เครื่องดืม่ เพือ่ สุ ขภาพไลฟ์ สตาร์
นางสาวณัฐกานต์ แสนหมื่น
บทคัดย่อ
การจัดทาแผนธุ รกิจเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ LIFE STAR มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าธัญพืชออร์ แกนิ ค
เป็ นการตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพสร้างมาตรฐาน และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
ออร์ แกนิคเพื่อสุ ขภาพจากธัญพืช ถัว่ 5 สี
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 17,000,000 บาท โดยแบ่งหุ ้นเป็ น 170,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาทมี
ผลการด าเนิ น งานตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามแผนธุ ร กิ จ ที่ ป ระมาณการคาดการณ์ ไ ว้น้ ั น พบอัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 4 เดือน 6 วัน โดยมีมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 33,681,825 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5
เท่ากับ 71.14%
คาสาคัญ: (1) เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ LIFE STAR
1.ความเป็ นมาของแผน
ปั จจุ บ นั นี้ เทรนด์รักสุ ขภาพมาแรง บริ ษทั ฯ จึ งเห็ นถึ งโอกาสความส าคัญของผูบ้ ริ โภคที่ ไม่มี เวลา
ทาอาหารรับประทานเอง และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป บริ ษทั ไลฟ์ สตาร์ ควอลิต้ ี จากัด จึงได้นาเสนอ
เครื่ องดื่มโภชนาการสู ง มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และสามารถทดแทนมื้ออาหาร รับประทานได้บ่อยครั้งต่อ
วันไม่มีผลต่อน้ าหนัก วัตถุ ดิบที่นามาใช้เป็ นส่ วนผสมคือพืชออร์ แกนิ คที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ ประกอบด้วย
ถัว่ ทั้ง 5 สี คือ ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ดา ถัว่ แดง และถัว่ ขาว หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “เบญจธาตุ” ส่ วนสารที่
ให้ความหวานปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ไม่ใช่น้ าตาลแต่เป็ นการสกัดหญ้าหวานมาใช้แทนน้ าตาลที่นามาผสมใน
เครื่ องดื่ม
2.รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพของ บริ ษทั ไลฟ์ สตาร์ ควอลิต้ ี จากัด ได้นาธัญพืชออแกนิ ค คือถัว่
5 ชนิดถัว่ เขียว ถัว่ เหลื อง ถัว่ ดา ถัว่ ขาว ถัว่ เหลือง ที่มีคุณค่าและประโยชน์นามารวมกัน พร้อม
ทั้งหญ้าหวานที่ ให้ ค วามหวานแทนน้ าตาลแต่ ไม่ ให้ พ ลังงาน ไม่ ส่ ง ผลต่ อน้ าหนัก ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เหมาะสาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ “Life Star”
3.การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญที่สร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากประเทศไทยมีศกั ยภาพในด้านสภาพภูมิอากาศ และภูมิ
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ประเทศเหมาะแก่ การเพาะปลูก ท าให้มี วตั ถุ ดิบ จานวนมากส าหรับการนาไปแปรรู ปในอุตสาหกรรมจน
สามารถส่ งออกสิ นค้าอาหารได้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 ภาคเอกชนตั้งเป้ าหมาย
การส่ งออกอุตสาหกรรมอาหารไว้ที่ 1 ล้านล้านบาท ถึ งแม้วา่ ตัวเลขส่ งออกที่แท้จริ งจะไต่ไม่ถึงเป้ า 1 ล้าน
ล้านบาทก็ตาม แต่ตวั เลขก็เฉี ยดเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นตัวเลขที่มีมูลค่ามหาศาลการที่ผบู ้ ริ โภคที่
หันมานิยมอาหารเพื่อสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้นเป็ นผลดีในทางธุ รกิจผูผ้ ลิตสิ นค้าจึงใช้ช่องทางการกระจายสิ นค้าให้
ถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์โดยการนานวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะด้าน คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับรวมทั้งการสร้างสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ ดูดีเข้ากับรู ปแบบการใช้ชีวิตการแสดงคุ ณค่าหรื อคุ ณประโยชน์หรื อความเป็ นมาของส่ วน
บริ ษทั ไลฟ์ สตาร์ ควอลิ ต้ ี จากัด จึงได้ผลิ ตคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมมาเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเติม
เต็มสุ ขภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
