาดจึงมีโอกาสมากกวาหรือมีสว นแบงที่คอยขางสูงในตลาด มากกวาธุรกิจอืน่ ๆ ที่มคี ูแขงขันทาง
ธุรกิจที่เยอะ
(2) การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting)
สามารถขยายการรับรูของผูบ ริโภคในตายี่หอจาก 10% เพิ่มเปน 20% และสามารถจัด
จําหนายตามสถานที่ตางๆ ไดมายิ่งขึ้น
(3) การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Position)
เปนผลิตภัณฑที่เนนสําหรับเด็กและวัยรุน ดังนั้นรูปลักษณของผลิตภัณฑจะเปนแบบนารักเปน
รูปตัวการตนู ตางๆ
2.คูแขงขัน
คูแขงขัน (ระบุคูแขงขัน ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของกิจการทีม่ ีตอคูแขงขัน)
รายชื่อคูแขงทางตรง

Cake pops
รายชื่อคูแขงทางออม
เบเกอรี่ (Bakery)
ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของกิจการที่มตี อคูแขงขัน
ขอไดเปรียบ
มีรูปแบบและลวดรายของตัวสินคามากกวา

ขอเสียเปรียบ
มีเงินทุนที่นอ ยกวา ทําใหสามารถทําการโฆษณา
ตางๆ ไดนอยกวา

ตนทุนต่ํากวา ทําใหราคานัน้ ต่ํากวาคูแขง
3. กลยุทธ 4’Ps
(1) ผลิตภัณฑ / บริการ (Product)
จุดเดนของผลิตภัณฑ
ลูกคามีสว นรวมในการออกแบบ(create) ตัวสินคาไดดว ยตนเองผานทาง web site ทําให
สินคามีรูปลักษณทนี่ าสนใจและดึงดูดในหลากหลายรูปแบบ
มีการบริการทีใ่ สใจและดูแลลูกคาทั้งกอนโดยทําการสอบถามลูกคาทางโทรศัพทและทาง
E-mail ระหวางและหลังการใหบริการ
(2) การกําหนดราคา (Price)
ราคาของสินคากําหนดไดจาก ตนทุนของสินคาบวกกําไรที่ตอ งการ การบวกกําไรในการ
ดําเนินธุรกิจจะตองมีหลักการเพื่อความเหมาะสมและยุติธรรมกับลูกคา กําหนดราคาจาก
หลักการ
ดังตอไปนี้
สมการ ราคาขาย = ทุน + กําไร
ดังนั้นจะไดวา
25 = 15 + 10
หลักเกณฑที่ใชกําหนดราคาจะตองมีปจ จัยที่ตองคํานึงถึง ปจจัยภายนอก คือ

การแขงขัน ปจจัยดานการแขงขันลูกคามีอํานาจในการตัดสินใจซื้อหลังจากทีม่ ีการ
เปรียบเทียบซื้อแลว โดยหลักการแลวลูกคาจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการตองพิจารณาวาคุมคาหรือ
เกินมูลคากับเงินตราที่จายไปถามีมูลคามากกวาหรือเทากับเงินที่ตราที่จายไปลูกคาจะซื้อ ลูกคาจะทํา
การเปรียบเทียบซือ้ สินคากอนซื้อเสมอ ฉะนั้นธุรกิจเราจะตองรูวาอยูในตลาดแบบใดภายใตกฎเกณฑ
ของสภาพตลาดทั้ง 4 ประเภท ซึ่งธุรกิจ cake pops time for happiness เปนตลาด
แบบ
ตลาดแขงขันกึ่งผูกขาด ลักษณะทั่วไป ตลาดประกอบดวยลูกคาเปนจํานวนมาก สินคามีความ
หลากหลายราคาซึ่งผูขายจะมีการพัฒนาดานรูปลักษณ
ราคาวัตถุดิบ, อุปกรณ, คาขนสง, และแรงงาน เหลานี้เปนอีกปจจัยหนึ่งในการ
กําหนดราคาซึ่งจะตองคํานวณวาตนทุนของสินคานัน้ เทาไหรและเราจะขายเทาไหรจึงจะไดกําไรตอบ
แทนมาเปนตัวเงินที่พอใจและสามารถนํากลับไปลงทุนไดอกี
(3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
สามารถขายไดหลากหลาย ชองทางดังนี้
- social network
https://sites.google.com/site/tfhcakepops
http://www.facebook.com/tfhcakepops
cupidofmine@gmail.com

