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ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุสําหรับเด็ก
เพชรเกษภรณ์ โชติช่วงรัศมี
บทคัดย่ อ
ความเป็ นมาของธุรกิจ
บริ ษทั นา นาเซฟติ จํากัดได้ตระหนักถึ งปั ญหาของความปลอดภัยสําหรับการเดิ นทาง
ด้วยรถมอเตอร์ ไซด์ของเด็ก จึงคิดค้นนวัตกรรมเสื อป้ องกันอุบตั ิเหตุเพือความปลอดภัยสําหรับการ
เดินทางด้วยจักรยานยนต์ภายใต้ตราสิ นค้า “Na NaSafaty ให้กบั เด็กได้สวมใส่ เดินทางกับผูป้ กครอง
หรื อบุคคลในครอบครัว เพือเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุขณะทีเด็กอยู่ดา้ นหลังหรื อการหลับของเด็ก
และการทรงตัวไม่ดี อาจทําให้ผขู ้ บั ขีไม่สะดวก และไม่คล่องตัว
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ พบว่า ความต้องของผลิ ตสิ นค้าในอุ ปกรณ์ ป้องกันการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุ ค่อยข้างได้รับความสนใจ อี กทังการออกแบบด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัยรองรับกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าประเภทครัวเรื อนเพือทีจะบรรลุเป้ าหมายขององค์การซึ งเป็ นธุ รกิจเกิดใหม่
ในตลาดปั จจุ บนั ซึ งมีการแข่งขันรุ นแรง กิ จการจะจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริ หารหรื อนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และสุ ดท้ายกลุ่มสนับสนุ นงานด้านการตลาด, ด้านการเงิ น และด้านการบริ หารจัดการ
ทังนี กิ จการจําเป็ นต้องคัดเลือกพนักงานทีมีความรู ้ ความสามารถโดยเฉพาะด้านทีมีประสบการณ์
ในเรื องการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านของผลิ ตภัณฑ์ป้ องกันการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ สํา หรั บเด็ก เข้า
มาร่ วมงาน เพือให้สามารถทํางานได้อย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องได้รับความรู ้ เพิมเติม ซึ งมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่สูงมากเท่าไร
ในส่ วนกลยุทธ์การตลาด บริ ษทั จะเน้นสร้างความแตกต่าง ผ่านการมีสินค้าเฉพาะทีรับสิ ทธิ
จากผูข้ าย รวมทังการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเป็ นนวัตกรรม และคุณภาพในการให้บริ การ โดย
มีการตังราคาไม่สูงในส่ วนของสิ นค้าทีบริ ษทั เป็ นผูข้ ายรายเดียว และตังราคาเพือเป็ นการส่ งเสริ ม
การขาย รวมถึงจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนือง
ด้านการเงิ น บริ ษทั จะขอกู้เงิ นจากธนาคาร จํานวน 3.6 ล้าน เพือเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวีย น
ให้กบั บริ ษทั โดยใช้ทีดิ นส่ วนตัวของเจ้าของกิจการเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นโดยประมาณการว่า
สามารถสร้างรายได้จากการขายปี แรกได้ 45.5 ล้านบาท และมีผลกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 4.9 ล้านบาท คิด
เป็ นกําไรขันต้นต่อยอดขาย ร้อยละ 24 อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อยอดขาย ร้อยละ10 เท่ากับ 4.7 ล้านบาท
และมี IRR ของโครงการเท่ากับ ร้อยละ 60เปอร์ เซ็นต์
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ ป้องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพือตอบสนองกับการ
สถานการณ์การเปลียนแปลงของวิถีของสังคม มีความปลอดภัยทีดีเยียมและเป็ นผูน้ าํ ตลาดอุปกรณ์
ในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)
