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(อธิบายถึงแนวคิดในการการก่อตัง้ การจดัการธุรกิจ , ธุรกิจนีม้ีใครเป็นเจ้าของ และมีใครเป็นคณะผู้บริหารบ้าง , ตลาด
ส าหรับผลิตภณัฑ์มีมลูค่าเท่าใด และคู่แข่งส าคญัของธุรกิจมีใครบ้าง, ต้องใช้เงินลงทนุเท่าใด แบ่งเป็นเงินสดและเงิน
กู้ยืมจ านวนเทา่ใด,อธิบายวา่เงินลงทนุทัง้หมดที่เกิดขึน้ ท่านน าไปใช้ในด้านใดบ้าง (พอสรุป),อธิบายถึงความคุ้มค่าใน
เชิงธุรกิจและความสามารถในการท าก าไร) 
            
            น า้พริกพรานกระตา่ยเร่ิมมีประสบการณ์ในการผลติน า้พริกด้วยตนเองมากวา่ 10 ปี โดยสบืทอดการผลติจาก
ครอบครัวที่มีประสบการณ์มานานกวา่ 40 ปี มีฐานลกูค้าอยูใ่นเขตอ าเภอพรานกระตา่ยมานาน เดมิไมไ่ด้ผลติเพื่อ
จ าหนา่ยให้แก่ลกูค้าทัว่ไป แตม่กีระแสเรียกร้องจากการได้ชิมน า้พริกแกงซึง่ใช้เป็นเคร่ืองปรุงในกิจการอาหารส าเร็จรูป 
ท าให้ต้องผลติเพิ่มเพื่อขายปลกีให้แก่ลกูค้า ด้วยความที่ธุรกิจน า้พริกแกงเป็นเพียงสนิค้า by product ของธุรกิจจ าหนา่ย
อาหารส าเร็จรูป จึงไมเ่คยมีการท าตลาดหรือเพิ่มก าลงัการผลติ ทัง้ที่มีความมัน่ใจในรสชาติและความอร่อย เนื่องจาก
บคุลากรในครอบครัวตา่งมีธุรกิจอื่นเป็นของตนเอง 
          แม้วา่พริกแกงจะเป็นสิง่ทีม่ีจ าหนา่ยทัว่ไป แตย่งัไมม่ีผู้ผลติรายใดโดดเดน่ขึน้มาในตลาดน า้พริกแกงของจงัหวดั
ก าแพงเพชร จงึเป็นโอกาสที่น า้พริกพรานกระตา่ยจะด าเนินแผนการตลาดสร้างผลติภณัฑ์ให้มีความโดดเดน่ และเพิ่ม
คณุคา่ในฐานะท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญการผลติน า้พริกทีม่ีความหอม อร่อย ได้รสชาติแท้ตามแบบแกงไทยต ารับโบราณ โดย
ผู้บริโภคไมต้่องเสยีเวลาต าน า้พริกเอง ซึง่ท าให้คาดหมายได้วา่จะเป็นทางเลอืกที่ถกูใจของผู้บริโภค  
         การลงทนุเร่ิมต้นเมื่อ 10 กวา่ปีที่แล้ว ท าให้มเีคร่ืองจกัรพร้อมในการผลติ แตผ่ลติเพียงเพื่อเป็นอาชีพเสริม คือ  
ผลติเพียงสปัดาห์ละครัง้ ครัง้ละ 50 กิโลกรัม จึงมีชว่งเวลาที่เคร่ืองจกัรวา่งอยูถ่งึ 6 วนัตอ่สปัดาห์ ซึง่ถือเป็นการสญูเสยี
มลูคา่ไปโดยเปลา่ประโยชน์ เมื่อมีบคุลากรในครอบครัวพร้อมที่จะเร่ิมประกอบการ จึงมีการเร่ิมวางแผนการตลาดและ
การลงทนุ โดยใช้ศกัยภาพของเคร่ืองจกัรที่มใีห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยวางแผนใช้เวลา 4 เดือนในการส ารวจตลาด 
ปรับปรุงโรงเรือน ออกแบบตราสญัลกัษณ์ของสนิค้า และบรรจภุณัฑ์ เพื่อสร้างความโดดเดน่ให้สนิค้าและเจาะตลาดให้
ถกูจดุ หลงัจากนัน้จะเพิ่มก าลงัการผลติเพิ่มขึน้ 3 เทา่ เพื่อให้ได้ยอดขายทีคุ่้มคา่กบัการลงทนุ ซึง่หากเป็นไปตามที่
คาดการณ์ ในอนาคตระยะถดัไปจะมีการเปลีย่นเคร่ืองจกัรให้มีก าลงัการผลติสงูขึน้ พร้อมทัง้เพิ่มเทคโนโลยีการผลติ 
อาทิ การ Sterilized การ Freezed Dried รวมไปถึงเพิ่มเคร่ืองจกัรในการบรรจหุีบหอ่ให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ตลาดอีกด้วย 
        ในเบือ้งต้นคาดว่า ต้องใช้เงนิลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท โดยใช้เป็นเงนิกู้จากสถาบันการเงนิ 120,000 
บาท ซึ่งจากการวางแผนพบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 9 % ท าให้มั่นใจว่าสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนธุรกิจได้โดยไม่มีอุปสรรค 
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2.1 ประวัติความเป็นมาของกจิการ 
(อธิบายถึงแนวคิดในการก่อตัง้กิจการ, ผู้ก่อตัง้กิจการ,ปีที่ก่อตัง้, ทนุจดทะเบียน/ทนุท่ีช าระแล้ว, การเจริญเติบโตของ
กิจการ (ได้แก่การเพิ่มทนุ การลงทนุขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร) และความส าเร็จครัง้ส าคญัของกิจการ 
(ถ้ามี)) 
          การผลิตพริกแกง เป็นการผลติวตัถดุิบเพื่อใช้ในกิจการอาหารส าเร็จรูปของครอบครัวมากวา่ 40 ปี 
ระยะแรกเป็นการผลติเพื่อใช้ภายในครอบครัวเทา่นัน้ ตอ่มามีลกูค้าแสดงความต้องการซือ้พริกแกงเพื่อน าไปใช้ใน
ครัวเรือน หรือใช้ในกิจการอาหารปรุงส าเร็จ จงึได้มกีารเพิ่มก าลงัการผลติขึน้เลก็น้อย เพื่อจ าหนา่ยปลกี จากนัน้การ
ผลติทัง้เพื่อใช้ในครอบครัว และจ าหนา่ยปลกี มียอดการผลติคงทีม่ากวา่ 10 ปี เนื่องจากไมม่ีบคุลากรที่ท าหน้าที่
ผลติและท าการตลาดอยา่งจริงจงั เนื่องจากผู้ผลติผลติพริกแกงเป็นงานท่ีสองรองจากงานประจ าทีท่ าอยู ่การผลติ
พริกแกงที่ผา่นมาจึงเป็นเพียงแคก่ารผลติเพื่อใช้ในกิจการอาหารของครอบครัวและจ าหนา่ยปลกีโดยมีหน้าร้านเพียง
แหง่เดยีว 
     ปี 2555 สมาชิกในครอบครัวบางคนตัง้ใจยตุิการท างานในกรุงเทพมหานครและมองหาทางท าธุรกิจในพืน้ท่ี
จงัหวดัก าแพงเพชร จงึคิดถึงความรู้ ทกัษะและความสามารถที่มใีนครอบครัว พบวา่ พริกแกงเป็นภมูิปัญญาใน
ครอบครัวที่ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากลกูค้าที่คดัสรรเคร่ืองปรุงที่มีคณุภาพส าหรับท าอาหาร จึงคิดวา่เป็นโอกาสที่
จะขยายการผลติและพฒันาผลติภณัฑ์ให้หลากหลาย มีความโดดเดน่  ทัง้โดยการการพฒันาเทคโนโลยีการผลติให้
ทนัสมยั อาทิการ Sterilize เพื่อฆา่เชือ้ การอบเป็นน า้พริกผงบรรจซุอง เพื่อให้คงสามารถเก็บได้นานยิ่งขึน้ รวมไปถงึ
การพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยั หลากหลายขนาด ซึง่จะท าให้เกิดการสร้างตราสนิค้าให้เป็นเอกลกัษณ์และ
สามารถจดจ าได้ ซึง่ในระยะยาวจะสามารถสง่ออกจ าหนา่ยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และทัว่โลก เนื่องจาก
อาหารไทยได้รับความนยิมไปแล้วทัว่โลก 
 