- สั่งซื้อทางโทรศัพท
โทร 08-6xxxxxxx
(4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)
มีโปรโมชั่นเพือ่ ดึงดูดลูกคา
1) ซื้อ 1 แพ็คแถม cake pops 2 ไมภายใน 24 ชม.
2) บัตรสวนลด 10-50 สําหรับลูกคาที่สั่งซื้อเยอะเพือ่ ใชในการสั่งซื้อครั้งตอไป
3) บริการสงฟรีสําหรับลูกคาประจํา 1 ป
6.3.2 กลยุทธการผลิต/ การใหบริการ / การซื้อมาขายไป
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการ

หารูปแบบใหมๆ อยูเสมอเพื่อใหสินคาดูนาสนใจตลอดเวลา อาจหาขอมูลจากแหลงตางๆ หรือตามจิต
นาการ
2. ทําเลทีต่ ั้ง (สถานที่ผลิต) - ระบุขอ ดีของสถานที่ตงั้ และวาดแผนที่ของสถานที่ตั้ง

3. กระบวนการผลิต / การปฏิบัติการ (Process) – วาดภาพ Flow การผลิต/การใหบริการ

1-2

ล ะ ล า ย candy melt
ล ง ใ นชา ม ภา ชนะ

2

.
candy melt

cake pops

4. การวางแผนกําลังการผลิต (Capacity)
ตองดูวาเราสามารถมีกําลังการผลิตไดเทาไหน จะตองดูองคประกอบหลักเลยที่สําคัญคือเงิน
ลงทุน ทีจ่ ะตองนําไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสนิ ถาวรเพื่อใชเปนที่ผลิตซึ่งจะมีขนาดใหญ
หรือเล็กขึน้ อยูก ับเงินทุนนัน้ จากนัน้ คือ บุคคลหรือกําลังคนในการผลิตสินคาซึ้งจะตองมีมากพอและมี
ความรูความเขาในสินคาเปนอยางดี ตอมาคือเรือ่ งของวัตถุดิบและอุปกรณที่ตองมีครบเพราะหากขาด
สวนใดไปจะทําใหสินคามีปญหาได เปนตน ดังนั้นการวางแผนจึงสําคัญอยางมากในการกําหนด
ความสามารถในการผลิต
5. กระบวนการจัดซื้อ/ การจัดการดานวัตถุดบิ และการขนสง
ดานการจัดซื้อหรือจัดการดานวัตถุดิบและการขนสงจะเปนแบบ จากผูผ ลิตวัตถุดิบสงตรงผูผลิต
เนื่องดวยจะไดราคาที่ถูกกวามากถึงแมวาคาขนสงจะมากขึ้นก็ตามแตหากซือ้ ในปริมาณทีม่ ากก็ถอื วา
คุมคา ที่สําคัญวัตถุดิบที่ซอื้ จากผูผลิตวัตถุดิบโดยตรงจะไดวัตถุดิบที่ดแี ละสมบรูณในการนํามาผลิต
สินคาอีกที ทําใหสินคามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผบ ริโภคมีความพอใจที่สุด
6. การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ (Quality)
- ใชวัตถุดบิ ที่ดี คือ เลือกซือ้ วัตถุดิบจากผูผ ลิตที่มีความนาเชื่อถือและมีมายาวนาน หรือวัตถุดิบที่
นําเขาจากตางประเทศเชน พวกช็อกโกแล็ตตางๆ วัตถุดิบตองสดและสะอาดทุกวัน ตามมาตรตราฐาน
สาธารณะสุขของผูบริโภค
- ดานอุปกรณและเครือ่ งมือตางๆ มีคุณภาพ
- บุคลากรในการดําเนินงานจะตองสวมเครื่องแบบชุดดําเนินงานอยางสะอาดและเรียบรอย