1. บริ ษ ัท มุ่ ง มันออกแบบและพัฒ นาธุ ร กิ จ เสื อป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ เ พื อเป็ นการลดการ
อุ บ ัติเหตุ ใ นเบื องต้น ด้วยคุ ณ ภาพ และราคาที เหมาะสม มี ค วามหลากหลาย และ
อุปกรณ์ทีปลอดภัยทีดีเยียม เพือให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ด
2. บริ ษทั มุ่งมันดําเนินธุ รกิจทีสามารถสร้างผลตอบแทนทีน่าพึงพอใจแก่ผถู ้ ือหุ ้น และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยและพัฒนาอย่างต่อเนือง
3. บริ ษทั จะพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีรายได้เสริ มและเพิมคุณภาพให้
ดีขึนอย่างต่อเนือง
4. บริ ษทั ขยายกําลังการขายโดยการสร้ าง ตราสิ นค้า ให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้ทราบถึ งความ
ใหม่ และอุปกรณ์เพิมความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริ โภค
5. บริ ษทั ขยายกําลังการขายออกสู่ กลุ่มประเทศอาเซี ยนภายใน 3 ปี
วัตถุประสงค์ (Objective)
เป็ นตัวนําในตลาดอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบตั ิ ทีสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคของกลุ่มเด็ก และผูน้ าํ ตลาดในประเทศไทย
เป้าหมายขององค์ กร
1. เพือสร้ า งส่ วนแบ่งทางการตลาดให้ไ ด้ 5% มูลค่า 500 ล้า นบาท จากตลาดประเภท
อุปกรณ์เสื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ภายในปี 2562
2. เพือให้ผลิตภัณฑ์เสื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุภายใต้ตราสิ นค้า “นานาเซฟตี” เป็ นที
รู ้จกั และจดจําแก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยสามารถเพิมยอดขายเฉลียปี ละ 5%
3. เป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุของอุตสาหกรรมไทย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั นานาเซฟตี จํากัด ได้ออกแบบพัฒนาสิ นค้าเสื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุสําหรับเด็ก
ได้ใ ช้เ ทคนิ ค ใหม่ ในการผลิ ต สิ น ค้า เพื อเป็ นการป้ องกัน การหลับ ของเด็ ก ขณะที เดิ น ทางบน
รถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติพิเศษ สําหรับอุปกรณ์เป็ นวัสดุทาํ จากโฟมยางพาราธรรมชาติ ด้ วยการ
นําเทคโนโลยี ซึ งเป็ นหนึ งในวิ ธี การเพิ มมูล ค่ า ของยางพารา ที เหนี ยวทนทานเป็ นอย่ างมากที มี
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ลั ก ษณะคล้ า ยฟองนําอย่ า งดี ที มี ร ะดั บ ความหนาของโฟมยางพารา และการป้ องกันในขณะมี
อุบตั ิเหตุช่วยให้เกิดปั ญหาและมีการบาดเจ็บให้นอ้ ยทีสุ ดเครื องหมายการค้า “Na Na Safety”
คุณสมบัติป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ด้ วยเนื อผ้ าที มีใย สั งเคราะห์ หนาและมีสายรั ดเพิ มความ
ยื ดหยุ่ น และโฟม ยางพารา ที นําเทคโนโลยี ค วามแข็ง แรง ความเหนี ย วทนทานเป็ นอย่ า งมาก
รู ปแบบผลิตภัณฑ์มีแบบเสื อแต่ละขนาด S, M, L โดยเริ มตังแต่เด็กอายุ5 ปี ขึนไปจนถึงอายุ 10 ปี
(อายุตามขนาดลําตัวของเด็ก)
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1) การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เป็ นสิ น ค้า ที มี ก ารแข่ ง ขันสู ง มี ท งรายใหญ่
ั
และรายย่อ ย ซึ งความแตกต่ า งในด้า น
ผลิตภัณฑ์,ราคาทีค่อยข้างแข่งขันมากขึน
2) อํานาจการต่อรองของผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบ
ผลิ ตภัณฑ์จะมี ส่ วนหลัก คื อ ผ้า ที ทํา จากผ้า ฝ้ ายและโฟมยางพาราที ทํา จากเกษตรกรใน