2.2 รายชื่อหุ้นส่วน และสดัส่วนที่ถอืครอง 
2.3 วิสัยทัศน์ 
 
       น า้พริกพรานกระตา่ย เป็นน า้พริกแกงคูค่รัวเรือน ที่ผลติด้วยวตัถดุิบที่สด สะอาด ถกูสขุลกัษณะ พร่ังพร้อมไป
ด้วยสมนุไพรและเคร่ืองเทศเตม็สตูรเคร่ืองแกงไทยต ารับโบราณ เหมาะส าหรับคนรักสขุภาพและช่ืนชอบอาหารไทย 
2.4 พันธกิจ 
          1.  คดัสรรเฉพาะวตัถดุิบสดใหม ่คณุภาพสงู 
          2.  แหลง่ผลติถกูสขุลกัษณะ ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสขุ 
          3.  ปรุงเตม็สตูรเคร่ืองแกงไทยต ารับโบราณ 
          4. สง่ถงึผู้บริโภคโดยคงคณุภาพความสด สะอาด ปลอดภยั 
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2.5 เป้าหมาย 
         ระยะเวลา 1 ปี              สร้างแบรนด์และบรรจภุณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัในจงัหวดัก าแพงเพชร เพิ่มยอดขาย 100 % 
         ระยะเวลา 3-5 ปี           เพิ่มชนิดของผลติภณัฑ์ และน าผลติภณัฑ์สูผู่้บริโภคในเขตภาคกลาง  เพิ่มยอดขายอยา่ง 
                                            ต ่า 300 % 
         ระยะเวลา 5 ปี              เพิ่มเทคโนโลยีให้ผลติภณัฑ์ และน าผลติภณัฑ์ออกสูป่ระชาคมโลก 
 
2.6 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา หรือแผนการด าเนินงาน 
             แม้วา่น า้พริกแกงจะเป็นสนิค้าที่มีการผลติขายอยูท่ัว่ทกุแห่งของไทย มีสตูรเด็ดเคลด็ลบัมากมาย แตเ่มื่อศกึษา
จากสตูรที่พบในอินเตอร์เน็ตจะพบวา่ วตัถดุิบหลกัทีใ่ช้ในการผลติจะไมม่ีความตา่งกนั เพราะเป็นสตูรมาตรฐานเดียวกนั 
ท าให้ได้พริกแกงที่มีลกัษณะเหมอืนกนั แม้วา่ในแตล่ะท้องถ่ินอาจมีการใสส่มนุไพรท้องถ่ินลงไป เชน่ภาคใต้มีการการ
ผสมขมิน้ลงไปเพื่อเพิ่มสแีละกลิน่เฉพาะตวั แตส่ าหรับในเขตภาคเหนือตอนลา่งและภาคกลางตอนบนแล้ว สว่นใหญ่มี
สว่นผสมที่เหมือนๆกนั 
           น า้พริกพรานกระตา่ยเติบโตมาในธุรกิจอาหารส าเร็จรูปมากวา่ 40 ปี  มีสตูรน า้พริกแกงเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง
ตัง้แตแ่รกก่อตัง้ สง่ผลให้ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้แกค่รอบครัวเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 
ผลตอบรับจากลกูค้าสว่นใหญ่ คอื แกงเผ็ดทีจ่ าหนา่ยมกีลิน่หอมนา่รับประทาน ทัง้แกงเผ็ด แกงเขยีวหวาน แกงฉู่ฉ่ี และ  
หอ่หมก ซึง่น า้พริกทัง้หมดผลติขึน้เองตามสตูรของครอบครัว 
            เมื่อวิเคราะห์ดจูากร้านอาหารส าเร็จรูปของครอบครัวพบวา่ การที่อาหารที่ปรุงขึน้จากพริกแกง ได้รับความนยิม
สงู เพราะวา่สตูรน า้พริกของน า้พริกพรานกระตา่ยมคีวามตา่งจากน า้พริกแกงทัว่ไป ตรงการเพิม่สว่นผสมของเคร่ืองเทศ
มากกวา่น า้พริกรายอื่นที่จ าหนา่ยทัว่ไปในท้องตลาด ซึง่สว่นผสมที่เพิ่มเข้ามา คือ ดอกจนัทน์ ลกูจนัทน์ และลกูกระวาน 
ซึง่เคร่ืองเทศเหลา่นีเ้ป็นเคลด็ลบัของความหอมอร่อย แตว่ตัถดุิบมีราคาสงู จึงท าให้น า้พริกแกงรายอื่นไมส่ามารถคง
คณุสมบตัิด้านกลิน่หอมไว้ได้เทียบเทา่น า้พริกแกงของด๊อกเตอร์พริก 
            เมื่อส ารวจราคาน า้พริกในตลาดทัว่ไป พบวา่ มีราคาขายที่กิโลกรัมละประมาณ 50-80 บาท ในขณะทีน่ า้พริก
พรานกระตา่ยจ าหนา่ยในราคากิโลกรัมละ 100 บาท โดยมีจ าหนา่ยเพยีง 2 ขนาดคือ ถงุละ 500 กรัม ราคา 50 บาท 
และถงุละ 50 กรัม ราคา 5 บาท ซึง่หากเป็นขนาด 500 กรัม ผู้ซือ้คือผู้ผลติและจ าหนา่ยอาหาร สว่นขนาด 50 กรัมจะ
ได้รับความนิยมจากลกูค้าในระดบัครัวเรือน ซึง่ซือ้เพื่อปรุงอาหารครัง้ละ 1 มือ้ และผู้จ าหนา่ยรายยอ่ยซึง่น าไปจ าหนา่ย
ตอ่ยงัชมุชนท่ีอยูน่อกเมืองพรานกระตา่ย แม้วา่ราคาสงูกวา่คูแ่ขง่ในท้องถ่ิน แตด้่วยคณุภาพท่ีสงูกวา่ ท าให้ได้รับความ
นิยมและเลอืกซือ้ เพราะราคาที่สงูกวา่เพยีงไมก่ี่บาทแลกกบักลิน่หอมที่ช่วยเพิ่มรสชาตินบัวา่คุ้มคา่กบัความอร่อยที่ได้รับ 
          น า้พริกพรานกระตา่ยจึงมแีผนด าเนินการในการน าจดุเดน่ด้านเคร่ืองเทศเต็มสตูรซึง่สร้างกลิน่หอม อนัสง่ผล
โดยตรงตอ่ความอร่อย ท าให้ผลติภณัฑ์มีคณุภาพ ผนวกกบัการชปูระเด็นด้านสขุภาพจากเคร่ืองเทศที่เพิ่มมากขึน้ และ
การไมใ่ช้สารกนับดู ซึง่สง่ผลตอ่เนื่องให้ต้องใช้วตัถดุิบที่สดใหม่  
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บทท่ี 
 สินค้าหรือบริการ 

