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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึ กษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จซอสมะเขื อเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ เพื่อ
ประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การ
วิเคราะห์แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอน
ดังกล่าวพบว่า กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เพศชายหรื อเพศหญิงที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปี ซึ่ งเป็ นเจ้าของธุ รกิจ พนักงาน
เอกชน ข้าราชการ รับจ้างทัว่ ไป ที่มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือนหรื อมากกว่า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ดูแลรักษา
สุ ขภาพ และกาลังเริ่ มต้นที่ จะดูแลรั กษาสุ ขภาพ มี การกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีการวางแผนกาลังการผลิต ปริ มาณการผลิต
และมี ก ารก าหนดขั้น ตอนการผลิ ต มี ร ะยะเวลาคื น ทุ น ของโครงการเท่ า กับ 2 ปี 11 เดื อ น มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ
(Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,296,000 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return;
IRR) เท่ากับ 25% จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, ซอสมะเขือเทศ

ABSTRACT
This study aimed to study the feasibility of the Fit Preah Tomato Ketchup Business to assess the business
feasibility. The study consists of situational analysis, marketing plan analysis, operation plan analysis, manpower
plan analysis and financial plan analysis. Based on the analysis, it was found that the target audience were male or
female aged 20-50 years; mostly in the business owner, company employee, government officer and freelance. The
average monthly income between 15,000 - 20,000 baht; they have their lifestyle interested in taking care of health.
A marketing mix is defined which includes product strategy, prices, distribution channels, marketing promotions
and production planning. The payback period of the project equal to 2 years and 11 months, with a net present value
(NPV) of 1,296,000 baht and a rate of return on investment (Internal Rate of Return; IRR) equal to 25%. This can
be concluded that this project is feasible and suitable for investment.
Keywords: Feasibility Study, Tomato ketchup
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1. บทนา
อุตสาหกรรมซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหาร (Table Sauces) เป็ นอีกหนึ่ งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหาร เช่น ซอสมะเขือเทศ มายองเนส ซอสพริ ก มัสตาร์ ด ซอสถัว่ เหลือง น้ าสลัด ฯลฯ
ถือเป็ นสิ่ งที่เคียงคู่กบั การรับประทานอาหารทั้งที่บา้ นและร้านอาหาร โดยซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารนั้นมีรสชาติที่
หลากหลาย ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกสรรตามความต้องการ ซึ่ งในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคได้เริ่ มสนใจเรื่ องการดูแลรักษาสุ ขภาพ
กันมากขึ้นทั้งการออกกาลังกาย และการเลื อกรั บประทานอาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 และการปิ ดเมือง กระทัง่ การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง และส่ งผลให้
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ งที่เห็นได้ชดั เจนคือ นิ สัยการกิน การดื่ม หรื ออาจกล่าว
ได้วา่ ผูบ้ ริ โภครับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง และส่ วนใหญ่พอมีเวลาว่าง จึ งสนใจหันมาเข้าครัวเตรี ยมอาหาร
และปรุ งอาหารรับประทานเองที่บา้ นบ่อยขึ้น (มติชนออนไลน์, 2564)
ดังนั้น อุตสาหกรรมซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารจึงได้มีการพัฒนา และปรับปรุ งสู ตรให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยคานึ งถึงเรื่ องคุณค่าทางโภชนาการเป็ นหลัก ซึ่ งประกอบไปด้วย น้ าตาล ไขมัน และ
โซเดียม ที่สามารถเป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการให้กบั ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้วา่ มีผลดีที่ต่อสุ ขภาพมากน้อย
เพียงใด อุตสาหกรรมซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อบริ โภคในประเทศเป็ น
หลัก และส่ งออกนอกต่างประเทศบางส่ วน โดยจัดเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการดารงชี วิตของคนใน
สังคม ทาให้มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามอัตราการเติบโตของประชากรด้านตลาดภายในประเทศมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ ร้อยละ 4 - 5 ทุกปี ส่ วนด้านตลาดต่างประเทศพบว่า ประเทศผูท้ ี่นาเข้าสิ นค้าจาก
ประเทศไทยได้แก่กลุ่มประเทศ CLMV สหรั ฐอเมริ กา และจี น เป็ นต้น โดยมี สัดส่ วนการจาหน่ ายในประเทศอยู่