นอกจากนี้หากตัวสินคาใดไมไดคุณภาพก็จะคัดออกทันที โดยไมตองผานมือผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภค
มีความพอใจและวางใจในสินคาของเรา
7. การจัดการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)
ตรวจสอบอยางละเอียดทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดใดๆ ตรวจเช็ค
เครื่องมือและอุปกรณกอนใชทุกครั้งเพือ่ ความไมผิดพลาดในระหวางที่ทําการผลิต
6.3.3 กลยุทธการบริหารจัดการ
รูปแบบธุรกิจ หางหุนสวน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012 บัญญัติ
วา "หางหุนสวน คือ สัญญา ซึ่งบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงเขากัน เพือ่ กระทํากิจการ
รวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแกกิจการที่ทํานั้น" จากบทบัญญัติดังกลาว
สามารถสรุปไดวา กิจการหางหุนสวน คือ กิจการทีม่ ีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันลงทุนและ
ดําเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแบงผลกําไรทีไ่ ดจากการดําเนินงาน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้
สืบตอมาจากธุรกิจเจาของคนเดียว เมือ่ กิจการดําเนินงานกาวหนาขึ้น ตองการเงินทุนและการ
จัดการเพิม่ ขึ้น จึงตองหาบุคคลทีไ่ ววางใจไดเขามาเปนหุนสวนรวมดําเนินงาน ทําใหกิจการมี
ขนาดใหญขึ้นการบริหารงานมีประสิทธิภาพมีสูงกวาเดิม ลักษณะของกิจการหาง
หุนสวน
1. มีผรู วมเปนหุนสวนตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ตกลงทําสัญญารวมกันดําเนินงาน ซึ่ง
อาจกระทําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอกั ษร
2. มีการรวมกันลงทุน โดยนําเงินสด
ทรัพยสนิ หรือแรงงานมาลงทุนตามขอตกลง
3. มีการกระทํากิจการอยางเดียวกัน
รวมกัน
4. มีความประสงคแบงผลกําไรกันตามขอตกลง หางหุนสวนสามัญไมจด
ทะเบียน มีฐานะเปนบุคคลธรรมดา ถาผูเปนหุนสวนไมไดตกลงกันไวในสัญญาของหาง
หุนสวน กฎหมายใหถือวาผูเปนหุน สวนทุกคนมีสทิ ธิเขาจัดการงานของหางหุนสวนได
1. การพัฒนาบุคลากร
สงเสริมการฝกอบรม โดยสงไปฝกตามสถานทีอ่ ื่นๆ เพือ่ ใหพนักงานไดมีมมุ มองที่กวางมากขึ้นหรือ
อาจจัดการฝกอบรมเอง
2. พันธมิตรทางธุรกิจ (ถามี)
-

6.3.4 กลยุทธการบริหารการเงิน

(แสดงรายละเอียดของแหลงเงินทุน การใชเงินทุน ประมาณการทางการเงิน วิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน และอัตราผลตอบแทนของโครงการ)

1. งบตนทุนโครงการ
รวมจํานวน
รายการ

แหลงที่มาของเงินทุน

เงินทั้งสิ้น
(บาท)

เงินกู

เจาของ

5,000

-

5,000

1. เงินทุนหมุนเวียน
1.1 เงินสด (สํารองใน
การดําเนินงาน)
1.2 สินคาสําเร็จรูป

-

-

1.3 งานระหวางทํา

-

-

952

952

1.5 วัสดุสิ้นเปลือง

-

-

1.6 เงินสดสํารอง
สําหรับการขายเชื่อ

-

-

5,952

5,952

1.4 วัตถุดิบ

รวมเงินทุน
หมุนเวียน (1)
2. สินทรัพยไม
หมุนเวียน

2.1 ที่ดิน

-

2.2 อาคาร

-

2.3 เครื่องจักร/
อุปกรณ

-

-

2.4 ยานพาหนะ

-

-

2.5 เครื่องใช
สํานักงาน

-

-

2.6 สินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น ๆ

-

-

รวมสินทรัพยไม
หมุนเวียน (2)