ประเทศไทย ทําให้หาผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบได้ไม่ยากซึ งสามารถต่อรองกับผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบ ได้
ง่าย และสามารถหาสํา รองในกรณี วตั ถุ ดิบต้องขาดตลาด ซึ งการพิจารณาการสังซื อควรเป็ นการ
ต่อรองการสังในปริ มาณทีมากเพือเป็ นราคาทีถูกกว่าปกติ
3) อํานาจการต่อรองจากลูกค้า
ส่ วนมากเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มเฉพาะทีมีรถจักรยานยนต์ หรื อกลุ่มลูกค้าโรงเรี ยน และการร่ วม
เป็ นพันธมิตรทางการค้ากับลูกค้ารายอืน ซึ งอํานาจการต่อรองจากลูกค้า ในการพิจารณาเลื อกซื อ
ผลิ ตภัณฑ์จากรายอื นๆ ต้องจัดรายการโปรโมชัน หรื อวิธีการกระตุน้ ยอดขายให้กบั ร้ านค้าทีร่ วม
รายการให้มากขึน หรื อจัดโปรโมชัน ร่ วมกับผลิตภัณฑ์นมสําหรับเด็กระหว่างช่วงเริ มเข้าการศึกษา
ในชันอนุบาล หรื อเป็ นกิจกรรมการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นต้น
4) ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
ในตลาดประเภทอุปกรณ์ช่วยในการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีจาํ นวนมาก จะต้องมีแผนรองรับการ
ทีลูกค้ามีช่องทางเลื อกทีจะไม่ใ ช้ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั อันเนื องมาจากว่าการเข้าใจช่ องทางการ
จําหน่ ายสิ นค้า หรื อรายการจัดโปรโมชัน โดยจะต้องมีการเปิ ดตัวสิ นค้าตามร้ านค้าพร้ อมกันทัว
ประเทศ
5) ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
การทําธุ รกิจเสื อป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุ นานาเซฟตีเป็ นธุ รกิ จขนาดกลางทีอาจหาคู่แข่ง
รายใหม่ได้ง่าย เนื องจากการลงทุนทีสู งเท่าทีควร เนื องจากการผลิ ตสิ นค้าสามารถหาวัตถุ ดิบทีมี
ความคล้ายมาเทียบเคียงสิ นค้าได้ อีกทังยังมีผจู ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบทีมีหลายราย

4

การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดย SWOT analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. ปั จจัยด้าน Supplier ในด้านการวัตถุดิบ ซึ งบริ ษทั สามารถมีพนั ธมิตรด้านการสรรหา
โดยการนําจากชุมชนหรื อการนําเข้าจากต่างประเทศ
2. มีความพร้อมในด้านเงินลงทุนจากการสนับสนุนการเงินและหน่วยงานของรัฐบาล
3. มีทีมงานความพร้อม ทังผูบ้ ริ หารทีมีประสบการณ์ และบุคลากรทีมีความสามารถ
4. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
5. มีฐานะการเงินและสภาพคล่องทีดี
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ขาดความสามารถของผูบ้ ริ หารในการทํากําไร
2. ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่มีอิทธิ พลต่อการดําเนินงาน
3. อัตราการมีสินค้าทีเลียนแบบจํานวนมากขึน
4. ผลิตภัณฑ์ทีใหม่ยงั ไม่เป็ นทีรู ้จกั ในตลาดการประชาสัมพันธ์มีนอ้ ย
6. การขาดความมันใจจากผูบ้ ริ โภคในด้านความปลอดภัยทีสามารถรองรับได้จริ ง
7. ช่องทางการจําหน่ายมีจาํ นวนจํากัดกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเฉพาะ
8. ทีมงานอาจไปอยูก่ บั คู่แข่ง
9. ปั ญหาด้านพนักงานทีขาดมนุษย์สัมพันธ์กบั ลูกค้า
10. ระบบการชําระเงินมีการปรับเปลียน พนักงานอาจขาดความชํานาญได้
โอกาสทางการตลาด (Opportunity)
1. นโยบายภาครัฐให้การกรอบแนวทางการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ จะทําให้การเติบโต
ของผลิตภัณฑ์ได้ดี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. การเพิมขึนของขนาดครอบครัวขนาดเล็ก