ประมาณร้อยละ 65 และสัดส่ วนการนาส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศร้อยละ 35 จากการเติบโตที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น
ทุกปี และคาดการณ์ ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2560)
บริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจัดจาหน่ายซอสมะเขือเทศที่มีวตั ถุดิบ และส่ วนผสม
ที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ด้วยการใช้สารให้ความหวานแทนที่การใช้น้ าตาล และเกลือหิ มาลายันแทนที่การใช้เกลือบริ โภค
ทัว่ ไปแต่ยงั คงรักษารสชาติที่อร่ อยไว้ได้ และทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประทานอาหารได้อย่างมีรสชาติ และมีสุขภาพดี
โดยซอสมะเขื อเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ได้เลื อกช่ อ งทางในการจัดจ าหน่ ายผ่านทางเว็บ ไซต์ซ้ื อ ขายสิ นค้าออนไลน์ และ
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล ทางบริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด ได้ใช้เทคโนโลยีเครื่ องจักรในการ
ผลิตอาหารที่ทนั สมัยเพื่อช่วยในการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ความสะอาด และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ ผูบ้ ริ โภคที่ดูแลรักษาสุ ขภาพหรื อเริ่ มมีความสนใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ
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3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึ กษาเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จซอสมะเขื อเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ โดยแบ่ งการวิเคราะห์ เป็ น
5 ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ แผนการตลาด การวิเคราะห์ แผนการดาเนิ นงาน
การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
ธุ รกิจซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารเป็ นธุ รกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ทางด้านอาหารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ประกอบรวมกัน เพื่ อ สรรค์ส ร้ า ง กลิ่ น สี รสชาติ เ นื้ อ สั ม ผัส และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ อ อกมา
และมี ค วามแตกต่ า งโดยเฉพาะทางด้า นการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพที่ ผู ้บ ริ โภคเริ่ มมี ก ารให้ ค วามส าคัญ มากขึ้ น
การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ซ อสปรุ ง รสบนโต๊ ะ อาหารต้อ งอาศัย เวลาในการทดลอง ทดสอบ วัด ผล และพัฒ นาออกมา
เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคได้อย่างแท้จ ริ ง ดังนั้น การที่ ผูแ้ ข่งขันที่ จ ะ
เข้ามาใหม่ในการทาธุรกิจซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารจึงเป็ นไปได้ยาก
2. การคุมคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
ธุรกิจซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารนั้นมีหลากหลายประเภทมาก ซึ่ งทาให้แรงผลักดันจากสิ นค้าทดแทนนั้นย่อมมีสูงมาก
เช่นกัน เนื่ องจากธุ รกิจนี้ เป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้ งั ภายในประเทศ และต่างประเทศ ทาให้เกิดการแข่งขันที่สูง
ในทุก ๆ ด้านเช่น ประเภทสิ นค้า รสชาติ สี กลิ่น คุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ ปริ มาณ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ราคา เป็ นต้น
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ธุ รกิจซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหาร
ต้องสร้างจุดเด่น และความแตกต่างขึ้นมาเพื่อลดผลกระทบจากสิ นค้าทดแทน
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
เนื่ องจากทางบริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด ได้ให้ความสาคัญกับวัตถุดิบ และคุ ณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โ ภคที่ ดูแลรั กษาสุ ขภาพ โดยเฉพาะในส่ วนของวัตถุ ดิบหลักที่ มีความแตกต่างเป็ นอย่างมากใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทเดี ย วกัน คื อ การใช้ส ารให้ค วามหวานแทนที่ น้ า ตาลทราย และการใช้เ กลื อ หิ ม าลายัน แทนที่
เกลื อบริ โภคทั่วไป ซึ่ งวัตถุ ดิบทั้งสองชนิ ดนี้ จะสามารถสร้ างความน่ าสนใจ และคุ ณค่าทางโภชนาการให้กบั ตัว
ผลิ ตภัณฑ์ได้ในด้านสุ ขภาพเป็ นอย่างมากดังนั้น ถึ งแม้ว่าผลิ ตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด จะเป็ นสิ นค้า
ประเภทเดี ยวกันกับผูข้ ายรายอื่ น แต่ยงั มี จุดเด่ นทางด้านวัตถุดิบที่ เลื อกนามาใช้ และคุ ณค่าทางโภชนาการที่ ดีต่อ
สุ ขภาพซึ่ งมีความแตกต่างจากผูข้ ายรายอื่นอย่างชัดเจน ส่ งผลให้อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อที่สนใจในการดูแลรักษา
สุ ขภาพมีนอ้ ย
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
เอารายละเอียดงานของคุณมาใส่ ซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีวตั ถุดิบหลักคือ มะเขือเทศ ซึ่ งเป็ นพืชผัก
ที่สามารถปลูกได้ในประเทศ และมีผลผลิตตลอดทั้งปี ส่ งผลให้มีผขู ้ ายจานวนมาก จึ งทาให้อานาจการต่อรองของ