 3

 
3.1 ชื่อสินค้าหรือบริการ 
น า้พริกแกงส าเร็จรูป 
 
3.2 ตราสินค้า 

น ำ้พริกพรำนกระต่ำย 

 
 
3.3 ลักษณะของสินค้าหรือบริการ 
      น า้พริกแกงส าเร็จรูปพร้อมปรุง 
 
3.4 ขนาดและบรรจุภณัฑ์ 
             ขนาดใหญ่  500  กรัม     
             ขนาดเลก็      50 กรัม 
 

 
 
 
3.5 ประโยชน์ของสนิค้าหรือบริการ 
              เป็นเคร่ืองปรุงส าคญัของแกงไทย ท่ีนิยมรับประทานกนัทกุครัวเรือน มจีดุเดน่ด้านการเพิม่เคร่ืองเทศเพื่อเพิม่
ความอร่อย และมีผลดีตอ่สขุภาพ คงความสดใหมด้่วยวตัถดุิบคณุภาพสงู ไมใ่สส่ารกนับดู 
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บทท่ี 
 แผนการตลาด 

 4

4.1) แนวโน้มทางการตลาด (แนวโน้มทางการตลาด หมายถึง ปริมาณความต้องการผลิตภณัฑ์หรือบริการนี ้ ใน
ปัจจุบนัและในอนาคต โดยพิจารณายอดขายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึน้ในอีก 4-5 ปี
ข้างหน้า โดยระบแุหลง่ที่มาของข้อมลูด้วยถ้ามี)  
     พริกแกงยงัคงเป็นวตัถดุิบทีข่าดไมไ่ด้ของครัวไทย ก าลงัซือ้ยงัไมล่ดลง เพราะแกงไทยเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของ
อาหารไทยที่ได้รับความนยิมทัง้ในประเทศและขยายไปยงัตา่งประเทศ ยิ่งเมื่อเกิดกระแสรักสขุภาพ ก็สามารถสร้าง
คณุคา่เพิ่มให้พริกแกงเป็นอาหารสขุภาพได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา ยอดการผลติยงัคงสม ่าเสมอ เนื่องจาก
ยงัไมม่กีารด าเนินงานการทางการตลาด 
     เมื่อมีการวางแผนการตลาด มีการสร้างจดุยืนและจดุเดน่ให้สนิค้า  จะสามารถขยายตลาดน า้พริกแกงให้มียอดขาย
เพิ่มขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่อง ด้วยการเพิ่มช่องทางจดัจ าหนา่ย 
4.2) รายนามและจ านวนคู่แข่งขัน   
คู่แข่งทางตรง      
                             พริกแกงแบง่ขายในตลาดสด ตลาดนดั และ super store 
คู่แข่งทางอ้อม (สนิค้าใกล้เคียงหรือทดแทนได้)  
                              น า้พริก freeze dried หรือน า้พริกบรรจซุอง เช่น ผลติภณัฑ์ Lobo ฯลฯ 
4.3) ลักษณะของลกูค้าเป้าหมายตามเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด 

ภมูิศาสตร์ 
ระบพุืน้ท่ี  ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ประเทศ ทวีป ที่คาดวา่จะเข้าไปจ าหนา่ยสนิค้าหรือ
บริการ 

     พืน้ท่ีจ าหนา่ย 
ระยะสัน้ 1 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี ระยะยาว>5ปี 

อ.เมือง-อ.พรานกระตา่ย ภาคเหนือตอนลา่ง-ภาคกลาง ไทยและ AEC 
ประชากรศาสตร์ บคุคลที่ท าหน้าที่ท าครัว 
ช่วงอาย ุ 20-60 ปี 
เพศ หญิง-ชาย 
รายได้ (เงินเดือน) 15,000 บาท ขึน้ไป 
อาชีพ แมบ้่าน-พอ่บ้าน  / ผู้ประกอบการอาหารส าเร็จรูป 
ศาสนา ทกุศาสนา 
จิตวิทยา  
บคุลกิลกัษณะหรือวิถีการใช้
ชีวิต 

-ชอบความสะดวกรวดเร็วไมยุ่ง่ยาก   - ชอบปรุงอาหาร – ใสใ่จสขุภาพ – ช่างกินเน้น
ความอร่อย – พิถีพิถนัด้านเคร่ืองปรุง – เลอืกของดีไมใ่ช่ของถกู 

ระดบั Class ของลกูค้า    ระดบั C ขึน้ไป 

4.4) ลูกค้าเป้าหมาย (ระบใุห้ชดัเจนไปวา่ลกูค้าเป้าหมายคือใคร เป็นประโยคบอกเลา่เขียนติดกนั ) 
               พอ่ครัวแมค่รัวทีต้่องการความสะดวกรวดเร็วในการท าอาหาร คือต้องการสนิค้าส าเร็จรูปท่ีมีคณุภาพเหมือน
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ปรุงด้วยมือตนเอง เป็นผู้ที่มคีวามคาดหวงัในความสดใหม่ ใสใ่จเร่ืองสขุภาพ 
4.5) การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ 
 
 
น า้พริกตามห้าง          
 
น า้พริกพรานกระต่าย        น า้พริกบรรจุถงยี่ห้ออื่น     
 
 
 
       น า้พริกในถงัตามตลาด 
 
 
 
 
 
 
ระบุต าแหน่งของผลติภณัฑ์ในการรับรู้ของผู้บริโภค (ระบคุวามรู้สกึที่ผู้บริโภคมีตอ่สนิค้าหรือบริการของเราที่
แตกตา่งจากคูแ่ขง่) 

       เป็นน า้พริกทีม่ีความหอม เพิ่มความอร่อย  หอมตัง้แตป่รุงจนหมดหม้อ มีความสดเสมอโดยไมต้่องใช้สารกนับดู 
4.6) SWOT Analysis 

โอกาสของกิจการ อุปสรรคของกิจการ 
Kitchen of the World 
การยอมรับอาหารไทยของคนไทยด้วยกนั 

1 ในฤดแูล้งวตัถดุิบขาดแคลน ท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 
 