1. สถานการณ์การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จากสถานการณ์ขอ้ มูลตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพมีการเติบโตอย่างมากมีมูลค่าอยูท่ ี่ 14,000 ล้านบาท
ในประเทศถือเป็ นตัวเลขที่มากดังนั้นเมื่อมีตลาดขนาดใหญ่ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตเรื่ องของการ
แข่งขันของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพในตลาดอุตสาหกรรมค่อนข้างสู ง เพราะมีสินค้าให้ลูกค้าเลื อกหลากหลาย
ยีห่ ้อ มีราคาแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบ แต่ราคาไม่ต่างกันมาก แล้วแต่นโยบายกลยุทธ์ของแต่ละบริ ษทั ที่จะ
นามาใช้เพื่อกระตุน้ ส่ วนแบ่งตลาด จึงมีสินค้าประเภทนี้ หาซื้ อได้ง่ายตามห้างสรรพสิ นค้า หรื อร้านสะดวก
ซื้ อต่างๆ ลู กค้าสามารถเข้าถึ งสิ นค้าได้ง่าย เนื่ องจากในท้องตลาดมี เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพมาก แต่ละยี่ห้อ
รสชาติ และประโยชน์แตกต่างกันออกไป ทาให้ลูกค้ามีการเปรี ยบเทียบสิ นค้าก่อนซื้ อ ดังนั้นมีหลายธุ รกิจที่
แข่งขันในเรื่ องของราคา และประโยชน์ของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
2. ภัยคุกคามจากผู้ทเี่ ข้ ามาใหม่
สาหรับตลาดสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของทางบริ ษทั จะเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่เน้น
ธัญ พื ช ที่ มี ป ระโยชน์ และมี โภชนาการสู งท าให้ผูบ้ ริ โภคที่ มี ข ้อจากัดในเรื่ องเวลา สามารถดื่ ม แทนการ
รับประทานอาหารได้ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึ งสิ นค้าได้ง่าย และตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพเติบโตได้รวดเร็ ว
เพราะผูค้ นหันมาใส่ ใจกับสุ ขภาพมากขึ้นโภชนาการใด ที่ทานแล้วทาให้สุขภาพดีและเป็ นประโยชน์นบั ว่า
เป็ นสิ่ งที่คนสนใจอย่างมาก อีกทั้งสิ นค้าลักษณะเช่ นว่านี้ สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย และต้นทุนการผลิ ต
ไม่สูงมาก รวมทั้งคู่แข่งขันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนานวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อให้สินค้าตนเป็ นที่หนึ่ ง
ดังนั้นการที่ คู่แข่งขันเข้ามาสู่ ตลาดนี้ จึงเป็ นไปได้ง่าย การสร้ างความแตกต่างเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งขันต้องนามา
พิจารณาเพื่อเข้าสู่ ตลาดและสามารถแข่งขันได้
3. สิ นค้ าทดแทน
“Life Star” เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพเป็ นสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ สิ นค้าดังกล่าว
มีสินค้าทดแทนที่หลากหลาย เช่นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพเน้น ความสวยงามผิวพรรณ เน้นรู ปร่ าง อาหารเสริ ม
ลดน้ าหนัก เป็ นต้น มีท้ งั รู ปแบบของเหลวและผงชงน้ าร้อน ผงชงน้ าเย็น มีสาเร็ จรู ปและกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่ งล้วน
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ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าในปั จจุ บ ัน ที่ ใส่ ใจเรื่ องสุ ข ภาพ และเป็ นสิ น ค้าที่ มี ข ายในท้อ งตลาด
มากมายและมีการแข่งขันมากดูได้จากการโฆษณาจากในเฟสบุ๊ ค และในเว็ปไซต์ต่างๆ ซึ่ งถื อว่ามี สินค้า
ทดแทนเป็ นจานวนมากในตลาด
4. การต่ อรองจากลูกค้ า
อานาจการต่อรองของลูกค้ามีมาก เนื่ องจากสิ นค้าเป็ นสิ นค้าใหม่ ไม่มีขายในท้องตลาด ทาให้ลูกค้า
รู ้จกั สิ นค้าน้อยอีกทั้งในตลาดยังมีสินค้าทดแทนจานวนมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย เพราะแต่ละ
ผลิ ตภัณ ฑ์ มี ป ระโยชน์ ไ ม่ ต่ างกัน มากนัก ดัง นั้น ลู ก ค้า จึ ง มี อ านาจในการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ ออาจจะมี ก าร
เปรี ยบเทียบราคาและประโยชน์
5. อานาจต่ อรองจากผู้จัดหา
เนื่ องจากทางบริ ษทั เน้นคุ ณภาพของวัตถุ ดิบเป็ นอย่างมาก โดยพื้นที่สาหรับปลูกจาเป็ นต้องมีการ
ควบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพของวัต ถุ ดิ บ ก่ อ นที่ จะแปรรู ป และวัต ถุ ดิ บ ต้องได้ม าตรฐานสิ น ค้าเกษตร มี
วัตถุประสงค์กาหนดเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและส่ งเสริ ม