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ผูข้ ายมีนอ้ ย โดยทางบริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด จะเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่ดี และมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อที่จะให้ผบู ้ ริ โภค
ได้รับคุณประโยชน์สูงสุ ด
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
อุตสาหกรรมซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมี การแข่งขันที่ สูงมากทั้งภายในประเทศ
และนอกประเทศ ด้ว ยความหลากหลายของวัต ถุ ดิ บ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคที่ น ามาผลิ ต ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า ง
และเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ในประเภทสิ น ค้าชนิ ดเดี ย วกัน โดยผูป้ ระกอบการแต่ ละรายจะต้อ งสร้ า งจุ ด เด่ น ให้กับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ัว เอง เพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งที่ ชัด เจน ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ส ามารถแข่ ง ขัน และได้เ ปรี ยบมากขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. เป็ นผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารดีต่อสุ ขภาพ
2. ใช้วตั ถุดิบที่ดี มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
3. ใช้สารให้ความหวานแทนที่น้ าตาล และใช้เกลือหิ มาลายันแทนที่เกลือบริ โภคทัว่ ไป
4. ได้รับการจดเลขทะเบียนสารบบอาหารหรื อเลขที่กากับจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
5. มีฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลที่ตวั บรรจุภณ
ั ฑ์
6. ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุ ขภาพ
7. สามารถนาผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในการประกอบอาหารได้
8. ใช้เทคโนโลยีที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. สิ นค้ายังไม่เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง
2. มีตน้ ทุนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
3. ราคาค่อนข้างสู ง สาหรับกลุ่มเป้ าหมายรอง
4. เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ทาให้ยงั ไม่สามารถขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. ผูบ้ ริ โภคเริ่ มสนใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น
3. ผูบ้ ริ โภคมีความรู้ในเรื่ องโภชนาการมากขึ้น
4. สถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารที่บา้ นมากขึ้น
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. ธุรกิจซอสปรุ งรสบนโต๊ะอาหารมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง
2. วัต ถุ ดิ บ หลัก ไม่ มี ค วามเสถี ย รภาพทางราคาท าให้เ กิ ด ปั ญ หาในการควบคุ ม ต้น ทุ น ในการผลิ ต เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อม และปั จจัยทางเศรษฐกิจ
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 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มสนใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพกันมากขึ้นตั้งแต่อายุยงั น้อยรวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภควัย
กลางคน ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและรสชาติ ค วามอร่ อ ยของอาหารจะไม่ ส าคัญ เท่ า กับ
ประโยชน์ของอาหารที่ มีต่อร่ างกายอี กแล้ว เพราะผูค้ นหันมาใส่ ใจการบริ โภคอาหารที่ สร้ างภูมิคุม้ กันให้ร่างกาย
มากกว่าแค่คานึ งถึงรสชาติ ซึ่ งรวมถึงอาหารที่สะอาด อาหารเสริ ม วิตามิน และอาหารที่ส่งเสริ มแบคทีเรี ยชนิ ดดีต่อ
กระเพาะ (Gridmag, 2021) ซึ่ งสามารถทาการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายได้ดงั นี้
1) กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ เพศชายหรื อเพศหญิงที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปี ซึ่ งเป็ นเจ้าของธุ รกิจ พนักงานเอกชน
ข้าราชการ รับจ้างทัว่ ไป ที่มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือนหรื อมากกว่า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ดูแลรักษาสุ ขภาพ
และกาลังเริ่ มต้นที่จะดูแลรักษาสุ ขภาพ
2) กลุ่ ม เป้ าหมายรองคื อ เพศชายหรื อ เพศหญิ ง ที่ มี อ ายุม ากกว่า 20 ปี ขึ้ น ไปซึ่ งเป็ นเจ้า ของธุ ร กิ จ
พนักงานเอกชน รั บจ้างทัว่ ไป นักเรี ยน และนักศึ กษาที่ มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดื อน และไม่ได้ดูแลรั กษา
สุ ขภาพ ซึ่ งไม่มีความต้องการที่จะซื้ อโดยตรงแต่อาจเกิดความสนใจเมื่อพบได้เห็นผลิตภัณฑ์
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากรู ปแสดงการวางตาแหน่ งทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ซอสมะเขื อเทศจะเห็ นได้ว่า ซอสมะเขื อเทศ
ฟิ ตเปรี๊ ย ะ อยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ มี ป ริ ม าณของน้ า ตาล และโซเดี ย มที่ ต่ า มากกว่า คู่ แ ข่ ง ขัน ทั้ง หมด ซึ่ งเหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ที่ ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพท าให้ ซ อสมะเขื อ เทศ ฟิ ตเปรี๊ ย ะอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ มี ค วามได้เ ปรี ย บทาง
ด้านการแข่งขัน
น้ าตาลมาก