ข้อได้เปรียบที่ส าคัญ (จุดแข็ง) ข้อเสียเปรียบที่ส าคัญ (จุดอ่อน) 
1 ยงัไมม่กีารท าตลาดของคูแ่ขง่ในพืน้ท่ี 
2 สะสมช่ือเสยีงมานาน 
3 ไมต้่องคดิค้นสตูรใหม ่หรือลองผิดลองถกู 
4  หอมอร่อยกวา่  

1 ยงัไมส่ามารถเพิ่มก าลงัการผลติได้รวดเร็ว 
2 ยงัไมม่กีารสร้างแบรนด์ให้จดจ าได้งา่ย 
3 ยงัไมม่ีร้านขายปลกีของตนเอง 
4 ยงัไมช่ านาญในการจดัจ าหนา่ย 

 
การวิเคราะห์การแข่งขนั 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

น ้ำพริกคุณภำพสูง/รำคำสูง 

น ้ำพริกคุณภำพต ่ำ/ รำคำต ่ำ 

ควำมหอมอร่อยสูง 

ควำมหอมอร่อยต ่ำ 
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กลยุทธ์การตลาด 
4.7) ช่องทางการจ าหน่าย (ระบวุิธีการหรือสถานท่ีที่จะน าสนิค้าหรือบริการไปสูล่กูค้าเป้าหมายตามลกัษณะที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 4.6) 

- แนะน าสนิค้าให้ร้านของช าในตลาดสดรับไปจ าหนา่ย ด้วยบตัรสะสมแต้ม 10 กิโล ฟรี 1 กิโล 
-  ออกบธูในงานเทศกาลและงานโอทอปของจงัหวดั 
-  เปิดหน้าร้านจ าหนา่ยปลกีที่ตลาดเทศบาลพรานกระตา่ย 
-  การปรุงให้ชิมเพื่อพิสจูน์รสชาติ 

 
 
4.8) การส่งเสริมการตลาด (ระบกุลยทุธ์การโฆษณา การสง่เสริมการขาย วิธีการประชาสมัพนัธ์หรือกการจดักิจกรรม
ทางการตลาด ตลอดจนกลยทุธ์การสือ่สารแนวใหม่ๆ  เช่น Sponsorship ,Celebrity,Event,Sport ,CRM,CSR …etc.)  

1.  จดัท ากระบะไม้ส าหรับดิสเพลย์หน้าร้านท่ีรับไปจ าหนา่ย ให้สนิค้าเดน่สะดดุตา 
2.   จดัท าป้าย ที่น่ีจ าหนา่ยพริกแกง น า้พริกพรานกระตา่ยเช่น ไวนิล  Future Board  “ร้านนีใ้ช้น า้พริกแกงของ

พรานกระตา่ย” ตามร้านอาหารตามสัง่ หรือ แผงขายอาหารในตลาดสด 
        3       จดัท า sticker ติดที่ถงุ 
        4       จดัท า Radio spot ออกอากาศในวิทยชุมุชน 
        5       จดัท าป้ายตกแตง่หน้าร้านเพื่อออกบธู 
        6       ออกบธูในตลาดนดั 
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4.9) แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) และงบประมาณรายจ่ายทางการตลาด (ระบชุ่องทางจ าหนา่ยและสง่เสริมการตลาดไว้อยา่งไรในข้อ 4.7 - 4.8 ให้น ามาลงคา่ใช้จา่ยที่นี่)  

รายการ 
ปีที่ 1 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

ค่าโฆษณา :              
Radio Spot 500 500  500  500    500   3500 
ค่าประชาสัมพันธ์ :              
ออกบธูOTOPปีละ 4 ครัง้             20000 
บธูตลาดนดัเสาร์ อาทติย์ 500 500 500 500 500     500 500 500 4000 
ค่าส่งเสริมการขาย :              
บตัรสะสมแต้ม 300            300 
ป้ายหน้าร้าน 3000            3000 
sticker 1000            1000 
กระบะไม้ 3000            3000 
ป้ายตกแตง่บธู 3000            3000 
คา่ตอบแทนพนกังาน : 3000 3000 3000 3000 3000        12,000 
พนกังานขาย              
คา่การตลาดในชอ่งทาง
จ าหนา่ย : ฝากขาย 

3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000     
11,000 

: คา่สง่สนิค้า  2000            16000 
รวม             76800 

       สรุปคา่ใช้จา่ยทางการตลาดทัง้สิน้ ในปีที่ 1…………76,800………..บาท   ปีที ่………70000………บาท  ของปีที่ 1 ปีที่ 3………………60000………   บาท   
* อำ้งอิงจำก โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (SSIPP) DIP-GTZ 
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4.10 การพยากรณ์ยอดขาย  (หากมีรายการสนิค้ามากกวา่ 1 ชนิดให้ขอเอกสารเพิม่  โดย 1) ถ้าไมส่ามารถนบัหนว่ย
สนิค้าได้  ให้ใช้ยอดขายแทนไมต้่องแยกหนว่ยขาย   2) ถ้าไมส่ามารถแยกชนิดสนิค้าได้ให้ประมาณการเป็นยอดขายรวม  
3) ถ้าเป็นสนิค้านานๆขายให้ลงพยากรณ์ยอดขายรายเดือน) 
สินค้าชนิดที่ 1 ช่ือสนิค้า: พริกแกงแดง  

การพยากรณ์ยอดขายรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย 70 กก. 10 10 10 10 10 10 10  
ราคาขายตอ่หนว่ย 85 85 85 85 85 85 85  
ยอดขาย (บาท) 850 850 850 850 850 850  5950 

การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย280 กก 70 70 70 70 280 
ราคาขายตอ่หนว่ย 85 85 85 85  
ยอดขาย (บาท)     23800 

การพยากรณ์ยอดขายรายเดอืน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ขาย ราคาขายตอ่หนว่ย ยอดขาย (บาท) 
เดือนที ่1 280 85 23800 
เดือนที ่2 280 85 23800 
เดือนที ่3 280 85 23800 
เดือนที ่4 280 85 23800 
เดือนที ่5 1000 85 85000 
เดือนที ่6 1000 85 85000 
เดือนที ่7 1000 85 85000 
เดือนที ่8 1000 85 85000 
เดือนที ่9 1000 85 85000 
เดือนที ่10 1000 85 85000 
เดือนที ่11 1000 85 85000 
เดือนที ่12 1000 85 85000 
รวม 9120 85 775200 

หมำยเหตุ : ยอดขำยเพ่ิมข้ึนตำม Product Life Cycle  
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 แผนการตลาด                                                                                                                                    หน้า 13 

สินค้าชนิดที่ 2 ช่ือสนิค้า: พริกแกงเขียวหวาน 

การพยากรณ์ยอดขายรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย 70 กก 10 10 10 10 10 10 10  
ราคาขายตอ่หนว่ย 80 80 80 80 80 80 80 80  
ยอดขาย (บาท)        5600 

การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย ______ 70 70 70 70 280 
ราคาขายตอ่หนว่ย 80 80 80 80  
ยอดขาย (บาท)     22400 

