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แผนธุรกิจนำ้ ดื่มโมเลกุลเล็ก ระบบแอคติเวท “ทิปท๊อป”
สรรพล ศิริกุล1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หำร
อุตสาหกรรมน้ าดื่ม เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญและมีบทบาทในประเทศไทย
เพราะเป็ นปัจจัยสาคัญในการบริ โภคที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์ โดยเฉพาะชีวิตสังคมเมืองใหญ่
ท าให้พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคเปลี่ ย นไปจากเมื่ อก่ อ นเพราะหัน มาสนใจสุ ข อนามัย และ
สุ ขภาพกันมากขึ้น ทาให้ธุรกิ จน้ าดื่ มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว น้ าดื่มที่หาซื้ อได้ง่ายตามร้าน
สะดวกซื้ อและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น น้ าดื่มบรรจุขวด และน้ าดื่มบรรจุังั ก็เป็ นผลิตภัฑ์์ที่
ประชาชน หรื อสานักงานใช้เพื่อบริ โภคในชี วิตประจาวัน ไม่วา่ จะใช้เพื่อบริ โภคเอง หรื อ
ซื้ อมาเพื่อขาย ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้อุตสาหกรรมน้ าดื่มเข้าไปมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับทุกๆ กิจการ
ไม่วา่ จะเป็ นที่พกั อาศัย หรื อหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
ปั จจุบนั ธุ รกิจผลิตน้ าดื่ม มีมูลค่าตลาดสู งัึงประมาฑ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมี
ผูป้ ระกอบการทั้ง รายเล็ ก และรายใหญ่ ร วมกัน ประมาฑ 2,000 ราย การผลิ ต น้ า ดื่ ม มี
แนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก จากหลายปั จจัย เช่ น จานวนประชากรที่ เพิ่มสู งขึ้ น และไม่
สามารัขาดน้ าได้ เป็ นต้น สาหรับผูป้ ระกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้ สู งัึงร้อยละ 2030 ต่อปี
ความต้องการบริ โภคน้ าดื่ มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรและรายได้
ของครัวเรื อน ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาดเข้าสู่ ธุรกิจ
น้ าดื่มบรรจุขวดเป็ นจานวนมาก อุตสาหกรรมผลิตน้ าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสู ง ทว่า ธุ รกิจ
นี้ ได้ประสบกับภาวะการแข่งขันมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุนในธุ รกิจนี้ ควร
ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
น้ าดื่ มที่ ขายกันทุกวันนี้ จดั เป็ น “อาหารควบคุมเฉพาะ” มีการควบคุมมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารฑสุ ขกาหนด โดยต้องขออนุ ญาตผลิ ต และขออนุ ญาตขึ้ น
ทะเบียนตาหรับอาหาร และต้องแสดงเลข อย. บนฉลากของผลิตภัฑ์์
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัฑ์ิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ส่ วนการควบคุมมาตรฐานสัานที่ผลิตจะต้องเป็ นไปตามหลักเกฑ์์วิธีการที่ดีใน
การผลิต (Good Manufacturing Practice GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารฑสุ ข (ฉบับที่
20) พ.ศ. 2544 เรื่ องน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 24
กรกฎาคม 2544 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิ ตเป็ นไปตามมาตรฐานที่จาเป็ น มีกระบวร
การผลิตที่ัูกต้อง มีการควบคุมสุ ขอนามัย
การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เครื่ องจักรขนาดเกิน 5 แรงม้า หรื อมีคนงาน
7 คนขึ้นไป และต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อมีใบอนุ ญาต 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตผลิต
อาหาร และ 2) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร น้ าดื่ มประเภทนี้ จะต้องแสดงฉลาก
อย.และมีตวั อักษร ผด.แสดงอยู่ เช่น อย. ผด..../....