-

3. รายจายกอนการ
ดําเนินงาน
3.1 รายจายในการ
เตรียมการ

-

-

3.2 สิทธิในการใช
ทรัพยสนิ

-

-

รวมรายจายกอนการ
ดําเนินงาน (3)

-

-

รวมตนทุนโครงการ
ทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)

5,952

5,952

อัตราสวนหนีส้ ิน :

-

-

ทุน

สวนที่ 7 งบประมาณการเงิน
7.1 คาใชจายในการดําเนินงานทั้งป
รายการ

ราคา : หนวย

คาวัตถุดิบ (ท็อปปง
และช็อกโกแล็ต
เคลือบตางๆ)
คาไม lollipop sticks
คาถุงพลาสติกหุม
(แพ็ค)
คาขนมเค็ก
คากลองบรรจุภัณฑ
คาขนสง
รวม (ยังไมรวมคา
จัดสง)

ราคา : ป/12

5

ราคา : จํานวน
ทั้งหมด
500

4
0.12

240 (60)
12

2,880
144

2.8
3
ตามระยะทาง
15

140 (5)
60 (20)

1,680
720

952

11,424

6,000

7.2 คาใชจายในการสงเสริมการขาย
รายกา
ร

ไตร
ไตร
มาส1
มาส2
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7

ไตร
มาส3
เดือน เดือน
ที่ 8 ที่ 9

คาน้ํา
คา

390 345
427 215 246 429 498 403 317
1,030 1,272 1,390 1,321 1,491 1,433 1,321 1,298 1,140

ไฟฟา
คา
โทรศัพ
ท

278

343

587

527

คา
300
โฆษณา
คาใชจ ายเบ็ด
เตล็ต
รวม
1,998 1,960 2,404

400

433

428

2,463 2,170 2,290

7.3 กําไร = ตนทุน - ราคาที่ขายได
= 900 - 1,500
กําไร

= 600

7.4 จุดคุมทุน
จุดคุม ทุน (Break-even Point)
จุดคุมทุน (หนวย) = ตนทุนคงที่ทั้งสิ้น
(ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย)
= 952 / 25 - 11
= 68 หนวย
จุดคุมทุน (บาท) = ตนทุนคงที่ทั้งสิ้น x ราคาขายตอหนวย
(ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย)