การพยากรณ์ยอดขายรายเดอืน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ขาย ราคาขายตอ่หนว่ย ยอดขาย (บาท) 
เดือนที ่1 280 80 22400 
เดือนที ่2 280 80 22400 
เดือนที ่3 280 80 22400 
เดือนที ่4 280 80 22400 
เดือนที ่5 1000 80 80000 
เดือนที ่6 1000 80 80000 
เดือนที ่7 1000 80 80000 
เดือนที ่8 1000 80 80000 
เดือนที ่9 1000 80 80000 
เดือนที ่10 1000 80 80000 
เดือนที ่11 1000 80 80000 
เดือนที ่12 1000 80 80000 
รวม 9120 80 729600 
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สินค้าชนิดที่ 3 ช่ือสนิค้า:  พริกลาบ 

การพยากรณ์ยอดขายรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย 50 กก 6 6 6 6 6 6 6  
ราคาขายตอ่หนว่ย  75 75 75 75 75 75 75  
ยอดขาย (บาท)        3150 

การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ขาย 168กก 42 42 42 42 168 
ราคาขายตอ่หนว่ย 75 75 75 75  
ยอดขาย (บาท)     12600 

การพยากรณ์ยอดขายรายเดอืน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ขาย ราคาขายตอ่หนว่ย ยอดขาย (บาท) 
เดือนที ่1 168 75 14280 
เดือนที ่2 168 75 14280 
เดือนที ่3 168 75 14280 
เดือนที ่4 168 75 14280 
เดือนที ่5 300 75 22500 
เดือนที ่6 300 75 22500 
เดือนที ่7 300 75 22500 
เดือนที ่8 300 75 22500 
เดือนที ่9 300 75 22500 
เดือนที ่10 300 75 22500 
เดือนที ่11 300 75 22500 
เดือนที ่12 300 75 22500 
รวม 3072 75 230400 

* อำ้งอิงจำก โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (SSIPP) DIP-GTZ 
 

เดือน สินค้าที่1 สินค้าที่2 สินค้าที่3 รวม 
ปีท ี1 775,200 729,600 230,400 1,735,200 
ปีที ่2     
ปีที ่3     
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4.11) การพยากรณ์เงนิสดที่ได้รับจากการขายเงนิสดและรับช าระหนีร้ายเดอืน   
จากตารางยอดขายปีที่  1 

เงื่อนไขในการขาย ขายเงนิสด / เงนิเชื่อ  (สดัส่วนขายสด : ขายเชื่อ...........90:10..........ระยะเวลาขายเชื่อ............7.............วัน) 
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

1.ยอดขาย (บาท) 60480 60480 60480 60480 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 1741920 

2.ได้รับเงนิสด 54432 54432 54432 54432 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 1567728 

3. ขายเชื่อ 6048 6048 6048 6048 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 174192 

4. เกบ็เงนิลูกหนี ้ - 6048 6048 6048 6048 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 155442 

รวมเงนิสดรับ 2+4 

54432 60480 60480 60480 174793 187500 187500 187500 187500 18750
0 

187500 187500 1723165 

 
จากตารางยอดขายปีที่  2 

เงื่อนไขในการขาย ขายเงนิสด / เงนิเชื่อ  (สดัส่วนขายสด : ขายเชื่อ…..90:10 ระยะเวลาขายเชื่อ............7...........วัน) 
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

1.ยอดขาย (บาท) 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500  

2.ได้รับเงนิสด 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750 168750  

3. ขายเชื่อ 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750  

4. เกบ็เงนิลูกหนี ้ 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750  

รวมเงนิสดรับ 2+4 
187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 187500 18750

0 
187500 187500 2250000 
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บทท่ี 
 แผนการผลิต 

 5

 
5.1 รูปภาพของสนิค้า 

 
 
5.2 วัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลอืง 
     พริกแห้ง พริกขีห้นสูด หอมแดง กระเทยีม ตะไคร้ กะปิ ขา่   
      
5.3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์ 

เคร่ืองบดพริกแกง 
เคร่ืองบดสมนุไพร 

อา่งผสม 
อา่งรับพริกจากเคร่ือง 

หวับด 
ตู้แช ่

เคร่ืองชัง่ 
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5.4 กระบวนการผลิต (แสดงแผนผัง หรือ Flowchart ขัน้ตอนและกระบวนการในการผลิตตัง้แต่ต้นจนได้เป็น
สินค้าส าเร็จรูป) 
 
 
 
   ปอก / ล้าง                 ล้าง/สบั                                 ล้าง/ ป่น                                       บด 
 
                                       
                                                                                  ผสม 
                                                                                     
                                                                                   บด 
 
                                                                              ชัง่/บรรจ ุ               สง่จ าหนา่ย                                              
 

 
5.5 แผนผังสถานที่ตัง้ร้านค้า และคลังสินค้า  
     ที่ตัง้ 155/5 ม.2 ต.พรานกระต่าย  อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 กลยุทธ์การผลิต  
 5.6.1 การบริหารสนิค้าคงเหลอืและวตัถดุิบ(กระบวนการจดัซือ้)(Inventory Management) 
กระบวนการจดัซือ้วตัถดุิบ ใช้การจดัซือ้เป็นรายครัง้ในการผลติ โดยพยายามให้เหลอืค้างสต๊อกน้อยที่สดุ และให้ผู้
จ าหนา่ยน าสง่ถึงแหลง่ผลติ เพื่อลดต้นทนุด้านเวลาและการขนสง่ และการเก็บรักษา เพื่อให้ได้วตัถดุิบที่สดใหมเ่สมอ 
หากเหลอืจะเป็นเฉพาะวตัถดุิบแห้งซึง่เก็บรักษาง่ายกวา่  สนิค้าทีผ่ลติได้ จะท าการจดัสง่ทนัทีที่ผลติเสร็จ หากไม่
สามารถสง่ได้ทนัที จะน าเข้าตู้แช่เพื่อคงความสดให้ได้นานที่สดุ 

วตัถดุิบสด วตัถดุิบแห้ง เคร่ืองเทศ 
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 5.6.2 การจดัการด้านคณุภาพ(Quality management) 
ภายนอก    รับฟังเสยีงสะท้อนจากลกูค้า ด้วยการออกพบลกูค้าบอ่ยๆ และน ามาปรับปรุงคณุภาพเสมอ 
ภายใน      -จดัซือ้แตว่ตัถดุิบคณุภาพ ใหมส่ด  
                 -ให้ความส าคญักบัพนกังาน ด้วยการให้ร่วมเสนอแนะการปรับปรุงขัน้ตอนการผลติ และให้แจ้งความ
เสยีหายของเคร่ืองจกัรได้ในทนัทีที่เร่ิมมีสิง่ผิดปกติเพยีงเลก็น้อย  
                 -ยดึหลกัความสะอาดสงูสดุ 

  
5.6.3 กระบวนการเก็บรักษาสนิค้าและวตัถดุิบ (Stocking and Inventory) 

        วัตถุดิบแห้ง    เก็บใสถ่งุมดิชิด ในอณุหภมูิปกติ 
        วัตถุดิบสด     เก็บในตู้แช ่
             หมายเหตุ  จดัซือ้วตัถดุิบให้พอดี เหลอืเก็บน้อยที่สดุ หากเก็บเกิน 7 วนั จะไมน่ ามาใช้อีก 