3. สภาวะทางเศรษฐกิจกําลังเริ มฟื นตัวจากปี ทีผ่านๆ มามีอตั ราการเติบโตทีไม่สูงมากนัก
แต่ก็จดั ได้วา่ ประชากรมีการใช้จ่ายมากขึน จึงเป็ นโอกาสในการขายสิ นค้าได้มากขึน
4. โอกาสขยายธุ รกิจและสร้างการรับรู ้อาศัยการสื อสารการรับรู ้ผา่ นระบบ Social network
5. เศรษฐกิจมีอตั ราเจริ ญเติบโตสู งขึนเติบโตของตลาดอย่างต่อเนือง
7. ทัศนคติทีดีต่อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
8. มีคนกลางทีช่วยจัดจําหน่ายมาก

5

อุปสรรค (Threats)
1. อัตราการมีสินค้าทีเลียนแบบจํานวนมากขึน
2. ผลิตภัณฑ์ทีใหม่ยงั ไม่เป็ นทีรู ้จกั ในตลาดส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคขาดความมันใจ
จากผูบ้ ริ โภคด้านความปลอดภัยทีรองรับได้จริ ง
3. การมีกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ เกิดขึนเกียวความปลอดภัย
4. คูแ่ ข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดทําให้บริ ษทั ต้องมีการลงทุนเพิมขึน
5. คู่แข่งขันทุ่มการโฆษณาสู งกว่า
6. สิ นค้าถูกกดราคาจากคนกลาง
7. ผูบ้ ริ โภคเปลียนแปลงรสนิยม
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกโดยมีประเภทของปั จจัย ดังนี
1. ปั จจัยด้านการตลาด การต้องการของตลาดมีการเติบโตสู งขึนซึ งนันหมายถึ งการ
เพิมผลผลิตทีมีจาํ นวนมากขึน ในบางครังการขาดแคลนวัตถุดิบทีไม่สามารถรองรับได้ทนั กับความ
ต้องการ
2. ปั จจัยทางด้านการเมือง และกฎหมาย เป็ นปั จจัยทีส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมาก ไม่
ว่าเป็ นด้านภาษี ด้านการส่ งออก หรื อแม้กระทังด้านกฎหมายแรงงานทีเข้ามาเกียวข้องกับการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั ด้านการผลิตหรื อการจําหน่ายสิ นค้า โดยเฉพาะการเปลียนแปลงรัฐบาลบ่อยครัง
นโยบายถูกดําเนินการออกมาซึ งมีความแตกต่าง ของแต่ละรัฐบาล
3. ปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ เป็ นเครื องกํา หนดและชี บ่ ง ให้ เ ห็ น ปริ ม าณการ
จัดสรรและใช้ทรั พยากร ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จมีแรงผลักดันทีสําคัญให้กบั ธุ รกิ จทีเกิ ดใหม่ใน
ตลาดว่าจะต้องมีการวางแผนธุ รกิจและกําหนดความเสี ยงทีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน เช่น ค่านํามันทีมี
การขึน-ลง, อัตราการว่างงาน, ภาวะราคานํามัน และปั จจัยอัตราดอกเบีย เป็ นต้น
4. ปั จจัยทางด้านสังคม
เป็ นปั จ จัย พื นฐานของคนที อยู่ใ นสั ง คมของแต่ ล ะสถานที ที มี ค วามต้อ งการไม่
เหมือนกัน กระบวนการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก อันมาจากโครงสร้างทางสังคมที
ประกอบไปด้วยครอบครัว ชุ มชนไปถึงระดับประเทศ ซึ งแต่ละสังคมจะมีความคิดและทัศนคติที
แตกต่างกันไป ไม่วา่ ในเรื องสังคมการซื อสิ นค้า ค่านิ ยมในการป้ องกันกันอุบตั ิเหตุ หรื อวัฒนธรรม
ในการไม่สนใจภัยทีจะเกิดใกล้ตวั
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5. ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี
ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก และระบบ AI เข้ามามีบทบาทมาก
ขึน ส่ ง ผลกระทบต่อบริ ษทั ในด้านการลงทุนทีต้องมีการปรั บเปลี ยนเพือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค จะทําอย่างไรในการสื อสารให้กบั ผูบ้ ริ โภครับทราบถึ งผลิ ตภัณฑ์ใหม่ทีจะ