โซเดียมสูง

โซเดียมต่า

น้ าตาลน้อย
รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ
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กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
บริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด ผลิตซอสมะเขือเทศ โดยให้ความสาคัญกับทางด้านสุ ขภาพเป็ นสาคัญ ด้วยการใช้
วัตถุดิบหลักคือ สารให้หวานเพื่อทดแทนการใช้น้ าตาลทัว่ ไป ซึ่ งการใช้สารให้ความหวานจะสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภค
ลดปริ มาณการบริ โภคน้ าตาลต่อวันที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดไว้ได้ และเกลือหิ มาลายันเพื่อแทนที่การใช้เกลือ
บริ โภคทัว่ ไป ซึ่ งเกลื อหิ มาลายันมี คุณประโยชน์ที่มากกว่าเกลื อบริ โภคทัว่ ไปคื อ มี ปริ มาณแร่ ธาตุที่มากกว่า และ
ปริ มาณโซเดียมที่น้อยลงถึงแม้ว่าซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ จะใช้สารให้ความทดแทนน้ าตาล และเกลือหิ มาลายัน
แทนที่ เ กลื อ บริ โ ภคทั่ว ไป แต่ ย งั สามารถรั ก ษารสชาติ ค วามอร่ อ ยไว้ไ ด้เ หมื อ นกับ การใช้ว ตั ถุ ดิ บ ทั่ว ๆ ไปตาม
ท้องตลาด และยังส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย
ซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ได้รับมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่ งมีหมายเลขการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภคสามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งข้อมูลสัดส่ วนของวัตถุดิบ
ตารางข้อมูลทางด้านโภชนาการ และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุ ขภาพ” ที่แสดงผ่านทางฉลากของผลิตภัณฑ์
เพื่อความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
ซอมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ได้มีการกาหนดราคาโดยอาศัยคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมาย
หลักได้ โดยมีปริ มาณสุ ทธิ 320 กรัม ในราคา 59 บาทโดยจัดจาหน่ายในราคาที่คงที่ในทุก ๆ ช่องทางการจัดจาหน่าย
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ในด้านเทคโนโลยีที่ส่วนในการขายสิ นค้าทางตรงสู่ ผบู ้ ริ โภคนั้น ปั จจุบนั นับว่ามีความสะดวกด้วยการขาย
ผ่านทางช่องออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ ผ่านระบบอีคอมเมิ ร์ซและแอพลิเคชันโดยสถานการณ์ โควิค-19 เป็ น
แรงผลักดันครั้งใหญ่ที่จะทาให้คนคุน้ เคยกับสิ่ งเหล่านี้ เร็ วขึ้นถึงแม้วา่ หลังจากนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ
แต่พฤติ กรรมการบริ โภค และการซื้ อ สิ นค้าของคนก็จะเปลี่ ย นไป ดังนั้น ผูป้ ระกอบการต้องมี การเลื อกใช้อ ย่าง
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เหมาะสมโดยสามารถรักษาคุณภาพสิ นค้าให้คงอยูไ่ ด้นานสะดวกต่อการขนส่ งมีความปลอดภัย และสร้างความมัน่ ใจ
ในเรื่ องของการปลอดเชื้อให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ (Brand Inside, 2020)
การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่าย บริ ษทั กาหนดเป็ น 2 ช่องทางตามลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้คือ
1. ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทางตรง (Direct Channel) การจัดจาหน่ายทางตรง ผูบ้ ริ โภคสามารถติดต่อสั่งซื้ อ
ผ่านทางช่องทางสื่ อออนไลน์หรื อเว็บไซต์ซ้ื อขายสิ นค้าออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) ลาซาด้า
(Lazada) และ ช็อปปี้ (Shopee) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะสามารถสั่งซื้ อได้โดยตรงจากทางผูผ้ ลิตโดยการใช้การจัดส่ งสิ นค้าแบบ
เดลิเวอรี่
2. ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทางอ้ อม (Indirect Channel) การจัดจาหน่ายทางอ้อม ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อซอส
มะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ได้ผ่านทางห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ มาร์ เก็ต (Tops Markets) ฟู๊ ดแลนด์
(Foodland) และแม็กแวลู (Maxvalu) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษัท ฟิ ตเปรี๊ ยะ จ ากัด ได้ใ ช้ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ค (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (Line) ในการส่ งเสริ มทางการตลาดด้วยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้าง
การรับรู้ และให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องกับผูบ้ ริ โภค การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดว้ ยการให้ผมู้ ีอิทธิ พลบนสื่ อออนไลน์ (Influencer)
นาสิ นค้าไปให้กบั ผูม้ ีอิทธิ พลบนสื่ อออนไลน์ (Influencer)ได้ทดลอง และทาการโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ และ
ออกบูธตามงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารสุ ขภาพ ด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศภายใต้แบรนด์
ฟิ ตเปรี๊ ยะ และให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคให้ทราบถึงจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้ผบู ้ ริ โภคที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์