  
             5.6.4 แหลง่จดัซือ้สนิค้า/วตัถดุิบ 
        วัตถุดิบแห้ง   สัง่ซือ้จากผู้ค้าสง่รายใหญ่ ท่ีมเีส้นทางสง่สนิค้าผา่นสถานท่ีผลติ 
        วัตถุดิบสด    สัง่ซือ้จากเกษตรกรผู้ปลกูโดยตรง โดยมีรายอืน่ส ารองกรณีฤดแูล้ง 

  
            5.6.5 ข้อบงัคบัทางกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
                     ด าเนินการขอ อย. โดยอนญุาตจากกระทรวงสาธารณะสขุ คณะกรรมการอาหารและยา 

 
5.7 ประมาณการก าลังการผลิต 

 

ปีที่ 
ประมาณการจ านวนหน่วย         

ผลิต/บริการ/ขาย 

1 20,000 กก 
2 25,000 กก 
3 30,000 กก 
4 50,000 กก 
5 60,000 กก 
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5.8 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 5.8.1 สนิทรัพย์ที่ใช้ในการผลติ / บริการ / พานิชยกรรม 
 

ล าดับ 
รายการสินทรัพย์ 

ในการผลิต 
มูลค่า 
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อมราคา 
ต่อปี 

ค่าเสื่อมราคา 
ต่อเดือน 

1 ที่ดิน     
2 อาคาร 50,000 20 2500 208.50 
3 เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ในการผลติ 

  เคร่ืองบดพริก 6,000 5 1,200  

  เคร่ืองบดสมนุไพร 400 3 133  

  อา่งผสม 250 5 50  

  ถงัรับ 200 5 40  

  ตู้แช ่ 10,000 5 2,000  

  หวับด 400 3 133  

 รวม 17,250  3,556  
4 ยานพาหนะในการผลติ     

  มอเตอร์ไซค์ 10,000 5 2,000  

       

       

 รวม     
5 เคร่ืองใช้ส านกังานในการผลติ 

  พดัลม 800 5 160  

  เก้าอีส้งู 500 5 100  

  โต๊ะบรรจ ุ 1500 5 300  

  เคร่ืองชัง่ 800 3 267  

 รวม     
6 สนิทรัพย์ถาวรอื่นๆ   

       

       

       

       

 รวม     

รวมทัง้สิน้   8883 741 
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5.8.2 การค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  
คือค่าวัตถุดิบ(ธุรกิจผลิต) /  วสัดุสิน้เปลอืง(ธุรกิจบริการ) / สินค้า (ธุรกิจพานิชยกรรม)  
 

ต้นทุนผันแปรสินค้าชนิดที่ 1    พริกแกงแดง 
ล าดบั รายการวตัถดุิบในการผลติสนิค้า จ านวนเงินรวม จ านวนหนว่ยที่ผลติได้ ต้นทนุตอ่หนว่ย(บาท) 
1 พริกแห้ง   4  กก 400 43 8 
2 กระเทียม  6 กก 300 43 7 
3 หอมแดง  5 กก 150 43 3.5 
4 ตะไคร้     15 กก 195 43 4.5 
5 กะปิ         6 กก 120 43 3 
6 ขา่            3 กก 60 43 1.5 
7 เคร่ืองเทศ 0.6 กก 300 43 7 
8 เกลอื 2 กก 40 43 1 
9 มะกรูด 1.4 กิโล 50 43 1 
10     

 รวมค่าวตัถุดิบผันแปรต่อหน่วย   36.5 

 
ต้นทุนผันแปรสินค้าชนิดที่ 2 พริกแกงเขียวหวาน 

ล าดบั รายการวตัถดุิบในการผลติสนิค้า จ านวนเงินรวม จ านวนหนว่ยที่ผลติได้ ต้นทนุตอ่หนว่ย(บาท) 
1 พริกสด   5 กก 250 43 6 
2 กระเทียม  6 กก 300 43 7 
3 หอมแดง  5 กก 150 43 3.5 
4 ตะไคร้     15 กก 195 43 4.5 
5 กะปิ         6 กก 120 43 3 
6 ขา่            3 กก 60 43 1.5 
7 เคร่ืองเทศ 0.6 กก 300 43 7 
8 เกลอื 2 กก 40 43 1 
9 มะกรูด 1.4 กิโล 50 43 1 
10     

 รวมค่าวตัถุดิบผันแปรต่อหน่วย   34.5 
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ต้นทุนผันแปรสินค้าชนิดที่ 3    พริกลาบ 
ล าดบั รายการวตัถดุิบในการผลติสนิค้า จ านวนเงินรวม จ านวนหนว่ยที่ผลติได้ ต้นทนุตอ่หนว่ย(บาท) 
1 หอมแดงคัว่ 2 กก 70 8.5 กก 8.5 
2 กระเทียมคัว่ 3 กก 160 8.5 กก 19 
3 พริกแห้งคัว่ 1.5 กก 160 8.5 กก 19 
4 กะปิ 1.5 กก 30 8.5 กก 3.5 
5 เกลอื 0.5 กก  10 8.5 กก 1 
6     
7     
8     
9     
10     

 รวมค่าวตัถุดิบผันแปรต่อหน่วย   51 
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4.11 การพยากรณ์ต้นทุน วัตถุดิบ / วัสดุสิน้เปลือง / สินค้า 
 
ต้นทุนสินค้าชนิดที่ 1 ช่ือสนิค้า: พริกแกงแดง 
 

การพยากรณ์ต้นทุนรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้         
ต้นทนุตอ่หนว่ย         
รวมเงิน (บาท)         

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้      
ต้นทนุตอ่หนว่ย      
รวมเงิน (บาท)      

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายเดือน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้ ต้นทนุตอ่หนว่ย รวมเงิน (บาท) 
เดือนที ่1 280 36.5 10220 
เดือนที ่2 280 36.5 10220 
เดือนที ่3 280 36.5 10220 
เดือนที ่4 280 36.5 10220 
เดือนที ่5 1000 36.5 36500 
เดือนที ่6 1000 36.5 36500 
เดือนที ่7 1000 36.5 36500 
เดือนที ่8 1000 36.5 36500 
เดือนที ่9 1000 36.5 36500 
เดือนที ่10 1000 36.5 36500 
เดือนที ่11 1000 36.5 36500 
เดือนที ่12 1000 36.5 36500 
รวม   332,880 
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ต้นทุนสินค้าชนิดที่ 2 ช่ือสนิค้า:  พริกแกงเขียวหวาน 
 

การพยากรณ์ต้นทุนรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้         
ต้นทนุตอ่หนว่ย         
รวมเงิน (บาท)         

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้      
ต้นทนุตอ่หนว่ย      
รวมเงิน (บาท)      

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายเดือน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้ ต้นทนุตอ่หนว่ย รวมเงิน (บาท) 
เดือนที ่1 280 34.5 9660 
เดือนที ่2 280 34.5 9660 
เดือนที ่3 280 34.5 9660 
เดือนที ่4 280 34.5 9660 
เดือนที ่5 1000 34.5 34500 
เดือนที ่6 1000 34.5 34500 
เดือนที ่7 1000 34.5 34500 
เดือนที ่8 1000 34.5 34500 
เดือนที ่9 1000 34.5 34500 
เดือนที ่10 1000 34.5 34500 
เดือนที ่11 1000 34.5 34500 
เดือนที ่12 1000 34.5 34500 
รวม   314,640 
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ต้นทุนสินค้าชนิดที่ 3 ช่ือสนิค้า:  พริกลาบ 
 