ออกสู่ ตลาด หรื อ แม้กระทังการทีผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื อและไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ด้านการบริ การ ก็ส่งผลให้ภาพรวมของธุ รกิ จอาจประสบปั ญหาความพึงพอใจทีน้อยลงและไม่
สนใจอีกต่อไป ปั จจุบนั ไม่วา่ เทคโนโลยีจะมีการเปลียนไปเป็ นอย่างมาก แต่สุดท้ายแล้วบริ ษทั ต้องมี
ส่ ว นร่ ว มด้า นการจัด ด้า นการตลาด ประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า และบริ ก ารไปยัง ผู ้บ ริ โ ภค ดัง นั น
เทคโนโลยีที เอืออํานวยให้กบั บริ ษทั Na Na Safety พนักงานมีแนวคิดในการจัดการทีดี และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์สือสารกับผูบ้ ริ โภค หรื อแนวทางในการจัดการทีดี
6. ปั จจัยด้านคู่แข่ง การวิเคราะห์แข่งขันเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีผูล้ งทุนให้ความสนใจ
และวิเคราะห์ธุรกิจว่ามีความเป็ นไปได้กบั การแข่งขันทีต้องจัดทําแผนกลยุทธ์มารองรับได้มากน้อย
เพียงใดและแผนดังกล่าวเป็ นการวางแผนระยะยาว หรื อเป็ นแผนระยะสัน สําหรับผลิตภัณฑ์ Na Na
Safety คู่แข่งในตลาดยังมีจาํ นวนน้อยรายทีเข้ามาแข่งขัน ซึ งการออกวางสิ นค้าจะต้องประสบปั ญหา
อย่า งหนี ไ ม่พ น้ สิ งหนึ งเราต้องประเมิ นคู่แข่ ง ซึ งบริ ษ ัทต้องผลิ ตสิ นค้า ให้มี ค วามแตกต่า งและ
คุณภาพต้องเหนือกว่าคู่แข่งจึงจะทําให้สามารถทําธุ รกิจในระยะยาวต่อไป

การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmenting)
ผลิ ตภัณฑ์เสื อป้ องกันอุบตั ิเหตุ Na Na safety เป็ นผลิ ตภัณฑ์เพือป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิ
สําหรับเด็กทีให้ประโยชน์และคุณภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ทีผ้าหนังและโฟรยางพาราระดับ 3 ชัน
เพือปกป้ องพยุงสรี ระของร่ างกายเด็กในขณะทีอยูบ่ นจักรยานยนต์ จึงกําหนดการตลาดแบบมวลชน
(Mass Marketing) โดยจะผลิตและจําหน่ายสิ นค้าให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก และการกระจาย
อย่างกว้างขวาง โดยจะเกณฑ์ส่วนแบ่งผูบ้ ริ โภคทัง 3รู ปแบบ ดังนี
ก. การแบ่งส่ วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation)
1) ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นครอบครัวภายในประเทศ และต่างประเทศ
2) ผูบ้ ริ โภคทีเข้ามาท่องเทียวในประเทศและมีการท่องเทียวตามจังหวัด
ข. การแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (DemographicSegmentation)
1) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) ทีมีโครงสร้างครอบครัวขนาดเล็กจนถึงใหญ่
และมีสมาชิกในครอบครัวต้องการความปลอดภัยในการเดินทาง
2) เพศ (Sex) ทุกเพศทีต้องการเดินทางในสถานทีต่างๆและมีสมาชิ กในครอบครัวร่ วม
เดินทาง

7

ค. การแบ่งส่ วนตลาดทางจิตวิทยา โดยกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
1) กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีต้องการความปลอดภัย และใส่ ใจสุ ขภาพ และดูแลบุตรหลานใน
ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวทีสมรสแล้วมีบุตรในครัวเรื อน
2) สถานการศึกษาทีให้ความสนใจและแนะนําความปลอดภัยให้กบั ผูป้ กครองในการ
เดินทางระยะทางจากบ้านมาถึงโรงเรี ยน
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย (Market targeting)
ผลิตภัณฑ์เสื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ “Na Na Safety” สามารถกําหนดตลาดเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary Target) เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีมีครอบครัวและมีสมาชิ กมีความเกียวข้อง