หรื อผูบ้ ริ โภคที่เดินผ่านหน้าบูธได้มีโอกาสเข้ามาทดลองรับประทาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สร้ างการรั บรู ้ ถึงผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ ด้วยการโฆษณาผ่านช่ องทางสื่ อออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line)
อินสตาแกรม (Instagram) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ด้วยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สุ ขภาพ
2. ทาการตลาดกับผูม้ ีอิทธิ พลบนสื่ อออนไลน์ (Influencer marketing) โดยการนาสิ นค้าไปให้กบั ผูม้ ีอิทธิ พล
บนสื่ อออนไลน์ระดับไมโคร (Micro influencer) ได้ทดลอง และทาการโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์
3. ออกบูธตามงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารหรื อสุ ขภาพ เพื่อเป็ นการสร้างการรับรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายหลัก
4. นาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น เลขผลิตภัณฑ์ (อย.) ข้อมูลทางโภชนาการ รวมถึง
ความปั ญหาของการบริ โภคน้ าตาล และโซเดียมที่มากเกินว่าปริ มาณที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และคุณภาพให้กบั ผลิตภัณฑ์
จากรายละเอี ย ดที่ กล่ าวมาข้า งต้น บริ ษ ทั ใช้งบประมาณส าหรั บ การส่ งเสริ ม การตลาดในปี แรกเท่ ากับ
148,160 บาท
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 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการผลิต ปริ มาณการผลิต และอัตราการผลิต
มะเขือเทศเป็ นพืชพักที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ มะเขือเทศ
รับประทานสด และ มะเขือเทศอุตสาหกรรม มะเขือเทศเป็ นพืชพักที่มีประโยชน์ รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
โรงงานผลิ ตอาหารเสริ มนิ ยมนาสารสกัดจากธรรมชาติ จากมะเขื อเทศผสมลงในผลิ ตภัณฑ์ และ นาไปประกอบ
อาหารได้หลากหลายชนิ ด นิ ยมบริ โภคสดกันมาก ในด้านการผลิตมีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 43,212 ไร่ ผลผลิตรวม
139,902 ตัน ด้านการส่ งออกจากสถิติปริ มาณ 13,458 ตัน มูลค่าการส่ งออกทั้งสิ้ น 375 ล้านบาท ซึ่ งมีการส่ งออกในรู ป
มะเขือเทศสด และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรู ปจากมะเขือเทศ เช่น ซอสมะเขือเทศ น้ ามะเขือเทศเข้มข้น มะเขือเทศลอก
ผิ ว บรรจุ ก ระป๋ อง มะเขื อ เทศอบแห้ ง มะเขื อ เทศแช่ อิ่ ม และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ มะเขื อ เทศเป็ นพื ช ที่ มี
ความสาคัญมาในท้องถิ่น
พฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการอาหารในชีวิตประจาวัน ผูค้ นในปั จจุบนั ให้ความสนใจในอาหารที่
มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่ างกาย สะอาด ปลอดภัยจากสิ่ งตกค้างทั้งหลายโดยเฉพาะสารเคมี กระแสความเรี ยกร้อง
สิ นค้าและพืชชนิ ดที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสิ นค้า การ
รั บรองสิ นค้า การตรวจสอบแหล่งที่ มาของสิ นค้า ดังนั้นในระบบการผลิตสิ นค้าเพื่อบริ โภคโรงงานเครื่ องปรุ งรส
โรงงานซอสปรุ งรส โรงงานน้ าจิ้ ม เครื่ องเทศ จะต้องมุง้ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเริ่ มตั้งแต่วตั ถุดิบจนถึงผูบ้ ริ โภค
(Ananindustry, 2021)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประมาณการยอดขายซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ต่อเดือน
ปริมาณการขาย
ราคาขายต่ อหน่ วย ราคารวม (บาท
รายการ
สั ดส่ วน (%)
(ชิ้น / เดือน)*
(บาท / หน่ วย)
/ เดือน)
ซอสมะเขือเทศ (ออนไลน์)
20
1,400
59.00
82,600
ซอสมะเขือเทศ (ออฟไลน์)
80
5,600
59.00
330,400
รวม
100
7,000
413,000
*ที่มา: จากการประมาณการกาลังผลิตจริ งที่สามารถผลิตได้เฉลี่ยเท่ากับ 40 ชิ้นต่อชัว่ โมง โดยใช้เวลาในการผลิตวัน
ละ 8 ชัว่ โมง ซึ่ งจะสามารถผลิตได้เฉลี่ย 320 ชิ้นต่อวันและใน 1 เดือนมีระยะเวลาในการทางานเท่ากับ 22 วัน ซึ่ งจะ
สามารถผลิตได้โดยประมาณ 7,000 ถึง 7,040 ชิ้นต่อเดือน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการประมาณการยอดขายซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ต่อปี
สั ดส่ วน ปริมาณการขาย ปริมาณการ ราคาขายต่ อหน่ วย
รายการ
(%)
(ชิ้น / เดือน)
ขาย (ชิ้น / ปี )*
(บาท)
ซอสมะเขือเทศ (ออนไลน์)
20
1,400
16,800
59.00
ซอสมะเขือเทศ (ออฟไลน์)
80
5,600
67,200
59.00
รวม
100
7,000
84,000
*ที่มา: ใน 1 ปี มีระยะเวลาในการทางานเท่ากับ 12 เดือน
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ซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ มีกาลังการผลิตสู งสุ ด 600 ชิ้นต่อวัน ซึ่ งใน 1 เดือนมีระยะเวลาการทางานทั้งหมด
22 วันทาการเท่ากับ 1 เดือน สามารถผลิตซอสมะเขือเทศได้ท้ งั หมด 13,200 ชิ้นต่อเดือน โดยใน 1 ปี มีระยะเวลาใน
การทางานทั้งหมด 12 เดือน ซึ่ งจะคิดเป็ น 158,000 ชิ้นต่อปี โดยมีการประมาณการผลิตจริ งเท่ากับ 84,000 ชิ้นต่อปี คิด
เป็ น 67% ของกาลังการผลิตสู งสุ ด และมีอตั ราการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประมาณการกาลังการผลิต และปริ มาณการผลิตจริ ง
ปี
2565
2566
2567
กาลังการผลิตสู งสุ ด(ชิ้น)
158,000 158,000 158,000
ปริ มาณการผลิตจริ ง (ชิ้น)
84,000 99,540 115,340
อัตราการผลิต
53%
63%
73%