การพยากรณ์ต้นทุนรายวนั ในปีที่ 1 
รายการ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้         
ต้นทนุตอ่หนว่ย         
รวมเงิน (บาท)         

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายสัปดาห์ ในปีที่ 1 
รายการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม 

จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้      
ต้นทนุตอ่หนว่ย      
รวมเงิน (บาท)      

 

การพยากรณ์ต้นทุนรายเดือน ในปีที่ 1 
เดือน จ านวนหนว่ยที่ผลติ / ซือ้ ต้นทนุตอ่หนว่ย รวมเงิน (บาท) 
เดือนที ่1 168 51 8568 
เดือนที ่2 168 51 8568 
เดือนที ่3 168 51 8568 
เดือนที ่4 168 51 8568 
เดือนที ่5 300 51 15300 
เดือนที ่6 300 51 15300 
เดือนที ่7 300 51 15300 
เดือนที ่8 300 51 15300 
เดือนที ่9 300 51 15300 
เดือนที ่10 300 51 15300 
เดือนที ่11 300 51 15300 
เดือนที ่12 300 51 15300 
รวม   156672 
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การพยากรณ์ต้นทุนผันแปรรวม (Variable Cost Forecast) รายปีที่ 1 
 ต้นทุน 

สินค้า 1 
ต้นทุน 
สินค้า 2 

ต้นทุน 
สินค้า 3 

ต้นทุน 
สินค้า 4 

ต้นทุน 
สินค้า 5 

รวม 
 

เดือนที่ 1 10220 9660 8568    

เดือนที ่2 10220 9660 8568   

เดือนที ่3 10220 9660 8568   

เดือนที่ 4 10220 9660 8568   

เดือนที่ 5 36500 34500 15300    

เดือนที่ 6 36500 34500 15300    

เดือนที่ 7 36500 34500 15300    

เดือนที่ 8 36500 34500 15300    

เดือนที่ 9 36500 34500 15300    

เดือนที่ 10 36500 34500 15300    

เดือนที่ 11 36500 34500 15300    

เดือนที ่12 36500 34500 15300  ,  

รวม 332,880 314,640 156,672   804,192 
, 
การพยากรณ์ต้นทุนผันแปรรวม (Variable Cost Forecast) รายปีที่ 2 

 ต้นทุน 
สินค้า 1 

ต้นทุน 
สินค้า 2 

ต้นทุน 
สินค้า 3 

ต้นทุน 
สินค้า 4 

ต้นทุน 
สินค้า 5 

รวม 
 

เดือนที่ 1       

เดือนที ่2       

เดือนที ่3       

เดือนที่ 4       

เดือนที่ 5       

เดือนที่ 6       

เดือนที่ 7       

เดือนที่ 8       

เดือนที่ 9       

เดือนที่ 10       

เดือนที่ 11       

เดือนที ่12       

รวม       
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5.8.3 ต้นทุนผันแปรอื่น  ในการผลติ / บริการ / พานิชยกรรม  

คา่แรงงานในการผลติผนัแปร (เพิ่มหรือลดตามจ านวนหนว่ยที่ผลติ/คา่แรงที่คิดตามรายชิน้ท่ีผลติ) 

รายการ 
เดือน 

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 คา่แรง 1600 1600 1600 1600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 38400 
2 คา่จ้างเตรียมวตัถดุิบ 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 12400 
3 คา่สง่สนิค้า 100 100 100 100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16400 
4 พนกังานขาย 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 

รวม             76800 
สรุปคา่แรงงานในการผลติผนัแปรปีที่ 1..................76800 บาท  ปีที่ 2 ...................80000 บาท ปีที่ 3 ..................80000            บาท 

คา่ใช้จา่ยโรงงานอื่นๆ ในการผลติผนัแปรไมร่วมคา่เสือ่มราคา (เพิ่มหรือลดตามจ านวนหนว่ยที่ผลติ/คิดตามรายชิน้ท่ีผลติ) 

รายการ 
เดือน 

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.คา่ไฟ 100 100 100 100 600 600 600 600 600 600 600 600 5200 
2.คา่น า้ 30 30 30 30 80 80 80 80 80 80 80 80   760 
3.ฉลาก 100 100 100 100 220 220 220 220 220 220 220 220 3600 
4.คา่น า้มนั 200 200 200 200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 48000 
5.              

รวม             57560 
หมายเหตุ ถ้าคิดรายชิน้ไมไ่ด้ให้บนัทกึในคา่ใช้จ่ายคงที่ 

สรุปคา่ใช้จ่ายโรงงานอื่น ๆ ในการผลติผนัแปร ปีที่ 1 .......57560.................  บาท  ปีที่ 2 ...63316       บาท  ปีที่ 3 .....70000.................  บาท 
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 ต้นทุนคงที่ 
คา่แรงงานในการผลติคงที่ (ไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามจ านวนหนว่ยทีผ่ลติ/คา่แรงที่จา่ยรายเดือน ) 

ล าดับ รายการ 
เดือน 

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1               
2               
3               
4               
5               
 รวม              

 
สรุปคา่แรงงาน ในการผลติคงที่ ปีที่ 1 .........................................  บาท ปีที่ 2 .........................................  บาท   ปีที่ 3 .........................................  บาท 

 
คา่ใช้จา่ยโรงงานอื่น ๆ ในการผลติคงที่/ ไมร่วมคา่เสือ่มราคา (ไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามจ านวนหนว่ยที่ผลติ/ที่จ่ายรายเดือน) 

ล าดับ รายการ 
เดือน 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 คา่งวดทีด่ิน 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280  
2 โทรศพัท์ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400  
3               
4               
 รวม              32160 

           สรุปคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลติคงที่ ปีที่ 1 ................32160...............  บาท  ปีที ่2 ................32160.............  บาท ปีที ่3 .............32160.....................  บาท 
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บทท่ี 
 แผนการบริหารจัดการองค์กร 

 6

 
6.1 รูปแบบของธุรกิจ 
                                               ธุรกิจผลติพริกแกง 

 
6.2 โครงสร้างองค์กร และผังการบริหารงาน 
 
                                                                             ผู้จดัการ 
 
แผนกวตัถดุิบ                                                  แผนกผลติ                                    แผนกบญัชี            แผนกการตลาด 
 
ฝ่ายจดัซือ้                   ฝ่ายวตัถดุิบสด    ฝ่ายวตัถดุิบแห้ง          ฝ่ายผสม/บด/บรรจุ 
                                                                                                       
