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บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจจรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง เพื่อประเมินความ
เป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการ
ดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิ น จากการวิเคราะห์ ตามขั้นตอนดังกล่าวพบว่า
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ มีรายได้ปานกลาง ผูบ้ ริ โภคดูแลสุ ขภาพ นิ ยมรั บประทานอาหารที่ คงความสดใหม่
คุณภาพสู ง และมีคุณค่าทางโภชนาการผ่านการแปรรู ปน้อย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุ ขภาพที่เป็ น
ออร์ แ กนิ ค ควบคุ ม น้ า หนัก มี ส ารปรุ ง แต่ ง น้อ ย และไม่ ใ ส่ ผ งชู ร ส มี ก ารก าหนดส่ ว นประสมทางการตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีการวางแผนกาลังการผลิต
ปริ มาณการผลิ ต และมี การกาหนดขั้นตอนการผลิ ต มี ระยะเวลาคื นทุ นของโครงการเท่ ากับ 2 ปี 4 เดื อน มี มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 2,085,496.73 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal
Rate of Return; IRR) เท่ากับร้อยละ 42 จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: ความศึกษาความเป็ นไปได้, ไก่ชะมวง

ABSTRACT
The paper aims to investigate the feasibility study on the Jaroonpetch Chicken Stew with Chamuang
Leaves business, which consists of key aspects, situation analysis, analysis of marketing plan, operation plan
delineation, human resource management planning, and financial plan manipulation. To these aftermaths, the
researcher found that business’s target group is a middle class in per capita, health-oriented consumption, preferred
to high-quality fresh food and nutritious by less processed. Moreover, this category of organic instant food, weight
control, lessened additives, and Monosodium glutamate free defined the marketing mix strategies by following
influenced factors; product, price, distribution channels, and promotion. Manufacturing capacity contains
production-level and quantity, in addition to work-in-process. Likewise, project feasibility figured out Payback
Period (PB) is 2 years and 4 months, whereas Net Present Value (NPV) of the firm is estimated at 2,085,496.73
THB and Internal Rate of Return (IRR) is 42 per cent. Eventually, it can be concluded that Jaroonpetch Chicken
Stew with Chamuang Leaves is proportionately weighted and prospect to invest.
Keywords: Feasibility Study, Chicken Stew with Chamuang Leaves
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1. บทนา
แนวโน้มการใช้ชีวิตของคนในปั จจุ บนั ก้าวเข้าสู่ สังคมเมื องมากขึ้น มี การประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2593
สังคมเมืองจะขยายตัวถึงร้อยละ 70 ซึ่ งจะส่ งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของคนในสังคมอย่างมาก (สุ รชัย สถิตคุณา
รัตน์ และณิ ศรา จันทรประทิน, 2561) สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 เป็ นครั้งที่ 4 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรื อนทัว่ ประเทศพบว่า ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเป็ นอันดับแรก คือ ความชอบ คิดเป็ นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน และ
ความสะอาด ร้อยละ 18.5, 18.2 และ 17.8 ตามลาดับ สาหรับคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9 ความสะดวกรวดเร็ ว
และราคา ร้อยละ 10.5 สื บเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการระบาดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด19 ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน แพร่ กระจายไปทัว่ โลก และเข้ามาระบาดอย่างรุ นแรงในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 ทาให้
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ ร้านค้า แต่ให้ซ้ื อกลับไปทานที่ บา้ น ส่ งผล
อาหารสาเร็ จรู ปขายดี จากบทความบริ ษทั คันทาร์ เวิร์ลพาแนล (Kantar worldpanel) บริ ษทั ให้คาปรึ กษาด้านการตลาด
และข้อมูลเชิงลึก เปิ ดเผยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชาวไทยในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า คนไทยซื้ อ
อาหารบรรจุพร้อมทาน (Package food) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ซึ่ งมากกว่าการซื้ อเครื่ องดื่ม สิ นค้าภายในบ้าน และของ
ใช้ส่วนตัว (ปราณ สุ วรรณทัต, 2563)
กลุ่ ม อาหารพร้ อ มรั บ ประทานจึ ง มี บ ทบาทมากในปั จ จุ บ ัน นี้ รวมทั้ง สั ง คมผูส้ ู ง อายุที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และ
แนวโน้มการทานอาหารเพื่อรั กษาสุ ขภาพก็มีบทบาทมากเช่นกัน (สุ รชัย สถิตคุณารั ตน์ และณิ ศรา จันทรประทิ น,
2561) จากค่านิยมในการบริ โภคอาหารที่ดีเพื่อรักษาสุ ขภาพเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ทางผูผ้ ลิตเล็งเห็นช่องทางการตลาด