กับการขับขีรถจักรยานยนต์เป็ นประจํานันคือ กลุ่มทีเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ซึ งการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์นนั เมือไม่มีกบั คู่แข่งในด้านคุณภาพและราคานานาเซฟตี ได้
วางตํา แหน่ ง ที ราคาค่อนข้า งปานกลาง และมี คุ ณภาพสู ง แต่ อย่า งไรก็ตามก็ย งั เป็ นตลาดที ใหม่
สําหรับผลิตภัณฑ์นี ดังนันจึงต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันให้มีความรวดเร็ วในการผลิ ต
สิ นค้าและต้องตรงกับความต้องการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. กลุ่มลูกค้าทัวไปของประชากรทีใช้รถจักรยานยนต์และมีความต้องการความปลอดภัย
2. กลุ่มลูกค้าสมาชิกของโรงเรี ยนชันประถมตามภูมิภาคของประเทศไทย
3. กลุ่ ม ลู ก ค้า ต่ า งประเทศเป็ นครอบครั ว เข้า มาท่ องเที ยวในประเทศไทยและมี ก าร
ท่องเทียวในแต่ละจังหวัดและมีความชื นชอบในการใช้จกั รยานยนต์ท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ
ของแต่ละจังหวัด
การวิเคราะห์ ความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขัน
1. ด้านสิ นค้า อุปกรณ์ ช่วยป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ คุณสมบัติพิเศษ ด้านคุ ณภาพสู งใน
เรื องของวัต ถุ ดิ บ ที นํ า มาผลิ ต สิ นค้ า และขันตอนการผลิ ต ที ได้ รั บ มาตรฐานจากกระทรวง
อุตสาหกรรมมากกว่าสิ นค้าตราอืนในตลาด และยังมีความน่ารักทันสมัยสมวัยเด็กปฐมวัยไม่วา่ จะ
เป็ นเด็กผูห้ ญิง หรื อเด็กผูช้ าย
2. ด้านราคาไม่สูงมากนัก และคงคุณค่าของคุณภาพสิ นค้าด้านความปลอดภัยต่อร่ างกาย
3. ด้านรู ปแบบมีทีมงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า มีประสบการณ์และพันธมิตรใน
ธุ รกิ จทีร่ วมงานกันได้ดี มีความละเอียดใส่ ใจในคุ ณภาพสิ นค้า และการรับรู ้ ปัญหาได้รวดเร็ วและ
การปรับแก้ได้ทนั ต่อเวลาเป็ นอย่างมาก
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การวางแผนการตลาด(Marketing Plan)
ในการทําตลาดการวางแผนการตลาดเป็ นสิ งทีจําเป็ นและถื อว่าเป็ นเครื องมือการบริ หาร
และรู ้ถึงแนวทางในการดําเนิ นงานบริ ษทั กลยุทธ์เพือเพิมยอดขาย พร้อมทังสร้างความเติบโตอย่าง
ต่อเนื อง พร้อมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ของบริ ษทั ก่อนทีจะจัดทํากลยุทธ์มาวิเคราะห์เบืองต้น
ว่าบริ ษทั มีทิศทางการดําเนินธุ รกิจได้
กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎี นาํ มาใช้ เกี ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ความหมายของส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทีบริ ษทั ต้องนํามาพิจารณาเพือให้มีการกําหนดแผนให้
ชัดเจนและวิเคราะห์ปัจจัยเสี ยงของแต่และตัวแปรว่ามีแผนงานทีรองรับได้ ความแตกต่างระหว่าง
4P (Marketing Model)กลยุทธ์บริ ษทั มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต้องการความ
สะดวกสบายและปลอดภัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญของชีวิตของบุคคลในครอบครัวที
ขับขีรถจักรยานยนต์บนถนนเป็ นหลัก ซึ งแผนในอนาคตบริ ษทั มีนกั ออกแบบผลิ ตภัณฑ์และวิจยั
อย่างต่อเนืองเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ดังนี
1) ความสะดวดสบาย ปลอดภัย และมันใจในการเดินทาง
2) ขนาดเสื อกะทัดรัด เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว แข็งแรง และคงทน