สิ นค้าเกษตร ให้มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ป้ องกันความ
เสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดแก่ เกษตรกรหรื อกิ จการการค้าสิ นค้าเกษตร หรื อเศรษฐกิ จของประเทศ และเพื่ อให้
สอดคล้องกับพันธกรณี ระหว่างประเทศ
ดัง นั้น อ านาจต่ อ รองของผู ้จ ัด หาจึ ง มี น้ อ ย ทั้ง นี้ ทั้ง นั้น สิ น ค้า ของบริ ษ ัท เป็ นสิ น ค้า ใหม่ แ ละมี
คุ ณประโยชน์ม ากมาย เป็ นสิ นค้าที่ ท ดแทนข้าวได้ อี กทั้งยังท าจากวัตถุ ดิบที่ มีคุณ ภาพสู ง ส่ งผลต่อราคา
สิ นค้าที่สูงขึ้น
6. ผู้มีส่วนได้ เสี ยกับองค์ การ/ผู้เกีย่ วข้ อง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักคือกลุ่มเกษตรและสานักงานเกษตรที่ปลูกวัตถุดิบป้ อนโรงงาน ส่ วนผูม้ ีส่วนได้
รองคือกรมการค้าภายใน ซึ่ งถือว่าเป็ นผูก้ ระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศและกรมการท่องเที่ยวหากสิ นค้า
เป็ นที่รู้จกั และกลายที่นิยมของนักเที่ยวอาจเกิดกระแสของการบอกต่อซึ่ งส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย
การวิเคราะห์ TOWS MATRIX
กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์ เชิ งรุ ก)
ทางบริ ษทั ฯ มีจุดแข็ง (Strength) ในด้านวัตถุดิบที่ใช้ประเภทอินทรี ย ์ ซึ่ งปลอดสารพิษและปลอดภัย
ต่อสุ ข ภาพและมี ก ระบวนการผลิ ตที่ ส ามารถคงคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ จากจุ ดแข็งใน 2 ข้อนี้ กับ โอกาส
(Opportunities) ในเรื่ องของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หันมาให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพมากขึ้น มาจัดทากลยุทธ์ใน
การนาเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ดา้ นสุ ขภาพ
กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข)
จากที่ ต ลาดเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพเป็ นตลาดที่ มี ผู ้เล่ น ในตลาดค่ อ นข้า งมาก เนื่ อ งจากโอกาส
(Opportunities) ในเรื่ องของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หนั มาให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพมากขึ้น แต่ผผู ้ ลิตในตลาดยัง
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เป็ นผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นลักษณะภาพรวมคือ จับกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป แต่เนื่ องจากที่ทางบริ ษทั มีการลงทุนในเรื่ องการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่ องการเทคโนโลยีการผลิตที่ทาให้สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้แบบอย่างเต็ม 100% ซึ่ ง
ต้อ งใช้เงิ น ลงทุ น ค่ อ นข้างสู ง แต่ ถ้าบริ ษ ัท ลงทุ น ในการวิจยั นี้ ก็ จะสามารถสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้ ก ับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้อ ย่างมาก ซึ่ งเป็ นอี ก กลยุ ท ธ์ ห นึ่ งที่ ท างบริ ษ ัท เลื อ กที่ จ ะน ามาใช้ เพื่ อ เป็ นการผลัก ดัน ให้
สิ นค้าเข้าไปอยูใ่ นกลุ่มของผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพ
กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์ เชิ งป้องกัน)
จากอุปสรรค (Threat) เรื่ องราคาวัตถุดิบมีการผันแปรตามฤดูกาลทาให้มีผลต่อต้นทุนการผลิ ตนั้น
ทางบริ ษทั ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เนื่ องบริ ษทั ได้วา่ ตัวเองเป็ นสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพ นั้นดังการที่จะ
มีการจัดเก็บวัตถุ ดิบเป็ นเวลานานซึ่ งจะส่ งผลต่อคุ ณค่าทางโภชนาการที่ อาจจะลดลง ทางบริ ษทั จึงวางกล
ยุท ธ์ ใ นเรื่ อ งของการสร้ างพัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ กับ แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากกลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อ ให้
เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถทาการส่ งสิ นค้าให้กบั ทางบริ ษทั ได้ตลอด
กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์ เชิ งรับ)
จากที่ ท างบริ ษ ัท ได้ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดต่ า งๆ และได้วิ เคราะห์ เรื่ อ งของ SWOT