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต คือระบบการกรองโดยวิธี Reverse Osmosis (R.O) ซึ่ ง
ผูข้ ายส่ วนใหญ่นามาเพื่อใชัในการผลิตน้ าดื่มบริ สุทธิ์ และสิ่ งที่แตกต่างของการผลิตน้ าดื่ม
ของผูเ้ ขียนแผนเล่มนี้ คือ การนากรรมวิธีการผลิ ตระบบ Molecular Resonance Effect
Technology (MRET) นาโนเทคโนโลยี และควอนตั้ม ฟิ สิ ก ส์ ในการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างโมเลกุลของน้ า หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าระบบแอคทิเวทเอ็มเร็ ท ภายใต้ตราน้ าดื่ ม
Tiptop เป็ นน้ าดื่มบริ สุทธิ์ โมเลกุลเล็ก ในระบบแอคติเวท (activate) คือ การทาให้สารเกิด
การอยากทาปฏิ กิริยา เป็ นสารที่ว่องไวมาก สารในที่น้ ี คือ น้ าบริ สุทธิ์ นัน่ เอง นัน่ แสดงว่า
น้ าดื่ม Tiptop นอกจากดื่มเปล่าๆ ก็ช่วยแทรกซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นแล้ว ยังช่วย
เป็ นน้ าที่ไม่วา่ จะไปผสมกับอาหารเสริ มใดๆ ก็เป็ นเหมือนตัวนาในการช่วยให้อาหารเสริ ม
นั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการแทรกซึ ม สู่ ร่า งกายได้ดีม ากขึ้ นอี ก ด้วย เหมาะแก่ ก ลุ่ ม ผูร้ ั ก
สุ ขภาพ หรื อผูท้ ี่ชื่นชอบการออกกาลังกายเป็ นอย่างมาก
แผนการตลาด บริ ษทั ฯมีการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้ (1) เกฑ์์ทางประชากรศาสตร์
ในส่ วนของรายได้ (2) เกฑ์์ดา้ นพฤติกรรม คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คานึ งัึงสุ ขภาพ และ (3)
เกฑ์์ด้านจิตวิทยา คือกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ชอบสิ นค้าคุ ฑภาพดี และซื้ อสิ นค้าจากประโยชน์
ของตัวสิ นค้ามากกว่าราคา ดังนั้น บริ ษทั จึงสรุ ปกลุ่มเป้ าหมายหลักของน้ าดื่ม Tiptop คือ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่ตวั เมือง ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่ดูแลสุ ขภาพ ประกอบกับตามวัย
และตามกระแส เริ่ มต้องการดูแลตัวเองมากขึ้น มีกาลังซื้ อน้ าดื่ ม Tiptop ค่อนข้างสู ง เมื่อ
เที ยบกับความต้องการและความจาเป็ นที่ ตอ้ งหันมาใส่ ใ จกับ สุ ขภาพของตัวเองมากขึ้ น
นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ ก็เป็ นกลุ่มที่เริ่ มหันมาออกกาลังกาย บริ โภคอาหารเสริ ม ดูแลสุ ขภาพ
มากขึ้ น หรื อกลุ่มคนที่ กาลังป่ วย และเริ่ มต้องการดูแลสุ ขภาพมากขึ้ น จากกระแสสังคม
หรื อการเข้ากับเพื่อนร่ วมงานโดยการรวมกลุ่มออกกาลังกายหลังเลิกงาน เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภค
กลุ่ มนี้ ย งั มี รูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ ม กั จะอยู่รวมกัน แนะนาสิ่ งดี ๆ ให้กนั น้ าดื่ ม Tiptop
วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

136
เล็งเห็ นว่า การทาการตลาดผ่านบุ คคลกลุ่ ม นี้ ก็ เป็ นการบอกต่อ ปากต่อปากได้ดี และดู
น่าเชื่อัือที่สุด เมื่อบอกต่อัึงกลุ่มอายุในวัยอื่นๆ นอกจากคนกลุ่มนี้ จะนิ ยมรักสุ ขภาพแล้ว
ยังนิยมต่อตราสิ นค้าอีกด้วย
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัฑ์์น้ าดื่ม Tiptop มี 3 ขนาด
 น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 600 มิลลิลิตร ในราคา 25 บาท/ขวด
 น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 1,500 มิลลิลิตร ในราคา 50 บาท/ขวด