3) รับประกันคุณภาพสิ นค้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี
4) บริ การซ่อมบํารุ งกรณี เสื อมีปัญหาในด้านการสวมใส่
กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy)
1. ผลิตภัณฑ์เราคํานึ งถึงราคาของสิ นค้าเพือให้คุม้ ค่า เราจะมองความต้องการของลูกค้า
ซึ งลู ก ค้า ต้อ งการจ่ า ยเงิ น เพื อซื อผลิ ต ภัณฑ์ ข องบริ ษ ัท เมื อเลื อ กซื อผลิ ตภัณ ฑ์เ สื อ
อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุ นา นาเซฟตี ราคาเริ มต้นที 859 บาท
2. การเลือกซือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ถือว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนซื อผลิตภัณฑ์ เมือเทียบกับ
ความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
3. บริ ษ ทั ผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าในคุ ณภาพที ได้ม าตรฐานและราคาในการจํา หน่ า ยไม่แพง
เกินไป ซึ งเหมาะสมกับตลาดกลุ่มลูกค้าทีมีความต้องการด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place strategy)
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั มีการวางแผนกําลังการกระจายสิ นค้าและช่องทางในการเข้าถึงของลูกค้า
ทีสามารถเลือกซื อสิ นค้าของบริ ษทั โดยการกระจายสิ นค้าตามส่ วนภูมิภาคและช่องการจําหน่ายผ่าน
ตัวกลางของสถาบันการศึกษาเพือเป็ นช่องการทีให้ความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าทีอาศัยตามส่ วน
ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นต้น
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1) มีพนักงานนําส่ งสิ นค้าไปเสนอขายถึงตัวผูบ้ ริ โภคลักษณะการขายตรง
2) สังซือผ่าน E-mail,ออนไลน์
3) จัดส่ งถึงมือลูกค้าโดยการบริ ษทั เคอรี เอ็กซ์เพรสจํากัด ภายใน 1 วัน
กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการตลาดและการติดต่ อสื อสาร
ผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั ได้วางกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย และการติดต่อสื อสารกับลูกค้าแบบ
ครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ทังในการโฆษณา การตลาดทางตรง การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย ดังนี
1) ทําโฆษณาแฝงไปกับ www. Youtube.com โดยสร้างเป็ นละครเรื องราว
เกียวกับความรักระหว่างครอบครัว
2) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ สร้างเพจเพือรองรับ รวมถึงสื อออนไลน์
อืนๆ เพือให้แนะนําสิ นค้าสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นทีรู ้จกั โดยจะเน้นที
กลุ่มเป้ าหมายหลักสําคัญ
3) เพือให้ลูกค้าทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับเว็บไซต์ และแผนการส่ งเสริ มการขายสิ น
โดยการสร้างการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การตลาดเชิงกิจกรรม
 การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การทดลองใช้สินค้า, การเล่นเกมชิ งรางวัล, แต่ง
บทความเกียวกับความปลอดภัย ผ่านสื อสารออนไลน์
้ ระกอบการรายย่อยในชุ มชนตามต่า งจัง หวัด โดยการจัด
 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยผูป
โปรโมชันการขายทีคุม้ ค่ากับการลงทุน
4) เพื อเป็ นการสร้ า งภาพพจน์ ที ดี ข องบริ ษัท ให้ ก ับ ลู ก ค้า เป้ าหมายเกิ ด Brand
Awareness เปิ ดตัวในห้างสรรพสิ นค้าโดยการจัดแสดงสิ นค้าเพือให้เป็ นทีรู ้ จกั ของ