Analysis จึงทาให้เห็ นข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั ทางบริ ษทั ดังนั้น ทางบริ ษทั จะทาการจัดทากลยุทธ์
ต่างๆเพื่อลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก เช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด และให้ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในเรื่ องของราคาได้กาหนด
ราคาโดยจากคานวณต้นทุนจากค่าวัตถุดิบ ค่าโสหุ ย้ และ Fix Cost
4.การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
นอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดข้างต้นแล้ว บริ ษทั ไลฟ์ สตาร์ ควอลิ ต้ ี จากัด ยังได้
ทาการวิจยั ตลาดและโอกาสของธุ รกิจเพิ่มเติม เพื่อความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ่ วมลงทุน และการดาเนิ นธุ รกิจโดยการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม สาหรับเป็ นข้อมูลในการวางแผนการตลาด
จากมูลค่าตลาดข้างต้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่บริ ษทั ไลฟ์ สตาร์ ควอลิต้ ี จากัด จากการวิเคราะห์และพิจารณา
วางแผนการตลาดเพื่อให้ถึงเป้ าหมายของบริ ษทั จึงได้ทาการวิจยั ตลาดและหาโอกาสและวิธีเพื่อให้ธุรกิจการ
ดาเนินเนินต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนดังนี้
การวางแผนการตลาดโดยกาหนดเป้าหมาย (STP)
Market Segmentation
การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละของความสนใจต้อ งการของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ กับ ลัก ษณะของ
ประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ทาการแบ่งส่ วนการตลาด โดยแบ่งลูกค้าออกเป็ นส่ วนย่อยๆที่แตกต่าง
กัน แล้วเลือกส่ วนย่อยของตลาดให้ตรงกับ
ตลาดเป้ าหมาย แล้วใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป้ าหมายที่เลือกขึ้น โดยจะใช้
เกณฑ์ในการแบ่งส่ วนการตลาด ดังนี้
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1. การแบ่ งส่ วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็ นการแบ่ ง
ส่ วนการตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านเพศ  ชาย
 หญิง
1.2 ด้านอายุ
● ช่วงอายุ 0-14 ปี
● ช่วงอายุ 15-64 ปี
● ช่วงอายุ 65 ขึ้นไป
1.3 ด้านรายได้
●ไม่เกิน 15,000 บาท
●ระหว่าง 15,001-25,000 บาท
●มากกว่า 25,000-50,000 บาท
2. การแบ่ งส่ วนตลาดตามภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Segmentation) เป็ นการแบ่ ง ส่ วนการตลาดตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 คนเมือง
2.2 คนชนบท
3. การแบ่ งส่ วนตลาดตามพฤติกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของการบริ โภคโดยอาศัย
3.1 กลุ่มที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ
3.2 กลุ่มที่ไม่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ
ตลาดเป้าหมาย (Target Market)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ต่างๆ ในปั จจุบนั และการศึกษาข้อมูล-สถิติต่างๆ เกี่ยวกับกับจานวน
ประชากร เขตอาศัยของประชากร ความเป็ นอยูแ่ ละพฤติกรรรมในการบริ โภค ทาให้ทราบว่าในปั จจุบนั กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคในช่วงอายุ 15-64 ปี เป็ นกลุ่มที่มีจานวนมากในปั จจุบนั และมักจะอาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ และส่ วน
ใหญ่จะเป็ นกลุ่มที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นและวัยทางาน ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีศกั ยภาพและมีอานาจในการซื้ อสู ง
เนื่ องจากมีหน้าที่การงานและมีรายได้ที่ดี โดยกลุ่มที่มีรายได้ที่ดี จะมีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 – 50,000 บาท ซึ่ ง
จะอยูอ่ ายุในช่วง 22-47 ปี และจากสถิติขอ้ มูลพฤติกรรม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคมักจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคและบริ โภคในอัตราส่ วนที่ ค่อนข้างสู งมากกว่าร้ อยละ 87 และสัดส่ วนของประชากรหญิ งจะ
มากกว่าประชากรชาย แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการดารงชี วิตก็มีลกั ษณะคล้ายกัน คือ รี บเร่ ง มีเวลาน้อย