 น้ าดื่ม Tiptop บรรจุเป็ นแกลลอนขนาด 6 ลิตร ในราคา 85 บาท/แกลลอน
1. ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และสามารัแนะนาสิ นค้าใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาด
มากขึ้น
2.ปรั บปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัฑ์์ให้มีความโดดเด่ นจากคู่แข่งขัน โดยใช้ส่วนประกอบที่
แตกต่างจากคู่แข่งขัน คือการใช้กรรมวิธีการผลิตน้ าดื่มระบบ Molecular Resonance Effect
Technology (MRET) รวมทั้งบรรจุภฑ
ั ์์โดยเน้นบรรจุภฑ
ั ์์ที่ความสะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่จะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.สร้ างภาพพจน์ให้ผลิ ตภัฑ์์ ให้เป็ นที่ยอมรับในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้หนั มาใส่ ใจ
ตัวเองและมีการจัดกิ จกรรมการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความสาคัญของการดื่ มน้ ากับผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ
โดยบริ ษทั ฯ มีงบโฆษฑาในปี แรกประมาฑ 1,736,500บาท เพื่อทาให้ตราสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั และปี ต่อ ๆ ไปประมาฑ 1ล้าน 8 แสนบาทและเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี
แผนการผลิ ต มี การสั่งซื้ อบรรจุภฑ
ั ์์ที่มีคุฑภาพสู งจากโรงงานผลิ ต และมีการ
ตรวจสอบคุฑภาพของผลิตภัฑ์์ และนามาติดฉลากอธิ บายคุฑสมบัติของสิ นค้า เมื่อผลิต
เสร็ จก็จะมี ก ารจัดส่ ง ไปเก็บ ในคลังสิ นค้า เพื่ อเตรี ย มพร้ อมส าหรั บการขนส่ งเป็ นลาดับ
ต่อไป สาหรับต้นทุนในการผลิ ตสิ นค้าจะเป็ นไปตามขนาดของบรรจุภฑ
ั ์์ ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นวัตดุ ดิบทางตรง ต้นทุนการผลิตเฉลี่ ยแต่ละขนาดของขวดจะอยูท่ ี่ประมาฑ 40% ของ
ราคาขาย ซึ่งเป็ นวัตดุดิบทางตรงประมาฑ 30% ของราคาขาย
แผนการจัดการและกาลังคน ใช้การจัดโครงสร้ างองค์การตามหน้า (Functional
Organization) เพราะเป็ นองค์ก ารที่ ไ ม่ มี ข นาดใหญ่ ม ากนั้น มี บุ ค ลากรทั้ง สิ้ น 18 คน
ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การบริ หาร 1คน ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 1คน ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1คน พนักงาน
ฝ่ ายผลิ ต 5คน พนักงานการตลาด/ฝ่ ายขาย 6คน พนักงานฝ่ ายการเงิ น 2คน แม่บา้ น 1คน
และรปภ. 1คน
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แผนการเงิน ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นทั้งสิ้ น 4 ล้าน 5 แสนบาท โดยเป็ นการระดมทุน
จากผูั้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทั้งสิ้ น บริ ษทั เริ่ มมีผลกาไรและสามารัปั นผลให้กบั ผูั้ ือหุ ้นได้ในปี
ที่ 1 มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 7 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
42,805,161 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 235.88%
คำสำคัญ

แผนธุ รกิจ, น้ าดื่ม โมเลกุลเล็ก, น้ าดื่ม แอคติเวท (MRET)

การผลิ ตน้ าบรรจุขวดขาย เป็ นการลงทุ นค่อนข้างสู ง แต่สามารัเก็บกิ นได้นาน
และกาไรดีมากๆ ด้วย อาชีพนี้เป็ นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ เพราะตลาดน้ าไม่มีตนั มีแต่จะโต
ขึ้นทุกวัน มันขึ้นอยูก่ บั การตลาดของเราที่ไม่เหมือนใคร...
1. บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
น้ ามีความสาคัญต่อร่ างกายมนุ ษย์ ช่ วยให้อวัยวะต่างๆของร่ างกายทางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสมดุ ลเพราะในร่ างกายเราประกอบด้วยน้ าัึ ง 2 ใน 3 ส่ วน ฉะนั้นจึงมี
ความสาคัญอันดับต้นๆของชี วิตมนุ ษย์ เราอาจมีชีวิตอยูไ่ ด้เป็ นเดือนหากขาดอาหารแต่อยู่
ได้เพียงไม่กี่วนั เท่านั้นหากขาดน้ า
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยมการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น รวมทั้งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่เร่ ง
รี บ จากการท างานท าให้ น้ า ดื่ ม บรรจุ ข วดให้ค วามสะดวกสบายต่ อผูบ้ ริ โภคได้ม ากขึ้ น
ดังนั้นบริ ษทั ทิปท๊อป จากัด จึงออกผลิตภัฑ์์น้ าดื่มบรรจุขวดภายใต้ตรา “Tiptop” โดยใช้
กรรมวิธีการผลิ ตระบบ Molecular Resonance Effect Technology (MRET) นาโน
เทคโนโลยี และควอนตั้มฟิ สิ กส์ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างโมเลกุลของน้ า หรื อเรี ยก
อีกอย่างว่าระบบแอคทิเวทเอ็มเร็ ท ทั้งนี้ น้ าดื่ม Tiptop เป็ นน้ าดื่มบริ สุทธิ์ โมเลกุลเล็ก ใน
ระบบแอคติเวท (activate) คือ การทาให้สารเกิดการอยากทาปฏิกิริยา เป็ นสารที่วอ่ งไวมาก
สารในที่ น้ ี คื อ น้ าบริ สุ ทธิ์ นัน่ เอง นัน่ แสดงว่า น้ าดื่ ม Tiptop นอกจากดื่ มเปล่ า ๆ ก็ช่วย
แทรกซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นแล้ว ยังช่วยเป็ นน้ าที่ไม่วา่ จะไปผสมกับอาหารเสริ ม
ใดๆ ก็เป็ นเหมื อนตัวนาในการช่ วยให้อาหารเสริ มนั้น มีประสิ ทธิ ภาพในการแทรกซึ มสู่
ร่ างกายได้ดีมากขึ้นอีกด้วย
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เทคโนโลยี เอ็มเร็ ทเริ่ มจดสิ ทธิ บตั รที่สหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ. 2000 เริ่ มเข้ามาใน
ประเทศแับเอเชี ยแปซิ ฟิกที่สิงคโปร์ เป็ นประเทศแรก และเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ.2547 ซึ่ งทางบริ ษทั ที่นาเข้า MERT เองนั้นตีตลาด ตอบสนองลูกค้า และประสบ
ความสาเร็ จมาตลอด 5 ปี ลูกค้าประมาฑ 80-90 %ใช้แล้วเห็นผลได้จริ ง โดยเฉพาะลูกค้าที่มี
ปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ จะพบว่าน้ าแอคทิเวทเอ็มเร็ ท สามารัส่ งเสริ มให้พวกเขามีสุขภาพและ
ฟื้ นตัวได้ดีข้ ึนกว่าการดื่มน้ าธรรมดา และสาหรับคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรง ก็จะช่วยดูแล
สุ ขภาพในเชิงป้ องกันได้อีกด้วย
น้ า ดื่ ม Tiptop สามารักรองน้ าได้ส ะอาดบริ สุ ทธิ์ ปราศจากเชื้ อโรค ัู กหลัก
อนามัยได้รับมาตรฐานการผลิตน้ าดื่มจากกระทรวงสาธารฑสุ ขว่า เป็ นผลิตภัฑ์์ที่มีความ
สะอาดปลอดภัย และที่แตกต่างไปจากแบรนด์อื่น นัน่ คือ Tiptop เป็ นการผลิตน้ าโมเลกุล
เล็ก ทาให้น้ าดื่มธรรมดาๆ สามารัเปลี่ยนเป็ นโมเลกุลเล็กๆ และแทรกซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้ดี