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการพัฒนาและยกระดับอาหารพื้นเมืองก้าวสู่ ตลาดเพื่อตอบโจทย์
ด้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ และการก้าวเข้าสู่ สังคมเมืองอย่างเต็มรู ปแบบ ภายใต้ชื่อสิ นค้า “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง”
สาหรับอาหารพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่ข้ ึนชื่อ คือ หมูชะมวง ซึ่ งมีรสชาติหวาน เค็ม และสารอาหารจาก
ใบชะมวง ซึ่ งชื่อว่า "ชะมวงโอน" (Chamuangone) มีฤทธิ์ ยับยั้งโปรโตซัว และยับยั้งเซลล์มะเร็ งได้ดี (ภาคภูมิ พาณิ ชย
ยูปการนันท์, 2556) แต่ขอ้ เสี ยของการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นเนื้ อหมูจะให้ปริ มาณไขมันเยอะมาก จึงกลายเป็ นอาหารที่ไม่
รักษาสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตจึ งดัดแปลงวัตถุดิบและการปรุ งรส โดยโปรตีนเปลี่ยนจากเนื้ อหมูเป็ นเนื้ อไก่ เพื่อ
ตอบโจทย์อาหารสุ ขภาพ เนื่ องจากเนื้ อไก่ให้โปรตีนสู งและไขมันน้อย สาหรับรสชาติลดความหวาน ความเค็มลง ให้
รสกลมกล่อม รวมทั้งปราศจากผงชู รสและวัตถุ กนั เสี ย ปลอดภัย ต่อการบริ โภค อี กทั้งยังเพิ่มสมุ นไพรจี น ได้แ ก่
แป๊ ะก๊วย และเห็ดหอม เพื่อเสริ มอรรถรสในการรับประทาน
“จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” เป็ นสู ตรดั้งเดิมจากคุณยาย และคุณตาซึ่ งสื บทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จัดเป็ นกิจการ
รู ปแบบบริ ษทั มีผถู้ ือหุ ้น จานวน 3 คน โดยรู ปแบบธุ รกิจเป็ นการผลิตไก่ชะมวงบรรจุกระป๋ องเพื่อสุ ขภาพ ได้ทาวิจยั
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 และผลิตจริ งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ปั จจุบนั “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” ใช้พนักงานในการผลิตจานวน 8 คน มีกาลังการผลิต 4,000 กระป๋ องต่อ
เดือน ขนาดบรรจุ 250 กรัม ราคาจาหน่ ายปลีกกระป๋ องละ 120 บาท รสชาติ กลมกล่อม ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด
ปราศจากผงชูรสและวัตถุกนั เสี ย ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้ อด้วยอุณหภูมิสูง อายุการเก็บรั กษา 2 ปี จัดจาหน่ ายใน
ช่องทางฝากขาย ตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของฝาก และทางออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ เพศหญิงและ
เพศชาย ช่วงอายุ 18 – 34 ปี (กลุ่มคนรุ่ น Millennial) ทุกอาชีพ สาหรับกลุ่มเป้ าหมายรอง คือ เพศหญิงและเพศชาย
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ช่วงอายุ 51 – 69 ปี (กลุ่มคนรุ่ น Baby Boomers) ทุกอาชีพ โดยทั้งกลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรอง มีลกั ษณะ
ทางพฤติกรรมศาสตร์คือ ผูบ้ ริ โภคดูแลสุ ขภาพ นิ ยมรับประทานอาหารที่คงความสดใหม่ คุณภาพสู ง และมีคุณค่าทาง
โภชนาการผ่านการแปรรู ปน้อย ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุ ขภาพที่เป็ นออร์ แกนิ ค ควบคุมน้ าหนัก มีสารปรุ ง
แต่งน้อย และไม่ใส่ ผงชูรส
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจจรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ ร กิ จ จรู ญ เพ็ช ร ไก่ ช ะมวง โดยแบ่ ง การวิ เ คราะห์ เ ป็ น 5
ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การวิเคราะห์ แ ผนการตลาด การวิเคราะห์ แ ผนการดาเนิ นงาน การ
วิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับอาหารท้ องถิ่น
ศันสนี ย ์ อุตมอ่าง (2542) กล่าวว่า อาหารท้องถิ่นหมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานเฉพาะถิ่น ประกอบด้วย
พืชผัก และวัตถุดิบที่ มีในท้องถิ่น มี วิธีการปรุ งที่ ปฏิ บตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั อาหารท้องถิ่นในแต่ละที่ มีความ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สภาพธรรมชาติที่มอบชนิ ดของพืชพรรณและเนื้ อสัตว์ต่าง ๆ แก่คนในถิ่นนั้นประสบการณ์ใน
การลองผิดลองถูกแล้วถ่ายทอดสู่ ลกู หลาน รวมทั้งรสนิยมในการบริ โภคของคนในท้องถิ่นจึงเกิดเป็ นอาหารท้องถิ่นขึ้น
เสาวภา ศักยพันธ์ (2548) ได้กล่าวถึงอาหารท้องถิ่นว่า อาหารท้องถิ่นเป็ นอาหารที่เกิดขึ้นหรื อมีข้ ึนเฉพาะถิ่น
เป็ นเอกลักษณ์ของอาหารที่ นิยมกิ นในกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม สามารถปรุ งขึ้นจากวัตถุดิบที่ หาง่ายในท้องถิ่น หรื อจาก
บริ เวณใกล้หมู่บา้ นหรื อจากในไร่ และในท้องทุ่งนารวมทั้งเป็ นอาหารที่มีการกินในท้องถิ่นนั้นมานานและมีการสื บ
ทอดต่อ ๆ กันมา
สุ นีย ์ ศักดาเดช (2549) กล่าวถึง ปั จจัยสาคัญของอาหารท้องถิ่นที่จะกาหนดชนิ ด ลักษณะของอาหารท้องถิ่น
ซึ่ งก่อให้เกิดวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน ดังนี้
1. แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นจะมีวตั ถุดิบอาหาร วิธีการปรุ งการกินอาหารท้องถิ่นที่
เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว แสดงถึ ง วัฒนธรรมที่ ถ่ายทอดและปฏิ บ ัติสื บ ต่ อ กันมา คนที่ อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น เดี ย วกัน หรื อ
ใกล้เคียงกันจะมีความนิ ยมหรื อชอบอาหารที่คล้ายคลึงกัน อาหาร ในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดแตกต่างกัน