ตลาด โดยเน้นสถานทีเปิ ดทําการตลาดใกล้แหล่งสถานศึกษา เนื องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ กครอง หรื อเปิ ดบูธกิจกรรมเพือสร้างตราสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้จดจํา
เทคโนโลยีการผลิต
ยางพารา” เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์จากนํายางพารา
ได้หลากหลายทังในชีวิตประจําวัน ภาคอุตสาหกรรมโดยนํานํายางธรรมชาติ แล้วอบด้วยความร้อน
แล้วนําไปล้างส่ วนผสมอืนทีไม่ใช่ยางพาราออก ให้คงเหลือแต่ยางพารา 100% จากนันนํามาอบลม
ร้อนไล่ความชืนออกให้หมด จะได้โฟมยางพาราทีมีลกั ษณะคล้ายฟองนํา สี ขาวครี ม สะอาด ทนต่อ
แรงดึง และมีความยืดหยุน่ ทนต่อแรงกระแทกได้ดี
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ขันตอนการผลิต
1. คัดสรรผ้าทีมีคุณภาพในการผลิตเสื อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ นา นา เซฟตี เริ มต้นด้วย
การใช้ความชํานาญในการเลือกผ้าเส้นด้ายทีมีคุณภาพ และโฟม ยางพาราออกแบบ
2. วาด Patten แบบของผลิตภัณฑ์เพือใช้เป็ นส่ วนประกอบต่าง ๆ นําไปสู่ กระบวนการ
ผลิตในขันตอนต่อไป
3. ตัดเย็บเสื อ เป็ นกระบวนการทีมีความสําคัญอย่างยิงเป็ นโดยอาศัยช่างจากโรงงาน
รับจ้างผลิตสิ นค้าทีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี ขึนไป
4. ตกแต่งรู ปร่ างหน้าตาเสื อให้สวยงาม
5. ทดสอบแรงกระแทกจากของหนัก เพือเป็ นการทดสอบความแข็งแรงและความ
ปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์
กําลังการผลิตและแผนการผลิต
บริ ษทั มีแผนทีจะผลิตอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุสําหรับเด็กในปี แรก 53,000 ตัวโดยในช่วง
สามเดือนแรกผลิตเดือนละ 2,500 ตัว ไตรมาสที 2 ผลิตเดือนละ 3,000 ตัวไตรมาสที 3 ผลิตเดือนละ
6,000 ตัว และไตรมาสสุ ดท้ายผลิตเดือนละ 6,000ตัว
โครงสร้ างองค์ กร
บริ ษ ทั นา นาเซฟตี จํา กัด จะเริ มดํา เนิ นการในปี พ.ศ. 2561 โดยเป็ นการดํา เนิ น ธุ รกิ จ
จําหน่ายเสื อป้ องกันอุบตั ิเหตุสําหรับเด็ก มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งตามหน้าทีทางธุ รกิจ
มีกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เป็ นผูค้ วบคุมดูแลองค์กรให้มีการดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคล้องกัน เพือให้บรรลุผลตามทีบริ ษทั ตังเป้ าหมายไว้ มีทีปรึ กษาบริ ษทั และหน่ วยงาน 4
ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการผลิ ต ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายการเงิ นและบัญชี และ ฝ่ ายบุคคล
และทีปรึ กษาด้านกฎหมายในปี แรกมีจาํ นวนพนักงานทังหมด 11 คน เมือบริ ษทั มีแนวโน้มการ
ดําเนิ นธุ รกิ จทีดี ขึนอย่างต่อเนื อง ก็จะดําเนิ นการขยายบริ ษทั มีการจัดตังโรงงาน และเพิมอัตรา
กําลังคนเป็ น 20 คนในระยะเวลา 3ปี
แผนการเงิน
การจัดหาเงินทุนบริ ษทั จัดหาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบางส่ วน และจากการกูย้ ืมเงิน โดยมีทุน
จัดทะเบียน 7.1 ล้านบาท จากจํานวนหุ ้น140,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 15 บาทจากด้านการลงทุนและ
ผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยมีแนวโน้มตามแผนงานทีได้ตงเป้
ั าหมายระยะเวลาคืนโครงการนีมี
มูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ หรื อ NPV เท่ากับ 4,741,936 บาท โดยให้อตั ราผลตอบแทนที 1.35% ใน
ระยะเวลา 5 ปี ถือว่าเป็ นการลงทุนและได้รับผลตอบแทนเป็ นอย่างดี