632

672

408

200

2,451 2,573

1,865

= 952 * 25 / 25 - 11
= 23,800 / 14
= 1,700 บาท
สวนที่ 8 แผนฉุกเฉิน (แผนสํารอง)
การเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ในกรณีที่สถานการณ หรือการดําเนินงานไมเปนไป
ตามที่คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึน้ สงผลลบแกกิจการ ผูประกอบการควรประเมิน
โอกาสที่ความเสี่ยงตางๆจะเกิดขึน้ พรอมทั้งระบุแนวทางแกไขสถานการณนนั้
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ในกรณีผลิตสินคาไมทันผูขายจะทําการโทรบอกลวงหนาแลวเจรจากับลูกคาหรือผูบริโภค
ที่สั่งสินคานั้นๆ กอนวันกําหนดสงเปนตามระยะเวลาเทาไหรจะขึน้ อยูก ับผูสั่งสินคาสั่งวันไหนแลว
ตองการกําหนดสงวันไหน เชน หาก สั่งวันจันทร แลวตองการอาทิตยหนาวันจันทร แตสนิ คาผลิตไม
ทัน ก็จะบอกลวงหนากอน 2-3 วัน
หากลูกคาอยูไกลก็จะคิดรวม ”วันลวงระยะเวลาสงของดวย” เชน นอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑน สามารถสงสินคาไดเลย หรืออาจไมเกิน 1 วัน แตสินคาเกิดผลิตไมทนั โดยสั่งจันทนี้ รับ
วันจันทรของสัปดาหหนา ทางผูขายจะแจงใหทราบลวงหนากอน
“ 2 วัน + กับระยะลวงเวลาสงสินคาไป 1 วัน = แจงลวงหนา 3 วัน วาสินคาไมพรอมเพราะอะไร ? “
หาก สั่งวันนี้ ลูกคาตองการวันพรุงนี้หรืออีก 2 วันขางหนาที่จะถึง ซึ่งกรณีผูขายทราบวาจะผลิตสินคา
ไมทัน ผูขายก็จะปดบอกลูกคากอนวาสินคานี้ผลิตไมทัน
เพื่อความสบายใจของลูกคาและเพื่อการไมทําใหลูกคาเสียเวลาในการรอ เพือ่ ใหผบู ริโภคไดเจรจาและ
ใหความเห็นตามเห็นควร
หากในกรณีทไี่ มสามารถบอกลวงหนาได เชน ลูกคาตองการสินคาวันนีโ้ ดยสั่งวันนีแ้ ละ
ไมสามารถทําไดทัน ผูผ ลิตจะรับผิดชอบโดยการคืนเงินมัดจําใหและเงินคาเสียเวลาตามกฏหมาย
กําหนด

ความเสี่ยงดานการบริหาร
ในกรณีที่ไดตั้งเปาหมายไวตามยอดขายที่กําหนด แตเมื่อสิน้ เวลาแลว ผูข ายไมสามารถทํา
ยอดขายใหไดตรงตามเปาหมาย ผูขายก็จะลดการผลิตสินคาลงใหต่ํากวาเปาหมาย ตามเปอรเซ็นที่คาด
เดาไวหรือหากยอดขายทะลุเปาหมายทางผูขายก็จะขยายการผลิตสินคาใหสูงขึ้นตามสมควร เพื่อสราง
ความสมดุลใหกับกิจการ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
หากเกิดเศรษฐกิจตกต่ําอยางที่ตอนนีป้ ระเทศกรีซ ไดฉุดใหเศษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลก
ผันผวนเนื่องดวยการกูเงินทีม่ ากมายของกรีซจนไมสามารถใชคนื ไดทนั ทําใหผูคนทั่วโลกระมัดระวัง
ในการใชจายมากขึน้ ประหยัดมากขึน้ ดังนัน้ จะมีผลกระทบตอเราในเรือ่ งของยอดขายทีจ่ ะตกลง เรา
จึงมีแผนเตรียมไวในกรณีนี้คอื การลดราคาสินคา การแถมของสัมนาคุณตางๆ การจัดสงฟรี เปนตน
เพื่อจูงใจผูซื้อใหกลับมาซื้อเหมือนเดิม
ความเสี่ยงอืน่ ๆ
- มีปญหากับสมาชิก
ในกรณีมีปญหากับสมาชิกในการสั่งซื้อของหรืออะไรตางๆเกี่ยว กับการไมพึงพอใจในสินคา
ตางๆ ทางผูประกอบการจะรับความคิดเห็นตางๆ ซึ่งสามารถสนธนาสื่อสารความคิดเห็นไดทั้งทาง
หนาเว็บไซนหรือโทรติดตอได เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด และปรับปรุงแกไขกัน ซึ่งจะทําใหปญหา
คลี่คลายลงไปโดยการเจรจาใหรูเรื่องใหเขาใจ สวนในกรณีที่ลูกคาหายไปโดยไมมีการติดตอมาทั้ง
ขณะที่มีปญหากับผูประกอบการอยูจะถือวาขอมูลของลูกคาที่สั่งซื้อทั้งหมดที่ไดแจงไวกับ
ผูประกอบการจะถูก Black List ลงชื่อในบัญชีรายชือ่ บุคคลไมดี ในขอมูลของผูป ระกอบการ โดยจะไม
สามารถสั่งซื้อของกับทางรานคาไดอีก
ภาคผนวก การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนทางการเงิน
วิธคี ํานวณ
1. อัตราสวนวัดสภาพคลอง หรือความสามารถในการชําระหนีร้ ะยะสั้น
- อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)

สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

- อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)

(สินทรัพยหมุนเวียน-สินคาคงเหลือ)/
หนี้สินหมุนเวียน

2. อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร
- อัตรากําไรขัน้ ตน

(กําไรขั้นตน x 100)/ยอดขาย

- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(กําไรจากการดําเนินงาน x 100) /ยอดขาย

- อัตรากําไรสุทธิ

(กําไรสุทธิ x 100) / ยอดขาย

- อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม

(กําไรสุทธิ x 100)/สินทรัพยรวมเฉลีย่

- อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนของผูถือหุน (กําไรสุทธิ x 100)/สวนของผูถ ือหุน เฉลีย่
3. อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม

ยอดขาย/สินทรัพยรวมเฉลี่ย

- ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ (วัน)

(365 x ลูกหนี้เฉลี่ย)/ยอดขายเชื่อ

- ระยะเวลาในการชําระหนี้เจาหนี้การคา
(วัน)

(365 x เจาหนี้เฉลีย่ )/ยอดซือ้ เชื่อ

- ระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลัง (วัน)

(365 x สินคาคงเหลือเฉลี่ย)/ตนทุนขาย

4. อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้และความสามารถในการกอหนี้เพิ่ม
- อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม

หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม

- อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)

หนี้สินรวม/สวนของผูถ ือหุน

- อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระ กําไรกอนหักดอกเบีย้ และภาษี/ดอกเบีย้ จาย
ดอกเบีย้ จาย (เทา)
จุดคุม ทุน (Break-even Point)

จุดคุมทุน (หนวย) = ตนทุนคงที่ทั้งสิ้น
(ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย)
จุดคุมทุน (บาท) = ตนทุนคงที่ทั้งสิ้น x ราคาขายตอหนวย
(ราคาขายตอหนวย-ตนทุนผันแปรตอหนวย)

โปรดทําเครื่องหมาย
สวนที่ 1
1. เพศ [ ] ชาย
2. อายุ [ ] 10-15 ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

แบบสอบถาม
หนาคําตอบที่ตรงกับความจริง
[ ] หญิง
[ ] 15-20 ป
[ ] ประถม
[ ] ปริญญาตรี
[ ] นักเรียน/นักศึกษา

4. อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ
[ ] ธุรกิจสวนตัว/คาขาย [ ] รับจางทั่วไป
5.รายได
[ ]ต่ํากวา 5,000
[ ] 5,001-10,000

[ ] 20-25 ป
[ ] มัธยมตน
[ ] รับราชการ
[ ] พนักงานเอกชน
[ ]10,001-20,000

[ ] 25ป ขึน้ ไป
[ ] มัธยมปลาย
[ ] พนักงาน
[ ] อื่นๆ ระบุ.........................
[ ]สูงกวา 20,000

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลืออกซือ้ Cake pops ผานระบบอินเตอรเน็ต
1.ทานเคยซือ้ สินคาเบเกอรีผ่ านอินเตอรเน็ตหรือไม
[ ] เคย (ขามไปขอที่ 3)
[ ] ไมเคย
2.ถาทานมีโอกาสไดทดลองซื้อสินคาเบเกอรีผ่ านอินเตอรเน็ตหรือไม เพราะเหตุใด
[ ] ซื้อ เนือ่ งจาก
[ ] ไมซื้อ เนื่องจาก
…........................................................................
3.ทานรูจัก Cake pops หรือไม
[ ] รูจัก (ทําขอ 4.)
[ ] ไมรูจัก
4.ทานรูจัก Cake pops จากที่ใด

[ ] เว็บไซต
[ ] นิตยสาร
[ ]อื่นๆ.......................................................

[ ]โทรทัศน