ไป เช่น อาหารภาคเหนือ รสอ่อน แต่มนั อาหารภาคอีสาน รสจัด เผ็ด แต่ไม่นิยมใช้น้ ามันหรื อกะทิ เป็ นต้น
2. เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารท้องถิ่นใช้เนื้ อสัตว์เป็ นส่ วนประกอบไม่มากนัก ไขมันต่า และใช้พืชผัก
พื้นบ้านเป็ นส่ วนประกอบหลัก ตลอดจนแบบแผนในการรับประทานอาหารก็ช่วยส่ งเสริ มให้ร่างกายได้รับสารอาหาร
อย่างสมดุล คือมีอาหารหลายชนิด ปรุ งด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ กันให้รับประทานในมื้อเดียวกัน
3. ปลอดภัยจากสารเคมี ท้ งั ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง เนื่ องจากพืชผักพื้นบ้านส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อายุของพืชสั้นหรื อยาวแล้วแต่ชนิด เกิดขึ้นหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลจึงไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาสารเคมีต่าง ๆ
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4. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาหารท้องถิ่นนอกจากปรุ งเพื่อรับประทานกันในครัวเรื อนแล้ว ยังสามารถผลิต
ออกจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทั้งในระดับครัวเรื อนและระดับอุตสาหกรรม เนื่ องจากอาหารท้องถิ่นบาง
ชนิดเป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป
5. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว การปรุ งอาหารท้องถิ่น เพื่อรับประทานกันในครัวเรื อนไม่ตอ้ งเสี ยเงิน
ซื้ อหาวัตถุดิบมากนัก บางครั้งอาจเก็บหรื อหาได้ในบริ เวณบ้านหรื อบริ เวณข้างเคียง
6. ได้รับประทานอาหารที่ สดใหม่ เสมอ ซึ่ งวัตถุ ดิบอาหารและอาหารที่ ปรุ งสาเร็ จถ้าต้องเก็บ ไว้นาน ๆ
รสชาติ เนื้ อสัมผัสคุ ณค่าทางโภชนาการย่อมลดลง อาหารท้องถิ่ นสามารถปรุ งรั บประทานใหม่ ๆ ซึ่ งดี ท้ งั ในด้าน
คุณภาพอาหารและการสุ ขาภิบาลอาหาร
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้คุณภาพอาหารไทยและแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมี
ระดับภาพลักษณ์อาหารไทย โดยรวมในระดับมากทั้งในด้านคุณภาพของอาหารไทย ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร
ไทย ด้านความคุ ม้ ค่าเงิ น ด้านความแปลกใหม่ และด้านสิ่ งติ ดตรึ งและส่ วนประกอบ และจากการศึ กษาเกี่ ยวกับ
การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพอาหารไทย พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพอาหารไทย ด้า นความแตกต่ า ง
ด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ด้านความเป็ นแก่นแท้อยูใ่ นระดับมาก
กรกนก มาหยา (2560) ศึกษาความนิยมในการบริ โภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อความนิ ยมในการบริ โภคอาหารท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างมี 6 ปั จจัย ได้แก่ 1) พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารท้องถิ่ นที่ เคยชิ นกับการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นมากกว่าอาหารสมัยใหม่ 2) แหล่งของอาหารท้องถิ่ นซึ่ งหา
บริ โภคได้ง่าย มี อยู่ท้ งั ในครั วเรื อน ท้องตลาดและร้ านอาหารขึ้นชื่ อที่ มีอยู่ทวั่ ไปในจังหวัดจันทบุรี 3) การอนุ รักษ์
อาหารท้องถิ่นที่คงกรรมวิธีการทาและรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ 4) รสชาติของอาหารท้องถิ่นที่มีความกลมกล่อม เผ็ด
เปรี้ ยว หวาน เค็ม จัดจ้าน 5) ภาพพจน์ของอาหารท้องถิ่นที่มีการปรุ งที่ประณี ต ละเอียด พิถีพิถนั และ 6) คติความเชื่อ
เกี่ ยวกับอาหารท้องถิ่ น โดยระดับความนิ ยมในการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นในจังหวัดจันทบุ รี ภาพรวมอาหารคาว
รวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งหหมูตม้ ชะมวงอยูล่ าดับที่ 9 เมื่อเทียบกับอาหารพื้นเมืองทั้งหมด 18 รายการ มีความนิ ยมอยูใ่ น
ระดับมาก
ระเบียบวิธี
ในปี พ.ศ. 2563 “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” เริ่ มต้นค้นคว้า ทดลอง และวิจยั ไก่ชะมวง จากนั้นบรรจุกระป๋ องและ
นาไปทดลองกับผูบ้ ริ โภคบางส่ วนพบว่า ไก่ชะมวงบรรจุกระป๋ องให้ เนื้ อสัมผัส กลิ่น สี สัน และรสชาติ แตกต่างเพียง
บางส่ วนจากอาหารที่ปรุ งสดใหม่ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ทางผูผ้ ลิตจึงดาเนิ นการเขียนแผนธุ รกิจเพื่อขอระดม
ทุนต่อไป
แผนการดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2564 – 2565 มุ่ งเน้นการสร้ างการรั บรู ้ และขยายตลาดโดยเร็ วที่ สุด โดย
โฆษณาผ่านช่องทางการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี สร้างชื่ อเสี ยงใหม่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่นกั ท่องเที่ยว และคนในจังหวัด
จันทบุรีเพื่อเป็ นกระบอกเสี ยง ขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าทั้งหน้าร้ าน และออนไลน์ เมื่ อความต้องการใน
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ตลาดเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ผูผ้ ลิตจาเป็ นต้องรักษามาตรฐาน และคุณภาพของสิ นค้าเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า โดยประมาณ-การว่า ในขณะนั้นจะมีเงินทุนมากพอที่จะขอรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและ
ยา (อย.) เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยแผนการตลาดรายเดือน
แผนดาเนิ นการระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็ นต้นไป มุ่งเน้นการควบคุมการผลิต ขยายตลาด และรั กษา
ฐานลูกค้าเดิม โดยการผลิตมุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน และคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อลดความเสี ยหายซึ่ งจะกลายเป็ น
ค่าใช้จ่าย สาหรั บการตลาดขยายตลาดไปยังตลาดฮาลาล เชื่ อว่า ณ ตอนนั้นจะมี เงิ นทุ นมากพอที่ จะจ้างพนักงาน
อิสลามเพื่อควบคุมการผลิต และขอรับรองมาตรฐานจากฮาลาลเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคแบบครบวงจร
4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
“จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” มีความแตกต่างจากสิ นค้าที่อยูใ่ นท้องตลาดเดิมของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่น ๆ
ทัว่ ไป แกงชะมวงดั้งเดิมเป็ นอาหารพื้นเมืองโดยใช้เนื้ อหมูเป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งข้อเสี ยเปรี ยบของเนื้ อหมู คือ มีไขมันเยอะ
ส่ งผลให้น้ า แกงลอยไขมัน ประกอบกับ รสชาติ ที่ ห วานจัด และเค็ม จัด เมื่ อ รั บ ประทานแล้วอาจรู ้ สึ ก เลี่ ย น หรื อ
รับประทานได้ในปริ มาณน้อย ผูผ้ ลิตเล็งเห็นช่องทางการตลาดในการทดสอบตลาดด้วยเนื้ อไก่แทนเนื้ อหมู ซึ่ งตอบ
โจทย์อาหารเพื่อสุ ขภาพในสังคมไทยปั จจุบนั เนื่องจากเนื้อไก่มีไขมันที่นอ้ ยกว่าเนื้ อหมู นอกจากนี้ ทางผูผ้ ลิตดึงไขมัน
จากการปรุ งออกจานวนมาก ปรุ งรสชาติกลมกล่อม ไม่หวานจัดหรื อเค็มจัดเพื่อให้การรั บประทานเกิ ดขึ้นได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใส่ วตั ถุกนั เสี ยและผงชูรสเพื่อรักษาสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในอนาคตสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า
แถบประเทศเพื่อนบ้าน และผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ในด้านต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงการบริ โภคสิ นค้า “จรู ญเพ็ชร
ไก่ชะมวง” ขึ้นอยู่กบั ความภักดีของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยสิ นค้ามี คุณลักษณะแตกต่างจากสิ นค้าในท้องตลาดใน
เรื่ อง เนื้ อสัตว์ ไม่ใส่ สารกันบูด ไม่ใส่ ผงชูรส มีไขมันน้อย สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน ซึ่ งลูกค้ามีโอกาสในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันสิ นค้านี้ ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ จึงเป็ นเรื่ องง่ายที่คู่แข่งที่มีตน้ ทุนสู งจะเข้ามา
แข่งขันในตลาด และทาให้ธุรกิจเสี ยส่ วนแบ่งทางการตลาด
2. การคุกคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
สถานการณ์ตลาดอาหารบรรจุกระป๋ องจากอาหารพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีมีคู่แข่งขันประมาณ 6 กิจการ
ซึ่ งทั้ง 6 กิจการนี้จดั จาหน่ายหมูชะมวงทั้งหมด ณ ปั จจุบนั นี้ ยังไม่มีไก่ชะมวงบรรจุกระป๋ อง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบในเชิง
อาหารบรรจุกระป๋ องภายในจังหวัดจันทบุรี ถือว่าอยูใ่ นระดับรุ นแรง เนื่ องจากตัวเลือกหรื อคู่แข่งขันมีจานวนมาก ซึ่ ง
แต่ละกิจการพยายามสร้างเอกลักษณ์หรื อคุณสมบัติเด่นเพื่อให้เป็ นที่นิยมของตลาด โดยกลุ่มลูกค้าก็จะคุน้ เคยกับการ
รั บประทานในผลิ ตภัณฑ์เดิ ม ซึ่ งแต่ละกิ จการมี จุดได้เปรี ยบและจุ ดเสี ยเปรี ยบที่ แตกต่างกัน สาหรั บการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของทั้ง 6 กิจการยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย จึงทาให้ตลาดค่อย ๆ เติบโต
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
สิ นค้า “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” จัดเป็ นอาหารบรรจุกระป๋ องประเภทพร้อมรับประทาน ซึ่ งมีคู่แข่งขันในตลาด
จานวนมาก สิ นค้าสามารถถูกทดแทนได้ง่ายมากจากอาหารกระป๋ องอื่ น ๆ ที่ ราคาประหยัดกว่า ตัวอย่างเช่ น ปลา
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กระป๋ อง ผักกาดดอง แกงที่ บ รรจุ กระป๋ อง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง สามารถทดแทนได้จ ากอาหารแช่ แ ข็ง ที่ พ ร้ อ ม
รับประทานจากบริ ษทั รายใหญ่ต่าง ๆ หรื ออาหารประเภทบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ดังนั้นภาพรวมของแรงกดดันจากสิ นค้า
ทดแทนอยูร่ ะดับมาก
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
สื บ เนื่ อ งจากแรงกดดันจากสิ น ค้า ทดแทนที่ มี จ านวนมากในตลาด จึ ง เป็ นสาเหตุ ห ลัก ในการเบี่ ย งเบน
ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคให้ส นใจสิ นค้าทดแทนอื่ น ๆ ทั้งนี้ ยงั มี สินค้าคู่แข่ งภายในจังหวัดจันทบุ รีจานวนมากที่ มี
ชื่ อเสี ยงเก่าแก่ และจาหน่ ายเป็ นเวลานาน ซึ่ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกสิ นค้า ดังนั้นบทบาทอานาจในการ
ต่อรองของผูซ้ ้ื อจึงอยูใ่ นระดับมาก
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