และรวดเร็ วกว่าน้ าดื่มยี่ห้ออื่น ที่สาคัญน้ าแอคทิเวทเอ็มเร็ ท ยังมีส่วนช่วยปรับสภาพสมดุล
ร่ างกาย เหมาะกับผูท้ ี่รักสุ ขภาพเป็ นอย่างดี
นำ้ ทีผ่ ่ำนเทคโนโลยี MRET ป้องกันภำวะขำดนำ้ ได้ อย่ำงไร
 มีความหนืดต่ากว่าน้ าดื่มทัว่ ไป 300-500 เท่า
 ทาให้ร่างกายสามารัดูดซึ มน้ าเข้าสู่ เซลล์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเร็ วกว่าน้ า
ธรรมดา 3 เท่า เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ทนั เวลา
 ต่างจากน้ าดื่มทัว่ ไปที่มีโครงสร้ างของกลุ่มโมเลกุลที่ไม่เป็ นระเบียบร่ างกายต้อง
ใช้เวลานานกว่าจะปรับโครงสร้างให้นาไปใช้ประโยชน์ได้
 น้ าที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็มเร็ ทจึงเป็ นน้ าที่สามารัแอคทีฟได้ตลอดเวลา เซลล์มีน้ า
หล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรฑ์ตลอดเวลา ช่วยป้ องกันและฟื้ นฟูภาวะที่ร่างกายขาด
น้ าได้ดี
เราเป็ นบริ ษ ัท ที่ ส นับ สนุ น และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ ก ับ ผู ้บ ริ โ ภค จึ ง ได้น า
เทคโนโลยีที่ทาให้เกิดผลกระทบจากการสั่นพ้องในระดับโมเลกุล หรื อเอ็มเร็ ท ซึ่ งคิดค้น
โดยนักวิจยั ชาวรัสเซียน ที่สร้างเครื่ องมือในการเลียนแบบธรรมชาติ โดยผลิตอุปกรฑ์ และ
วิธีการ ที่ให้กาเนิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า นามาเปลี่ยนแปลงคุฑสมบัติทางกายภาพ ของ
น้ าสะอาดธรรมดา ให้กลายเป็ นน้ าที่ มีประโยชน์ต่อระบบชี วภาพ และจุลชี วภาพ ที่ช่วย
ส่ งเสริ มระบบ การย่อย และการดูดซึ มน้ าเข้าสู่ เซลล์ร่างกาย ได้เร็ วกว่าน้ าธรรมดา 3 เท่า
สามารักาจัดสารอนุ อิสระที่อยูร่ อบๆ เซลล์เม็ดเลือดแดง ทาให้เม็ดเลือดแดงสะอาด และ
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หมุนเวียนได้ดี นาพาออกซิ เจน สารอาหาร และแร่ ธาตุต่างๆ ไปเลี้ยงเซลล์ของร่ างกายได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสริ ม สร้ า งความสมดุ ล ของร่ า งกาย จึ ง เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยใหม่ ที่รายล้อมไปด้วยเชื้อโรค และสิ่ งแปลกปลอมมากมาย
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความเป็ นได้ในการทาธุ รกิจน้ าดื่ม Tiptop
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบัึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจน้ าดื่ม Tiptop
1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิเคราะห์สัานการฑ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาเนินงาน

ความเป็ นไปในการทา
ธุรกิจน้ าดื่ม Tiptop

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ รกิ จน้ า ดื่ ม
Tiptop
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือน
ธันวาคม 2556
1.6 นิยำมศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายัึ ง การวิเคราะห์ สัานการฑ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
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2.