ขาดการออกกาลังกาย เป็ นต้น ดังนั้นจึงส่ งผลให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน ในช่วงอายุ 22-47 ปี
เป็ นกลุ่ มที่ น่าสนใจ และมี จานวนเพียงพอที่ จะเข้าไปทาการตลาดและสร้ างมูลค่าของสิ นค้าในตลาดของ
“Life Star”
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จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์ “Life Star” จะเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง โดย
อยู่ในช่ วงวัยรุ่ น คนวัยทางาน และกลุ่มคนรักสุ ขภาพ เพราะเป็ นกลุ่มที่ มีความมัน่ คงและกาลังสร้ างความ
มัน่ คงให้กบั ตนเอง ทาให้ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีเวลาดูแลตนเอง และยังเป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับ
สุ ขภาพซึ่ งจะเห็ นจากพฤติกรรมการการดาเนิ นชี วิตของคนในปั จจุบนั ที่ดาเนิ นชี วิตอย่างรี บเร่ งเพื่อแข่งขัน
กับเวลา อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มที่มีอานาจในการซื้ อสู ง เน้นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่คนเดี ยวหรื อกลุ่มครอบครัวขนาด
เล็กเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ได้ยา้ ยถิ่นฐานเข้ามาอยูใ่ นเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ บางอาศัยคน
เดียวหรื อครอบครัวขนาดเล็ก จึงไม่นิยมประกอบ
5.แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
ทางบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการผลิ ตสิ นค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มาตรฐานมากที่สุดสิ นค้าต้องมี
คุณภาพดี โดยเริ่ มจากการควบคุ มวัตถุดิบและยังมีการตรวจสอบคุ ณภาพของวัตถุดิบเพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ มี
คุณภาพป้ อนโรงงานผลิต
1. เมื่อสั่งซื้ อวัตถุดิบแล้ว จะต้องทาการแจ้งแผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อทาการตรวจสอบวัตถุดิบ
2. ฝ่ ายควบคุ ม คุ ณภาพ ทาการตรวจวัตถุ ดิบ ตรวจสอบปริ มาณ เช่ นจานวน สี ขนาด ความชื้ น การ
บรรจุภณั ฑ์
3. ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ทารายงานตรวจสอบวัตถุดิบและบันทึกรายละเอียดของคุณภาพที่ตรวจสอบ
4. ในกรณี ที่ตรวจสอบแล้วสามารถส่ งเข้าแผนกคลังวัตถุ ดิบเพื่อรอทาการเบิกจ่ายไปยังกระบวนการ
ผลิตต่อไป
5. ในกรณี ต รวจสอบแล้ว ไม่ ผ่า นให้ ท าการประเมิ น วัต ถุ ดิ บ เพื่ อท าการส่ ง กลับ ต้น ทางเพื่ อ ให้น า
กลับไปตรวจสอบวัตถุดิบมาใหม่
6. แผนกควบคุมคุณภาพ ได้รับเอกสาร ให้รับรองลงชื่อกากับใน รายงานการตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อรอ
การนาส่ งกระบวนการผลิตต่อไป
บริ ษทั ฯยังเน้นในเรื่ องรสชาติ คุ ณค่าทางโภชนาการ สิ นค้าต้องได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อความ
ปลอดภัยในการบริ โภค และได้พฒั นากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยใช้ความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ มี
อายุเก็บรักษายาวนาน ใกล้เคียงวัตถุดิบ
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อใช้ในการเตรี ยมการผลิ ต และ ควบคุ ม กระบวนการทุ ก ๆขั้น ตอนในการผลิ ต
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการผลิ ต ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดตรงตามมาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการผลิ ต
เพื่อให้ได้สิ นค้าที่มีคุณภาพ และเป็ นมาตรฐานสากลของระบบอุตสาหกรรมซึ่ งในโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนที่จะได้มาตรฐานใดๆ ระบบบริ หารและการจัดการรวมทั้งความร่ วมมือของทุกคนในองค์กรหรื อทุกคน
ต้องมี ส่วนร่ วมในความสาเร็ จ มาตรทุ กอย่างจึงผ่านได้ง่าย ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อมัน่ และบริ ษทั ฯ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี บ่งบอกถึงความสาเร็ จ ไม่วา่ พนักงานระดับใดก็ตามล้วนแต่มีความสาคัญทั้งสิ้ น และจะต้อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดและดาเนินการต่อไปเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิ
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6.แผนการจัดองค์ กร