แหล่ งวัตถุ ดิบ ภายในจังหวัดจันทบุ รี มี จ านวนมาก เนื่ อ งจากเป็ นเมื อ งเกษตรกรที่ อุ ดมสมบู ร ณ์ วัตถุ ดิบ
ท้องถิ่นจึงมีให้เลือกสรรจานวนมาก สามารถเปลี่ยนแปลงคู่คา้ ได้ง่าย จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเรื่ องวัตถุดิบ อีกทั้ง
ผูผ้ ลิตยังมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เองบางส่ วนซึ่ งสามารถหมุนเวียนนามาใช้ทดแทนการซื้ อจากตลาดได้ ยกเว้น เนื้ อ
ไก่ ที่ตอ้ งพึ่งพาฟาร์ มไก่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่ งราคาผันแปรค่อนข้างง่ายตามสภาพคล่อง และกลไกตลาด ทั้งนี้ ราคาเนื้ อ
ไก่ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายในของจังหวัดจันทบุรี จึ งเป็ นไม่เป็ นข้อกังวลใจในการซื้ อวัตถุดิบที่ ราคาแพงเกิ น
ความจริ ง ดังนั้นภาพรวมของอานาจต่อรองของผูข้ ายจึ งอยูใ่ นระดับน้อย โดยสรุ ปแล้วอุปสรรคของผูเ้ ข้ามาแข่งขัน
ใหม่ และความเข้มข้นในการแข่งขันของบริ ษทั ที่ มีอยู่ ประเมิ นอยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะมีภาวะการแข่งขันทาง
การตลาดที่ไม่รุนแรงมาก สามารถจัดช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่แปลกใหม่ได้ เช่น สมัครสมาชิก
หรื อจัดโปรโมชัน่ ในช่ วงเทศกาล หรื อให้เป็ นการซื้ อสิ นค้าสะสมคะแนน ส่ วนแรงกดดันจากสิ นค้าทดแทน และ
อ านาจต่ อ รองของผูซ้ ้ื อ อยู่ใ นเกณฑ์ม าก ซึ่ งตัว แปรทั้ง สองตัว นี้ แปรผัน ตรงตามกัน เนื่ อ งจากสิ น ค้า ทดแทนใน
ท้องตลาดมีจานวนมาก ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสในการเลือกซื้ อและตัดสิ นใจหลากหลาย ทาให้อานาจในการต่อรองของผู ้
ซื้ อจึงมีอิทธิ พลมาก สาหรับอานาจต่อรองของผูข้ ายอยูใ่ นเกณฑ์ระดับน้อย เพราะ วัตถุดิบในท้องถิ่นมีจานวนมากให้
เลือกซื้ อ และมีการควบคุมราคาจากภาครัฐบาล
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. ไม่ใส่ สารกันบูด และไม่ใส่ ผงชูรส มีอายุในการเก็บรักษา 2 ปี
2. ปรุ งรสกลมกล่อม ควบคุมความหวานและเค็ม มีปริ มาณไขมันน้อย
3. ใส่ เครื่ องเทศและสมุนไพรจี นในน้ าปรุ งรสให้รสชาติเอกลักษณ์ ใส่ เห็ดหอม และเม็ดแปะก๋ วยเพียงเจ้า
เดียวในท้องตลาด
4. สามารถขยายตลาดในผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม
5. ราคาสิ นค้าเป็ นราคาที่เข้าถึงได้

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1186

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. บรรจุอยูใ่ นรู ปแบบกระป๋ อง ต้องระมัดระวังในการขนส่ ง
2. ยังไม่ได้หนังสื อรับรองมาตรฐานจาก อย.
3. ไม่มีหน้าร้านค้า หรื อหน้าร้านอาหารเป็ นของตัวเอง
4. เป็ นสิ นค้าที่ถกู ทดแทนได้งานจากคู่แข่งขัน
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. สามารถขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าอาเซี ยน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2. สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดจาหน่ายที่กว้างขึ้น
3. รัฐบาลให้เงินสนับสนุนกับผูป้ ระกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจให้เติบโต
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่าในช่วงการแพร่ ระบาดโควิด-19
2. สิ นค้าต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวเป็ นหลัก นักท่องเที่ยวลดลง การท่องเที่ยวซบเซา
3. เสถียรภาพทางการเมือง ส่ งผลต่อการลงทุน และการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ เพศหญิงและเพศชาย ช่วงอายุ 18 – 34 ปี (กลุ่มคนรุ่ น Millennial) ทุกอาชีพ รายได้
20,000 บาทขึ้ นไป ผูบ้ ริ โภคดูแลสุ ขภาพ นิ ยมรั บประทานอาหารที่ คงความสดใหม่ คุ ณภาพสู ง และมี คุณค่าทาง
โภชนาการผ่านการแปรรู ปน้อย ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุ ขภาพที่เป็ นออร์ แกนิ ค ควบคุมน้ าหนัก มีสารปรุ ง
แต่งน้อย และไม่ใส่ ผงชูรส
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
“จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” ให้ความสาคัญเรื่ องวัตถุดิบที่มาซึ่ งเลือกใช้เนื้ อไก่ยงั ไม่มีคู่แข่งขันทางการตลาดใน
เนื้ อสัตว์ประเภทนี้ และเรื่ องรสชาติของอาหารที่เป็ นรสชาติด้ งั เดิมเปรี ยบเทียบกับรสชาติที่ประยุกต์ จุดเด่นตาแหน่ง
ทางการค้าของ “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” ได้เปรี ยบในแง่ของการปรุ งรสที่ปราศจากผงชูรส ซึ่ งปลอดภัยกับผูท้ ี่แห้ผงชูรส
นอกจากนี้ ยงั ใช้เนื้ อสัตว์ที่แตกต่าง และสามารถขยายตลาดต่อไปในกลุ่มลูกค้าที่นบั ถือศาสนาอิสลาม และรสชาติที่
ปรุ งรสแบบประยุก ต์ไ ม่ ห วานจัด และไม่ เค็ม จัด ตามแบบฉบับ ดั้ง เดิ ม ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ค วามรู ้ สึ ก อยากอาหารลดลง
นอกจากนี้ยงั มีจุดเด่นเมื่อใส่ เห็ดหอม และแป๊ ะก๊วยเข้าไปเป็ นส่ วนประกอบเสริ ม ทาให้ชูรสชาติวตั ถุดิบให้ดียงิ่ ขึ้น ได้
เนื้อสัมผัสที่หลากหลาย
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รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจจรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
“จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” ให้ปริ มาณเนื้ อไก่ 275 กรัมและปริ มาณสุ ทธิ 450 กรัม จุดเด่นของใบชะมวง คือ มี