2568
158,000
131,140
83%

2569
158,000
146,940
93%

ขั้นตอนในการผลิต
กระบวนการการผลิตซอสมะเขือเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เตรี ยมมะเขือเทศใส่ ภาชนะ
2) ล้างทาความสะอาด คัดแยกผลที่ไม่ผา่ นเกณฑ์หรื อเน่าเสี ย และนาไปชัง่ น้ าหนักให้ได้สัดส่ วนตามสู ตร
3) นามะเขือเทศทั้งหมดไปต้มให้สุก
4) นามะเทศเทศที่ตม้ สุ กแล้วมาปั่ นให้ละเอียด และทาการกรองเพื่อแยกในส่ วนของน้ า และกากออกจากกัน
5) นาน้ ามะเขือเทศที่ทาการแยกกากแล้ว เทลงในเครื่ องปั่ น และผสม
เพื่อเคี่ยวให้ขน้ ขึ้นเป็ นระยะเวลา 45 นาที และปรุ งรสตามส่ วนผสมที่สูตรกาหนดไว้
6) เมื่อเคี่ยวจนจบครบระยะเวลาที่กาหนด จึงทาการพักซอสมะเขือเทศทิ้งไว้เพื่อให้อุณหภูมิเย็นลงเป็ นระยะเวลา
30 นาที ให้ได้เท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง
7) ทาการตรวจสอบคุณภาพของซอสมะเขือเทศ
8) ถ้าซอสมะเขือเทศไม่ผา่ นเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจะต้องทาการแยกเก็บไว้เพื่อดาเนิ นการการตรวจสอบ
ความผิดปกติต่อไป
9) ถ้าซอสมะเขือเทศผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจะดาเนินการบรรจุ ปิ ดผนึก และติดฉลากต่อไป
10) นาสิ นค้าที่ผา่ นเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมดไปเก็บไว้ที่คลังสิ นค้า
นอกจากกระบวนการการผลิตซอสมะเขือเทศแล้วยังมี กระบวนการการจัดจาหน่ ายสิ นค้าทางตรงในการ
นาส่ งสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรงผ่านการขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ และกระบวนการการจัด
จาหน่ายสิ นค้าทางอ้อมโดยการขนส่ งผลิตภัณฑ์ไปยังห้างสรรพสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อได้
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 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิจการใช้ลกั ษณะการจัดการโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าที่ (Functional Organization) เพราะว่าขนาด
ขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก การจัดการโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ ทาได้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้งยังง่าย
ต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ดงั นี้
1. ตาแหน่ งผูจ้ ดั การบริ ษทั : หน้าที่บริ หาร และจัดการดูแลความเรี ยบร้อยของทุกแผนกงาน
ให้สามารถดาเนิ นงานเป็ นตามแผนงานของบริ ษทั และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึ งการตัดสิ นใจ และ
พัฒนาองค์ความรู ้ให้กบั พนักงานให้บริ ษทั
2. ตาแหน่งพนักงานขาย: มีหน้าที่ดาเนิ นการในส่ วนของการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ทุกช่องทาง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการขาย และการตลาดเพื่อนามาวิเคราะห์ รวมถึงการติดต่อประสานงาน
และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั
3. ตาแหน่งพนักงานบัญชี: ทาหน้าที่จดั ทาเอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีท้ งั หมด และติดต่อจัดทารายละเอียดภาษีนาส่ งหน่วยงานราชการ
4. ตาแหน่งพนักงานสายการผลิต: มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ และใช้งานเครื่ องจักรตาม
ขั้นตอนที่ได้กาหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภัย โดยสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
5. ตาแหน่ งพนักงานขนส่ งสิ นค้า: มีหน้าที่ขนสิ นค้า และสามารถขับรถได้เพื่อนาสิ นค้าไปส่ ง
ตามที่หมายได้อย่างตรงเวลา และปลอดภัย
ผูจ้ ดั การบริ ษทั
(1 อัตรา)

แผนกการตลาด

แผนกบัญชี

แผนกการผลิต

แผนกคลัง
และขนส่ งสิ นค้า

พนักงานขาย
(1 อัตรา)

พนักงานบัญชี
(1 อัตรา)

พนักงาน
สายการผลิต
(2 อัตรา)

พนักงานขนส่ ง
สิ นค้า (2 อัตรา)