แผนผังองค์ กร (Organization)
กรรมการผู้จัดการ (MD)
ผู้จัดการทัว่ ไป (GM)

โรงงาน (FACTORY)

บริหาร (Manegment)

ผู้จัดการฝ่ ายออกแบบ

ผู้จัดการวางแผนและ

ผู้จัดการฝ่ ายควบคุม

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

การผลิต

คุณภาพ

งานวิจัยและ

งาน

พัฒนา

วางแผน

งานผลิต

ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

งานธุรการ

งานซ่ อม

งานควบคุม

งาน

งานตลาดและ

การเงินและ

และจัดซื้อ

บารุง

คุณภาพ

คลังสินค้า

ฝ่ ายขาย

บัญชี

(QC)

และจัดส่ ง

ผลิตภัณฑ์

งานบุคคล

เจ้ าหน้ าที่

พนักงาน

เจ้ าหน้ าที่

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่

วิจัยและ

ผ่ ายผลิต

ธุรการและ

ซ่ อมบารุง

ควบคุม

ขับรถ

ตลาดและขาย

การเงินและ

บุคคล

พัฒนา

จัดซื้อ

คุณภาพ(QC)
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และสโตร์

บัญชี

แผนด้ านบุคลากร
การบริหารและจัดการองค์ การ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตที่มีอยู่ท้ งั หมด เช่ น เครื่ องจักร อุปกรณ์
วัส ดุ และพนัก งาน ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล สู งสุ ดบริ ษ ทั ฯ ใช้หลัก การเป็ นผูน้ า (Leadership) ระบบ
ประชาธิ ป ไตยที่ มี วินัยสู ง เพื่อการบริ หาร การสร้ างขวัญกาลังใจการสร้ างความเชื่ อมัน่ ต่อระบบ
คุณภาพ โดยให้พนักงานทราบถึ งความต้องการของลูกค้า และ กระตุน้ ให้พนักงานสร้างผลงาน
คุณภาพ เพื่อมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของลูกค้าและของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งส่ วนงานสาคัญต่าง ดังนี้
1. กาหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ ตามขอสรุ ป
ของบอร์ดบริ หาร
2. ดู แ ลภาพ รวมขององค์ ก ร ทั้ งภายใน แล ะ ตล อดจน ดู ค วามเคลื่ อน ไห วของ
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และดาเนินการบริ หารธุ รกิจอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4. บริ หารและจัดการระบบงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุ ประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ
5. ดูแลควบคุมระบบขององค์กร ทั้งฝ่ ายโรงงานและระบบบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุม
เอกสารและข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับระบบและนโยบายของบริ ษทั ฯ
6. ควบคุมและบริ การกระบวนการที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของนโยบายของบริ ษทั ฯ
7. บริ หารและควบคุมระบบการบริ หารจากผูจ้ ดั การทุกฝ่ าย
งานการวางแผนและการผลิต
การจัดลาดับความต้องการของลูกค้า รายการสิ นค้าและการเตรี ยมการวัตถุดิบรวมถึงการ
นาเอาข้อมูลทางด้านสถิติท้ งั หมดในทุกๆด้านที่มีอยูม่ าทาการคาดการณ์ อย่างมีเหตุมีผลและทาการ
ประมาณการณ์ในผลลัพธ์ ที่คาดว่าน่าจะได้ ให้ได้ใกล้เคียงความจริ งที่สุด
การควบคุ มกระบวนการผลิ ตทุ กขั้นตอน ทุ กอย่างให้ได้ตามแผนงาน ที่กาหนดไว้หน้าที่
ปรับปรุ งแก้ปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนิ นงานตามแผนให้กลับข้ามาตามแผนให้ได้มี
การปรับเรี ยบ Work Load ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ ทั้งคุณภาพ และตามหมายกาหนด