สารต้านมะเร็ ง และมีวิตามินซี สูงซึ่ งช่วยส่ งเสริ มภูมิคุม้ กันให้แข็งแรง แกงไก่ชะมวงมีรสสัมผัสที่ละมุนลิ้น เนื่ องจาก
ใช้เนื้ อ ไก่ บ ริ เวณสะโพก ผสมกับ เนื้ อ บริ เวณอกท าให้ได้ป ริ มาณเนื้ อ เต็ม คา นอกจากนี้ เพิ่ มเติ มเม็ดแป๊ ะก๊ วยและ
เห็ดหอมเพื่อชูรสชาติเนื้ อไก่ และเพิ่มเนื้ อสัมผัสที่หลากหลายทาให้การบริ โภคมีสีสัน สาหรับรสชาติของน้ าซุ ปถูก
ปรุ งรสให้กลมกล่อมซึ่ งได้ความเปรี้ ยวจากใบชะมวง ไม่ปรุ งรสจัดจ้าน ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และปริ มาณไขมันน้อย
ทาให้การรับประทานเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่ลดความอยากอาหาร เป็ นอาหารพื้นเมืองที่ประยุกต์รสชาติเพื่อรักษา
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคไม่ให้เกิดความเสี่ ยงในการเกิดโรค ทั้งนี้ ยงั ใส่ เครื่ องเทศสมุนไพรจีน ทาให้ได้กลิ่นหอม มากไป
กว่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริ โภค “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” ปราศจากผงชูรส และวัตถุกนั เสี ย ซึ่ งบรรจุ อยู่ใน
กระป๋ องทรงกระบอกผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับสู ง มีอายุเก็บรักษา 2 ปี กระป๋ องมีห่วงเปิ ดใช้งาน
ง่าย สะดวกในการรับประทาน
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
กาหนดราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด แตกต่างจากคู่แข่งขันด้วยปั จจัยราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อส่ งเสริ มการ
ขาย กระตุน้ การความอยากในการซื้ อสิ นค้า อยากทดลองสิ นค้า และกระตุน้ การซื้ อซ้ าในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้น เสนอ
ราคาสิ นค้าขายปลีก 120 บาท สาหรับราคาสิ นค้าขายส่ งอยู่ 100 บาทต่อกระป๋ อง
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
“จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” สามารถจัดจาหน่ายสิ นค้าได้ B2B และ B2C ได้โดยผ่านช่องทาง Offline และ
Online ช่องทางการจัดจาหน่ายของธุ รกิจร้อยละ 40 จะต้องพึ่งพา B2B จากร้านค้า และร้านขายของฝากตามสถานที่
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ท่องเที่ยว จานวน 8 แหล่ง ได้แก่ น้ าตกพลิ้ว หาดเจ้าหลาว เนิ นสู ง ชุมชนริ มน้ า ตลาดหนองบัว เนิ นนางพญา อ่าวคุง้
กระเบน วัดโรมันคาทอลิก และหาดแหลมสิ งห์ เพื่อช่วยกระจายสิ นค้าแบบ Offline กาหนดราคาสิ นค้าแบบขายส่ ง
สาหรับรู ปแบบ B2C การจัดจาหน่ายผ่านทาง Facebook, Line, Instagram, Twitter เป็ นต้น เพื่อช่วยกระจายสิ นค้าแบบ
Online โดยใช้ราคาสิ นค้าแบบขายปลีกในการทาการตลาด
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามร้านค้า
2. ร้านขายของฝาก
3. ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก
4. ลงโฆษณาในเพจจันทบุรี
5. อัดคลิปวีดีโอสั้น ๆ เพื่อรี วิว
6. ใช้คาขวัญพูดเพื่อตอกย้าการรับรู ้ลกู ค้า
7. เงินรางวัลสาหรับพนักงานขายที่ขายถึงเป้ าที่กาหนด
8. ออกบูธ งานพื้นเมืองจันทบุรี 1 ครั้ง
9. ออกบูธ SMEs ระดับภูมิภาค 1 ครั้ง
10. สิ นค้าทดลองชิมตอนออกบูธ
11. รางวัลสุ่ มให้แฟนเพจทุกไตรมาศ
จากรายละเอียดที่ กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรั บการส่ งเสริ มการตลาดในปี ที่ 1 และปี ที่ 2
เท่ากับ 440,000 บาท และปี ต่อ ๆ ไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการผลิต ปริ มาณการผลิต และอัตราการผลิต
อัตราการผลิตไก่ชะมวง
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
กาลังการผลิตสู งสุ ด (กระป๋ อง)
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
ปริ มาณการผลิตจริ ง (กระป๋ อง)
48,000
57,600
69,120
82,944
99,533
อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นปี ละ (ร้อยละ)
26.67
32.00
38.40
46.08
55.30
กาหนดให้ห นึ่ งรอบการผลิ ต ใช้ไก่ ชะมวงปริ ม าณ 90 กิ โ ลกรั ม ซึ่ งสามารถบรรจุ กระป๋ อง จ านวน 250
กระป๋ อง การผลิตแบ่งออกเป็ นรอบ ๆ ในหนึ่ งเดือนสามารถผลิตได้ 60 รอบ ดังนั้น กาลังการผลิตสู งสุ ดเท่ากับ
180,000 กระป๋ องต่อปี ปริ มาณการผลิตจริ งในปี ที่ 1 เริ่ มต้นที่เดือนละ 4,000 กระป๋ องต่อเดือน ดังนั้น ปริ มาณที่
ผลิตไก่ชะมวงในปี 1 เท่ากับ 48,000 กระป๋ อง ให้อตั ราการเติบโตของสิ นค้าร้อยละ 20 ต่อปี
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ขั้นตอนการผลิต
การผลิตไก่ ชะมวงบรรจุกระป๋ องมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. ทาความสะอาดใบชะมวง ล้างทาความสะอดาดใบชะมวงด้วยน้ าสะอาด ล้างหลาย ๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าใบ
ชะมวงสะอาด ฉี กใบชะมวง โดยฉี กเอาแกนใบชะมวง ฉี กขนาดพอดี ไม่เล็กจนเกิ นไป และไม่ใหญ่จนเกิ นและพัก
เอาไว้เพื่อรอตอนผัด
2. เลือกส่ วนหน้าอก และสะโพกไก่ หั่นหรื อสับเนื้ อบริ เวณอกและสะโพกไก่ให้มีขนาดประมาณหนึ่ งนิ้ ว
ครึ่ ง เพื่อให้เวลาปรุ งอาหารเสร็ จเนื้อไก่ไม่หดเล็กจนไม่น่ารับประทาน
3. หมักเนื้อไก่ดว้ ยน้ าซอสปรุ งเป็ นเวลา 60 นาที จนเนื้อไก่ท้ งั หมดนุ่ม พร้อมจะนาไปผัด
4. เตรี ยมเครื่ องแกง ล้างทาความสะอาดเครื่ องแกง และหั่นเครื่ องแกงให้มีชิ้นขนาดเล็ก ๆ เพื่อสะดวกใน