 
                                                                                            สง่สนิค้า / เก็บเงิน 

6.3 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร 
 

6.4 หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัตขิองบุคลากร 
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6.5 วิธีสรรหา หรือการคัดเลอืกบุคลากร 
     สรรหาพนกังานโดยเน้นให้เป็นบคุลากรในพืน้ท่ี พิจารณาบคุลากรท่ีเคยเป็นพนกังานด้านอาหารกบัครอบครัวก่อน 
เพราะมคีวามรู้จกัคุ้นเคยและได้เห็นฝีมือ และความรับผิดชอบ หากยงัไมไ่ด้บคุคลท่ีเหมาะสม ประกาศรับสมคัรผา่น
ตวัแทนชมุชน เช่นผู้ใหญ่บ้าน ซึง่จะช่วยกลัน่กรองคนดี ไมใ่ห้เสยีช่ือผู้แนะน า 

6.6 แผนการพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรม  พนกังานใหม ่    ก่อนเร่ิมงานต้องรับการอบรมและแนะน างานจากผู้จดัการ 1-2 ชัว่โมง 
                                             เสริมด้วย ข้อปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรตดิไว้หน้างานท่ีต้องท า 
การพฒันาอาชีพ                    กระตุ้นพนกังานด้วยการให้ค าแนะน าด้านการพฒันาตนเอง แล้วทดลองมอบงานท่ีท้า    
                                            ทายยิง่ขึน้ เพื่อน าไปสูต่ าแหนง่ที่สงูขึน้ในอนาคต 

6.7 ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
           คา่ตอบแทน      เงินคา่ผลติรายครัง้ที่สงูกวา่คา่แรงขึน้ต ่าเลก็น้อย 
 
           คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน      แจกพริกแกงคนละคร่ึงกิโลทกุสปัดาห์ 
 
6.8 ระเบียบ วินัย การลงโทษและการจูงใจ 
ลงโทษ      1   หากมาสายเกิน  2 ครัง้ตอ่เดือน ครัง้ที่ 3 ปรับ 30 บาท 
                 2    ลาโดยไมแ่จ้งลว่งหน้า  ปรับ 50 บาท 
จูงใจ        1   ท างานครบปี พา Outing 1 ครัง้ 
                2    ท าประกนัสงัคมแบบประกนัตนเอง โดยองค์กรจา่ยให้หากยงัท างานร่วมกบัองค์กร 

 

ชื่องาน/
หน้าที่ 

ลักษณะงาน จ านวน คุณสมบัติผู้ท างาน 

ผู้จดัการ ควบคมุงานทกุแผนกให้ด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืน พิจารณารางวลัและการลงโทษ 
ควบคมุคณุภาพสนิค้า ควบคมุสต๊อก 

1 ป.ตรี สามารถวางแผนงาน กระจายงาน ควบคุมการผลิต 
ควบคมุคณุภาพ มีความเป็นผู้น า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี 

จดัซือ้ เสาะหาวตัถดุิบสดใหม ่ราคาถกูที่สดุ 1 ม.6 สามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่ราคาเหมาะสม มี
ประสบการณ์จดัซือ้วตัถดุิบด้านอาหาร สามารถต่อรองเร่ือง
ราคาได้ 

ผลติ จดัเตรียมวตัถดุิบให้ถกูสขุอนามยั  
ผลิตให้ได้ตามก าหนดและส่งสินค้าให้
ตรงเวลา 

4 ม.3 รักความสะอาด ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกระบวนการ
ผลติได้ครบถ้วน 

บญัชี จดัการบญัชีรายวนั รายเดือน เงินเดือน 
ภาษี และธุรกรรม 

1 ป.ตรี  ละเอียดถ่ีถ้วนกบัตวัเลข รู้เร่ืองระบบภาษีเป็นอยา่งดี 

การตลาด หาตลาดรับซือ้เพิ่มเติม คิดกลยทุธ์และ
โปรโมชัน่ 

1 ป.ตรี มีความคิดสร้างสรรค์ มนษุยสมัพนัธ์ดี 
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6.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร 

1) กิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (Gantt chart) 

ที่ กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ปรับปรุงโรงเรือน             
2 ออกแบบโลโก้             
3 ออกแบบบรรจุภณัฑ์             

2) คา่ใช้จา่ยก่อนการด าเนินงาน 

รายจ่ายในการเตรียมการ 

ที่ กิจกรรม 
จ านวนเงนิที่จ่ายแต่ละเดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
รวม
เงนิ 

1 ปรับปรุงโรงเรือน 10000 10000 10000           
2 ออกแบบโลโก้ 5000             
3 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 4000             

รวมรายรายจ่ายในการเตรียมการ 39000 
 
สิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว 

ที่ กิจกรรม 
จ านวนเงนิที่จ่ายแต่ละเดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวมเงนิ 
1               

รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว  

รายจ่ายในการเตรียมการ+สิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว  

3) ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ที่ รายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1 วสัดสุิน้ปลอืงสว่นบริหารกลาง    

2 เงินเดือนสว่นบริหารกลาง 211200 316800 348480 

3 คา่น า้สว่นบริหารกลาง    

4 คา่ไฟฟ้าสว่นบริหารกลาง    

5 คา่โทรศพัท์สว่นบริหารกลาง    

รวม    
หมายเหตุ – ควรปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีต่อไปให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ 
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พิจำรณำจำก ไฟล ์Excel
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ความเสี่ยงและแผนส ารอง 
 แผนท่ีอธิบายถงึการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไว้ลว่งหน้าในกรณีที่สถานการณ์หรือการด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามทีค่าดไว้ หรือมีเหตกุารณ์ที่ไมค่าดฝันเกิดขึน้จนอาจสง่ผลให้การด าเนินธุรกิจไมเ่ป็นไปอยา่งราบร่ืนและเป็นผลกระทบ
ในทางลบตอ่กิจการ   
 

ความเส่ียงด้านการเงินและสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสียงด้านการเงินและสภาพคล่อง 
การขาดเงินสดหมนุเวียนในการซือ้วตัถดุิบ จดัท าบญัชีควบคมุและ บริหารเงินสดให้คงเหลอือยูเ่สมอ 

พร้อมหาหาแหลง่เงินทนุส ารอง  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความเส่ียงด้านภาวการณ์แข่งขนั แผนการจัดการความเสียงด้านสภาวการณ์แข่งขัน 

เกิดคูแ่ขง่เพิ่ม  ปรับปรุงสนิค้าให้มีความตา่ง  ทัง้ด้านบรรจภุณัฑ์ และศกึษา
เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พื่อเพิม่ความแตกตา่งและสร้างจดุเดน่
เสมอ 
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ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน แผนการจัดการความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

หาแรงงานผลติยาก 
 

มีแรงงานในครอบครัวเป็นแรงงานส ารอง และเพิ่มรายได้และ
สวสัดิการเป็นเคร่ืองจงูใจให้แก่พนกังานฝ่ายผลติ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความเส่ียงด้านการบริหาร แผนการจัดการความเส่ียงด้านการบริหาร 
ไมม่ีความช านาญในการบริหารแผนธุรกิจให้ขยายตวัสู่
ระดบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมกบักระทรวงอตุสาหกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะ
และความช านาญ 

  
  
  
  
  
  
  
  

ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ แผนการจัดการความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 

วตัถดุิบขึน้ราคา พยายามลดต้นทนุในด้านอื่นเพื่อชดเชย หรือเพิ่มราคาสนิค้า 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