1. ควบคุ มการดาเนิ นงาน กระบวนการวางแผนการผลิ ต ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
พร้อมทั้งจัดลาดับความต้องการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
2. ควบคุ ม ตรวจสอบการเตรี ย มการความพร้ อมของกระบวนการผลิ ต ครอบคลุ ม การ
ดาเนินงาน ตั้งแต่การรับใบสรุ ปสิ นค้าที่ตอ้ งการผลิต จากฝ่ ายบริ หาร
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3. ทาการทบทวน จัดลาดับ ออกเอกสารสัง่ ผลิต และติดตามผลผลิต ถึงสิ นค้าผลิตเสร็ จตาม
กาหนด
4. ควบคุมขบวนการผลิต การดาเนินงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
5. ควบคลุมวิธีการดาเนินงานของพนักงานประจาเครื่ องจักร วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
สิ นค้าในระหว่างการผลิต วิธีการดาเนิ นงานในแต่ละ Process และจบ
งาน Process สุ ดท้าย
6. ควบคุ มงานส่ วนการซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ต
กิจกรรมการซ่อมบารุ ง
7. ควบคุมงานธุ รการและงานจัดซื้ อซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ตอ้ งสื่ อสารกับงานการ วางแผนและ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ดาเนินตามแผนงานของระบบ
งานควบคุมคุณภาพ
งานที่จะต้องควบคุมดูแลงานการผลิตโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพงาน ให้ได้งานถูกต้องตามแบบ
อยูใ่ นพิกดั ที่ยอมได้ และมีงานเสี ยน้อยที่สุดและมีการนาข้อมูลความสามารถในการควบคุมพิกดั มา
ทาการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ มีการวิเคราะห์งานเสี ยจาก Pareto และทาการวิเคราะห์ ผังเหตุและผล
เพื่อนามาวางแผนป้ องกันไม่ให้เกิ ดขึ้นอีกและในด้านการพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
โรงงานให้ทางานที่มีค่าพิกดั ต่าและควบคุมได้
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบวัตถุดิบและสิ นค้าก่อนนาเข้าและนาส่ งออก
2. ควบคุ มสิ นค้าระหว่างการผลิ ตให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้ผลิ ตมีประสิ ทธิ ภาพส่ ง
สิ นค้าที่มีคุณภาพถึงผูบ้ ริ โภค
3. ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพต่อผูบ้ ริ โภค
4. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบกลับของสิ นค้าและวัตถุดิบ
5. ควบคุมคลังสิ นค้าและการจัดส่ ง
6. ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารเรื่ องระบบควบคุมงานเอกสาร ISO
ฝ่ ายการบัญชีและการเงิน
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. บริ หารและจัดการควบคุมบัญชีและการเงินเพื่อให้ได้ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
2. ควบคุมเรื่ องการเงินและบัญชีของบริ ษทั ฯ ทิศทางการดาเนินงาน
3. ควบคุมการจัดทางบการเงินของบริ ษทั สรุ ปรายรับ-จ่ายทารายงานทางบัญชี และการเงิน
4. ทาพยากรณ์ทางการเงิน โดยประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานที่
เกิดขึ้นจริ งเทียบกับการประมาณการณ์
5. ดูแลเรื่ องค่าจ้าง การคานวณภาษี การจ่ายประกันสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ฝ่ ายการตลาด