การตา จากนั้นตาเครื่ องแกงทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตาเครื่ องแกงที่เตรี ยมเอาไว้ลงในครก ตาจนเครื่ องแกงเป็ นเนื้อเดียวกัน
5. ตั้งกระทะใส่ น้ ามันพืช ตั้งไฟรอจนน้ ามันมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผัดเครื่ องแกงให้หอม แล้วจึงใส่ เนื้ อไก่ลงไป
ผัดให้เข้ากัน ผัดเนื้อไก่และเครื่ องแกงเข้ากันกันจนกระทัง่ เนื้อไก่สุกประมาณปานกลาง
6. ใส่ ใบชะมวงที่ เตรี ยมเอาไว้ลงในกระทะ จากนั้นผัดใบชะมวงกับเนื้ อไก่และเครื่ องแกงให้เข้ากัน และ
ปรุ งรส ใส่ เครื่ องปรุ งรสตามอัตราส่ วนที่ตวงไว้ ผัดคลุกเคล้าให้ทวั่ ทั้งกระทะ และชิมรส
7. ย้ายภาชนะจากกระทะเป็ นหม้อตุ๋น เติมน้ าเปล่าให้ท่วมเนื้อไก่ เพื่อให้มีน้ ามาซุปมากพอ
8. เมื่อเนื้อไก่เข้ากับน้ าแกงดีแล้วให้ใส่ เม็ดแป๊ ะก๊วยและเห็ดหอมลงไปบางส่ วนเพื่อให้น้ าซุปมีกลิ่น
9. ปิ ดแก๊ส เมื่อทุกอย่างเรี ยบร้อย จากนั้นเทแบ่งเป็ นสองหม้อเท่ากัน ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย
10. พนักงานนาแกงไก่ชะมวง เข้าโรงงาน จากนั้นพนักงานช่างน้ าหนักเนื้ อไก่ น้ าหนัก 275 กรัมทุกกระป๋ อง
ใส่ เม็ดแป๊ ะก๊วย และเห็ดหอมลงไปในกระป๋ อง เติมน้ าซุปและใบชะมวง ลงในกระป๋ อง
11. ผนึกฝากระป๋ องให้เรี ยบร้อยเตรี ยมเข้าเครื่ องฆ่าเชื้อแบบ Sterilized
12. นาเข้าเครื่ อง Sterilized ฆ่าเชื้อ เมื่อครบตามเวลา นาเข้าเครื่ องทาความเย็นอีกครั้ง เพื่อลดอุณหภูมิของ
กระป๋ อง
13. ตรวจสอบคุณภาพและเก็บเข้าคลังสิ นค้า สิ นค้าที่ไม่ผา่ น QC ถูกคัดออกเพื่อนาไปทาลาย
14. นาสิ นค้ามาปิ ดฉลากทางการค้า โดยทากาวที่บริ เวณกระป๋ องและปิ ดฉลากลงไป สิ นค้าที่ปิดฉลากแล้ว
บรรจุลงในกล่อง
15. จัดจาหน่ายสิ นค้า พร้อมที่จะกระจายไปยังร้านค้า ร้านขายของฝาก หรื อ ลูกค้าที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
แผนผังโครงสร้างองค์กร “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” เป็ นธุ รกิจใหม่จึงมีโครงสร้ างขนาดเล็ก งานบริ หารฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายบุคคล และฝ่ ายการเงิ น ผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบทั้งหมด สาหรับฝ่ ายผลิตมีแม่ครัว จานวน 4 อัตรา
เพื่อคัดสรรวัตถุ ดิบ ปรุ งรสอาหาร พนักงานขนส่ ง จานวน 1 อัตรา เพื่อขนส่ งวัตถุดิบ นาสิ นค้าไปบรรจุ กระป๋ อง
กระจายสิ นค้าตามร้านขายของฝาก และส่ งพัสดุ และพนักงานออฟฟิ ศ จานวน 2 อัตรา เพื่อดูแลจัดการเอกสาร และ
การซื้ อขายทุกช่องทาง
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รู ปที่ 2 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจจรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 2.2 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 5,568,000 บาท 6,681,600 บาท
8,017,920 บาท 9,621,504 บาท และ 11,545,805 บาท ตามลาดับ โดยกระแสเงินสดสุ ทธิ ในปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 379,266
บาท 728,023 บาท 1,068,960 บาท 1,480,150 บาท และ 1,974,779 บาท โดยกระแสเงินสดสุ ทธิ ตอ้ งมีกาไรมากกว่า
1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายในปี นั้นๆ ซึ่ งส่ งผลให้มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 502,131 บาท 919,177 บาท 1,405660 บาท
1,992,102 บาท และ 2,697,203 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี 4 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(Net Present Value; NPV) เท่ากับ 2,085,496.73 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return;
IRR) เท่ากับร้อยละ 42
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ น
กาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจจรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นมี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน ดังนี้
กาลังการผลิตสิ นค้าสู งด้วยกาลังแม่ครัว 4 คน สามารถผลิตได้ 4,000 กระป๋ องต่อเดือน หรื อ 48,000 กระป๋ อง
ต่อปี ทาการตลาดด้วยการโฆษณา และออกงานประชาสัมพันธ์ การจัดจาหน่ ายสิ นค้ามี ท้ งั หมดสองช่ องทางหลัก
แบบแรก คือ การขายสิ นค้าผ่านหน้าร้าน ร้านขายของฝาก ซึ่ งเรี ยกว่า “Offline” เน้นจาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวจังหวัดจันทบุรี สาหรับแบบที่สอง คือ การจัดหน่ ายผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก และช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ซึ่ งเรี ยกว่า
“Online”
การประมาณการงบการเงินพบว่า บริ ษทั จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง ในปี แรกกาไรขั้นต้นและกาไรสุ ทธิ เท่ากับ
1.85 ล้านบาท และ 494,131 บาทตามลาดับ เงินลงทุนเริ่ มแรก 2,200,000 บาท ใช้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
ในปี ที่ 3 มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value : NPV) เท่ากับ 2,085,496.73 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal Rate of Return) ที่ร้อยละ 42 ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการลงทุนของโครงการ นอกจากนี้ ขอ้ ได้เปรี ยบใน
การแข่งขันคือ มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซี ยน และตะวันออกกลางที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