รู ปที่ 3 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 2,000,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 - 5 เท่ากับ 4,965,000 บาท, 5,451,600 บาท,
5,996,760บาท, 6,596,436 บาท และ 7,256,079 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 - 5 เท่ากับ 870,302 บาท,
1,037,427 บาท, 1,220,172 บาท, 1,424,240 บาท และ 1,652,200 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
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เท่ากับ 2 ปี 11 เดือนมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,296,000 บาท และมีอตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 25% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ และเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น

สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)

ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
รวม

98
1
1
100

จานวนหุ้น
(หุ้น)
19,998
1
1
20,000

จานวนเงินที่ต้อง
ชาระต่ อหุ้น (บาท)
100
100
100

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการประมาณการยอดขายซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ ใน 5 ปี
ปริมาณการขาย (ชิ้น / ปี )*
รายการ
สัดส่ วน (%)
2565
2566
2567
2568
ซอสมะเขือเทศ (ออนไลน์)
20
16,800
18,480
20,328
22,361
ซอสมะเขือเทศ (ออฟไลน์)
80
67,200
73,920
81,312
89,443
รวม
100
84,000
92,400 101,640 111,804
*ที่มา: อัตราการเติบโต 10% ของปี ก่อนหน้า
ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายได้จากการขาย
รายการ
ซอสมะเขือเทศ (ออนไลน์)
ซอสมะเขือเทศ (ออฟไลน์)
รวม

2565
991,200
3,964,800
4,956,000

2566
1,090,320
4,361,280
5,451,600

ตารางที่ 7 ตาราแสดงต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
ซอสมะเขือเทศ (ออนไลน์)
ซอสมะเขือเทศ (ออฟไลน์)
วัตถุดิบทางตรง (DM)
ค่าแรงงานทางตรง (DL)
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH)
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย

2565
194,880
1,572,480
1,769,925
1,380,000
185,448
3,335,373
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2566
214,368
1,729,728
1,946,662
1,449,000
194,720
3,590,382

2567
1,199,352
4,797,408
5,996,760

2567
235,805
1,902,701
2,141,073
1,521,450
204,456
3,866,979

2568
1,319,287
5,277,149
6,596,436

2568
259,385
2,092,971
2,354,924
1,597,523
214,679
4,167,126

เงินลงทุน
(บาท)
1,999,800
100
100
2,000,000

2569
24,597
98,388
122,984

2569
1,451,216
5,804,864
7,256,080

2569
285,324
2,302,268
2,590,161
1,677,399
225,413
4,492,973
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงงบกาไรและขาดทุน
ปี
2564
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ค่าเสื่ อมราคา - อาคารโรงงาน
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์สานักงาน
ค่าเสื่ อมราคา - ยานพาหนะ
EBIT
กาไรก่อนภาษี
ภาษี
กาไรสุ ทธิ

-

-

2565
4,956,000
3,335,373
10,000
147,740
1,462,887
148,160
16,438
55,000
1,243,289
1,243,289
372,987
870,302

2566
5,451,600
3,590,382
10,000
147,740
1,703,478
150,000
16,438
55,000
1,482,040
1,482,040
444,612
1,037,428

2567
5,996,760
3,866,979
10,000
147,740
1,972,041
157,500
16,438
55,000
1,743,103
1,743,103
522,931
1,220,172

2568
6,596,436
4,167,126
10,000
147,740
2,271,570
165,375
16,438
55,000
2,034,757
2,034,757
610,427
1,424,330

2569
7,256,080
4,492,973
10,000
147,740
2,605,367
173,644
16,438
55,000
2,360,285
2,360,285
708,086
1,652,200