1.วางแผนงานด้านการตลาดและการขาย เพื่อกาหนดเป็ นกลยุทธ์ โดยการศึกษาตลาดและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค จัดรายการส่ งเสริ มการตลาด และส่ งเสริ มการขาย เพื่อให้ได้การตอบรับ
จากผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
2. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
ส่ งให้งานวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป
3. ท าการประมาณการขาย เพื่ อประมาณการความต้องการในการผลิ ตให้เพี ยงพอ โดย
ประสานงานกับฝ่ ายผลิต
4. ร่ วมกาหนดนโยบายและทิศทางในการบริ หารงานของบริ ษทั ในมุมมองของฝ่ ายขายและ
การตลาด
5. วางแผนการขยายตลาดในอนาคต และการเตรี ยมพร้ อมกับการเปลี่ ยนแปลงต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรืองานบุคคล
1. ดูแลการจัดการ การสรรหาบุคลากรและการฝึ กอบรมพนักงานให้ปฏิบตั ิงาน
2. จัดการและการประเมินผลงานของพนักงาน สรรหากระบวนการเพิม่ ทักษะ และ
ประสบการณ์กบั งานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
3. ดูแลและพิจารณาเรื่ องสวัสดิการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
4. ดูแลงานประกันสังคม การเกิดอุบตั ิเหตุในงาน
ฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนนโยบายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยดูจากแนวโน้มความ
ต้องการของลูกค้า
2.พัฒนาการออกแบบและวิจยั คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุ ขภาพในปั จจุบนั เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
4. ร่ วมกาหนดนโยบายและทิศทางในการบริ หารงานของบริ ษทั ในมุมมองของฝ่ าย
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. ควบคุมการเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ-เคมี
6. ควบคุมงานห้องปฏิบตั ิการทางเคมี การสกัดหญ้าหวานเพื่อเป็ นสารให้ความหวานแทน
น้ าตาล
7. แผนการเงิน
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จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ
17,000,000บาท โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 170,000 หุน้ ราคาหุ ้นละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุน้
ทั้งหมด 4 คน
- สต็อกวัตถุดิบกาหนดเอาไว้ 15 วัน เนื่ องจากเป็ นวัตถุดิบทางการเกษตรไม่ตอ้ งการสต๊อค
วัตถุดิบไว้นานเพราะมีผลต่อคุณภาพสิ นค้าและในขณะเดียวกันจึงมีการวางแผนสิ นค้าเกษตรมีการ
ผันผวนตามฤดูกาล
- งานระหว่างผลิตกาหนด15วันเนื่ องจากมีข้ นั ตอนการผลิตตั้งแต่เตรี ยมจนเสร็ จสิ้ น
กระบวนการประมาณ 15 วัน
- สต็อกสิ นค้าสาเร็ จรู ป 15 วัน
- ลูกหนี้การค้าเนื่ องจากเป็ นการขายเข้าซูเปอร์ มาร์ เก็ตในระยะแรกมีเครดิต 45วัน
- เจ้าหนี้การค้าเนื่องเป็ นผูข้ ายเป็ นกลุ่มเกษตรกรจึงทาการตกลงในการกาหนดการจัดส่ งและ
การให้สินเชื่อไว้ที่ 30 วัน เฉลี่ยสัดส่ วนการซื้ อเชื่อเป็ น 90% ส่ วนอีก 10% จะเป็ นกลุ่มเกษตรบาง
กลุ่มเป็ นกลุ่มเล็กๆ จึงจ่ายค่าวัตถุดิบเป็ นเงินสด
ผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 4 เดือน
6วัน โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 33,681,825 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 71.14%
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