เป็ นที่มนั่ ใจว่า “จรู ญเพ็ชร ไก่ชะมวง” สามารถเติบโตในตลาดอาหารสาเร็ จรู ปได้ดี
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้
1. ควรทาการทดสอบตลาด โดยเก็บความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคให้ครบทุกมุมมอง โดยจาแนกผูบ้ ริ โภคแต่ละ
ภูมิภาค เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทาสิ นค้าจาหน่าย
2. ควรทาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคชาวต่างประเทศ เพื่อเตรี ยมการสิ นค้าให้เหมาะสมกับการ
ขนส่ งและจัดจาหน่ายในต่างประเทศ
3. ขนาดบรรจุสินค้าอาจมีปริ มาณมากจนเกินไปในผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ทาให้การบริ โภคไม่สามารถบริ โภค
ได้ครั้งเดียวหมด ดังนั้น ต้องพิจารณาทาขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเล็กลง และสามารถทานได้เพียงคนเดียวในหนึ่ งมื้อ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. พัฒนาอาหารในรู ปแบบที่ทนั สมัย สามารถประยุกต์จากรู ปแบบการรับประทานแบบกับข้าว เป็ นรู ปแบบ
สากล เช่น รับประทานกับพาสต้า หรื อสเต็ก เป็ นต้น
2. ควรทาการศึกษาเมนูอาหารพื้นบ้านอื่น ๆ ที่ได้รับความนิ ยมในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการผลิต และจัดจาหน่ายสิ นค้า สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนและประเทศได้ดียงิ่ ขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงสาธารณสุ ข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ. (2562). กลุ่มโรคไม่ ติดต่ อเรื ้ อรั ง. สานักพิมพ์ บริ ษทั สห
มิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง จากัด : กรุ งเทพฯ
กรกนก มาหยา (2560). ความนิยมในการบริ โภคอาหารท้ องถิ่นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี . ภาคนิพนธ์. รป.ม.
(การปกครองท้องถิ่น). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี .
เณรั ญชรา กิ จวิกรานต์. (2557). ภาพลักษณ์ อาหารไทย การรั บรู้ คุณภาพอาหารไทยและแนวโน้ มพฤติ กรรม การ
ท่ องเที่ ยวเชิ งอาหารของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ . วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี ที่ 10 ฉบับ
ที่ 1/ 2557 หน้า 12 – 28.
ปราณ สุ วรรณทัต. (2563, 11 พฤษภาคม). โควิดเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อาหารสาเร็ จรู ปขายดีนิยมสั่งเดลิเวอรี่ เพิ่มขึ้น
กว่า 38%. สื บค้นจาก https://brandinside.asia/customer-behavior-covid-19
ภาคภูมิ พาณิ ชยยูปการนันท์. (2556, 8 เมษายน). ชะมวงโอนสารใหม่ของโลกจากสมุนไพรไทยมีฤทธิ์ ต้านมะเร็ ง. สื บค้น
จาก https://mgronline.com/science/detail/9560000042035
รัฐบาลไทย. (2563). นายกรัฐมนตรี ย้าจัดงบประมาณช่วย SMEs ฝ่ าวิกฤตโควิด-19 เน้น“รวมไทยสร้างชาติ” เป็ นพลัง
ร่ ว ม ฟื้ น ฟู พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ SMEs
ของไทย.
สื บ ค้ น จ า ก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33112
ศันสนี ย ์ อุตมอ่าง. (2542). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาขนมอบ. เพชรบูรณ์ :คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. (2563). กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง. สื บค้นจาก
https://www.thaihealth.or.th

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1192

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สานักงานสถิติแห่ งชาติ. (2560). การสารวจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560. สานักพิมพ์ บริ ษทั
เท๊กซ์ แอนด์ เจอร์ นลั พับลิเคชัน่ จากัด : กรุ งเทพฯ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. (2563). แผนกลยุทธ์ สศช. ประจาปี พ.ศ. 2563 – 2565. สื บค้น
จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10393
สุ นี ศักดาเดช. (2549). อาหารท้ องถิ่ น. จันทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี .
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ. (2551). ตาราการตรวจรั กษาโรคทั่วไป 1 พิมพ์ ครั้ งที่ 4 (ฉบับปรั บปรุ ง). กรุ งเทพฯ: บริ ษทั
โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
สุ รชัย สถิตคุณารัตน์, และณิ ศรา จันทรประทิน. (2561). รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial
Innovation Outlook) กลุ่มอาหารพร้อมทาน. สื บค้นจาก http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/2018/01/
รายงานกลุ่มอาหารพร้ อมทาน-draft-2.pdf
เสาวภา ศักยพันธ์. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาขนมอบ. เชี ยงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
World Health Organization. (2018). Non-Communicable Disease Country Profiles 2018. WHO Geneva :
Switzerland
Your Healthy Guide. (2009, 20 กันยายน). เรื่ อง : กินดี...ต้ านโรคได้ . สื บค้นจาก http://www.yourhealthyguide.com/
article/an-healthy-eat.htm

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1193

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