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการวิเคราะห์ในการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
2564
2565
2566
2567
2568
2569
เงินลงทุน
3,589,853
Free Cashflow
410,147 1,041,997 1,052,787 1,198,414 1,361,119 1,542,735
กระแสเงินสดสุ ทธิ (3,179,707) 1,041,997 1,052,787 1,198,414 1,361,119 1,542,735
Payback Period
(2,137,710) (1,084,923) 113,492 1,474,611 3,017,345
NPVมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 1,296,000
IRR
25%
อัตราส่ วนลด
10%
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์
เนื่ องจากทางบริ ษทั ฟิ ตเปรี๊ ยะ จากัด ได้ให้ความสาคัญกับวัตถุดิบ และคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ดูแลรักษาสุ ขภาพ โดยเฉพาะในส่ วนของวัตถุดิบหลักที่มีความแตกต่างเป็ นอย่างมากใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันคือการใช้สารให้ความหวานแทนที่ น้ าตาลทราย และการใช้เกลือหิ มาลายันแทนที่ เกลือ
บริ โภคทัว่ ไป ซึ่ งวัตถุดิบทั้งสองชนิ ดนี้ จะสามารถสร้างความน่าสนใจ และคุณค่าทางโภชนาการให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์
ได้ในด้านสุ ขภาพเป็ นอย่างมากดังนั้น ถึ งแม้ว่าผลิ ตภัณฑ์ข องทางบริ ษ ทั ฟิ ตเปรี๊ ย ะ จากัด จะเป็ นสิ นค้าประเภท
เดียวกันกับผูข้ ายรายอื่น แต่ยงั มีจุดเด่นทางด้านวัตถุดิบที่เลือกนามาใช้ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุ ขภาพซึ่ งมี
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ความแตกต่างจากผูข้ ายรายอื่นอย่างชัดเจน ประกอบกับจุดแข็งของธุ รกิจที่ได้รับการจดเลขทะเบียนสารบบอาหาร
หรื อเลขที่ อย. มี ขอ้ มูลแสดงโภชนาการที่ตวั ฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์ และได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุ ขภาพ
รวมถึ ง สามารถนาผลิ ตภัณฑ์ไปต่ อ ยอดในการประกอบอาหารได้เพื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลายในการใช้ผลิ ตภัณ ฑ์
ประกอบกับโอกาสในปั จจุ บนั ที่ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มสนใจในการดูแลรั กษาสุ ขภาพมากขึ้ น และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพมี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ถึงแม้ยงั จะมีจุดอ่อน และอุปสรรคในการที่จะดาเนิ นธุ รกิจ แต่โดยรวมแล้วยังมีความเป็ นไป
ได้ในการลงทุน
2) การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
พฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการอาหารในชีวิตประจาวัน ผูค้ นในปั จจุบนั ให้ความสนใจในอาหารที่
มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่ างกาย สะอาด ปลอดภัยจากสิ่ งตกค้างทั้งหลายโดยเฉพาะสารเคมี กระแสความเรี ยกร้อง
สิ นค้าและพืชชนิ ดที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสิ นค้า การ
รั บรองสิ นค้า การตรวจสอบแหล่งที่ มาของสิ นค้า ดังนั้นในระบบการผลิตสิ นค้าเพื่อบริ โภคโรงงานเครื่ องปรุ งรส
โรงงานซอสปรุ งรส โรงงานน้ าจิ้ ม เครื่ องเทศ จะต้องมุง้ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเริ่ มตั้งแต่วตั ถุดิบจนถึงผูบ้ ริ โภค
และการขายผ่านทางช่ องออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ ผ่านระบบอี คอมเมิ ร์ซและแอพลิ เคชันโดยสถานการณ์
โควิค-19 เป็ นแรงผลักดันครั้งใหญ่ที่จะทาให้คนคุน้ เคยกับสิ่ งเหล่านี้เร็ วขึ้นถึงแม้วา่ หลังจากนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติแต่พฤติกรรมการบริ โภค และการซื้ อสิ นค้าของคนก็จะเปลี่ยนไป ซึ่ งธุ รกิจซอสมะเขือเทศฟิ ตเปรี๊ ยะได้ทา
การวิเคราะห์ และเลือกกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับสถานณ์การในปั จจุบนั เพื่อความเหมาสม และเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน
3) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ธุ รกิจซอสมะเขือเทศ ฟิ ตเปรี๊ ยะ มีระยะเวลาคืนทุนที่ 2 ปี 11 เดือน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ปัจจุบนั (NPV) เท่ากับ
1,296,000 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก แสดงว่าการลงทุนทาธุ รกิจนี้ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (IRR) เท่ากับ 25% ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนลดที่กาหนดไว้ร้อยละ 10% นั้นแสดงให้เห็นว่าอัตรา
ผลตอบแทนภายในธุรกิจนั้นได้รับมีค่ามากกว่าอัตราส่ วนคิดลดส่ งผลให้มีความคุม้ ค่ากับการลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว่า สิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดความคุ ้ม ค่ าแก่ ก ารลงทุ น ของธุ ร กิ จ ซอสมะเขื อ เทศ ฟิ ตเปรี๊ ย ะ
คือตัวแปรปริ มาณในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในส่ วนของการขายแบบออฟไลน์หรื อช่องทางในการจัดจาหน่าย
ทางอ้อม ซึ่ งมีผลต่อค่าของ NPV, IRR และ Payback Period ดังนั้นถ้าหากว่าร้านค้ามีปริ มาณลดลงหรื อมีรายได้ต่อ
เดือนที่นอ้ ยลงจะส่ งผลต่อรายได้ของธุ รกิจ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีวิธีการจัดการที่จะเพิ่มรายได้หรื อรักษารายได้ให้อยูใ่ น
จุดที่คุม้ ทุน โดยคานึงจากสภาพแวดล้อม และสถานณ์การต่าง ๆ ณ ขณะนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินต่อไปได้
เอกสารอ้ างอิง
ณิ ชนันท์ คุปตานนท์. (2561, 12 มกราคม). กฎหมายกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ. กรุ งเทพธุรกิจ.
สื บค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645022
ประชาชาติธุรกิจ. (2563, 12 มกราคม). เครื่ องปรุ งรสไทยดาวเด่นยุคโควิด ดันส่ งออก 2 เดือน 135 ล้านเหรี ยญสหรัฐ.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ . สื บค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/news-450231
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