น้ าดื่ มระบบแอคทิ เวทเอ็มเร็ ท หมายัึ ง นาโนเทคโนโลยี และควอนตั้ม
ฟิ สิ กส์ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ าให้กลายเป็ นโมเลกุล
เล็ก แทรกซึ มสู่ ร่างกายได้ดี
3. การวิเคราะห์สัานการฑ์ หมายัึ งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายัึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัฑ์์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายัึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายัึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายัึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
 กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์
กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ โดยกำรใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็งของกิจกำร (Strengths)
1. ผลิตภัฑ์์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
2. มีกรรมวิธีการผลิตระบบ Molecular Resonance Effect Technology (MRET) นา
โนเทคโนโลยี และ ควอนตั้มฟิ สิ กส์ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ า
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าระบบแอคทิเวทเอ็มเร็ ทและวัตัุดิบคุฑภาพดี
3. บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิต
4. มีรูป แบบผลิ ตภัฑ์์ที่ ทนั สมัย ด้วยการออกแบบตราสิ นค้า และบรรจุ ภฑ
ั ์์ที่ มี
เอกลักษฑ์เฉพาะ
5. ในการแนะนาผลิ ตภัฑ์์เข้าสู่ ตลาดในช่ วงแรกจะมีการแจกผลิ ตภัฑ์์ให้ทดลอง
ดื่มซึ่งเป็ นการสร้างการรับรู ้และการเรี ยนรู ้จนเกิดทัศนคติในการบริ โภค
6. ด้า นราคาผลิ ต ภัฑ์์มี ราคาที่ เหมาะสมกับ คุ ฑภาพที่ ผูบ้ ริ โ ภคจะได้รับ จากการ
บริ โภค
วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

141
7. วัตัุ ดิบที่ใช้ในการผลิ ตมีปริ มาฑมากเพียงพอต่อความต้องการดังนั้นจึงสามารั
ผลิตได้ตลอดทั้งปี
8. คุฑภาพของน้ าดื่มสามารัเก็บรักษาได้ในอุฑหภูมิร้อนและเย็น
9. ปั จจุ บ นั มี ค วามก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี ใ นการผลิ ตเช่ น เครื่ องจัก รและระบบ
คอมพิ วเตอร์ ที่ ทนั สมัยท าให้มี ผลผลิ ตที่ มีคุฑภาพและผลิ ตได้ในปริ มาฑที่ มาก
เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.2 จุดอ่ อน (Weakness)
1. มีช่องทางในการจัดจาหน่ ายที่ค่อนข้างจากัด คู่แข่งมีสัานที่ในการจัดจาหน่ าย
เข้าัึงกลุ่มลูกค้าอย่างหลากหลาย ไปตั้งจาหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง
2. ผลิ ตภัฑ์์น้ าดื่ มTiptop เป็ นผลิ ตภัฑ์์ใหม่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทาให้
ตลาดรู้จกั และยอมรับ
3. มีคู่แข่งขัน ที่ทาการจาหน่ายอยูก่ ่อนแล้ว
4. การกระจายสิ นค้าให้เข้าัึงผูบ้ ริ โภค จาเป็ นต้องอาศัยคู่คา้ ค่อนข้างมาก จึงทาให้
ต้นทุนในการกระจายสิ นค้าสู ง
5. ผลิตภัฑ์์น้ าดื่มTiptop เป็ นผลิตภัฑ์์ใหม่ที่ยงั ไม่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ในช่วงแรก
จะต้องทาการส่ งเสริ มทางการตลาดให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และเกิดการรับรู ้ในผลิตภัฑ์์
จึงทาให้มีตน้ ทุนทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดช่วงแรกสู ง
2.3 โอกำส (Opportunities)
1. สังคมปั จจุบนั เริ่ มมีการตื่นตัวในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพ ซึ่ งจะทาให้น้ าดื่มTiptop
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริ โภค เป็ นกระแสความนิยมค่อนข้างสู ง
2. ผูบ้ ริ โภคนิ ยมทดลองบริ โภคผลิ ตภัฑ์์ใหม่ๆ โดยคานึ งัึ งคุฑภาพ รสชาติความ
อร่ อย และคุฑประโยชน์มากขึ้น และสาหรับการเลือกดื่มน้ าดื่ม ผูบ้ ริ โภคยึดติดกับ
ตรายี่ห้อน้อยลง ผูป้ ระกอบการทุกรายจึงมีโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าตลาด
ได้ ั้ามีการพัฒนาระบบการผลิต และการตลาดอย่างจริ งจัง
3. ภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาซื้ อสิ นค้า โดยเปรี ยบเทียบคุฑค่าสิ นค้ากับเงิน
ที่จ่ายในเชิงเปรี ยบเทียบมากขึ้น
4. มีการนาน้ าดื่ มตราTiptop ไปบริ จาค เพื่อการกุศลในการร่ วมกิ จกรรมต่างๆและ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยต่างๆ
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5. ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้นจึงเป็ นโอกาสของน้ าดื่ มTiptop ในการ
เข้าสู่ ตลาด และอยู่ในวงจรชี วิตผลิ ตภัฑ์์ในขั้นเจริ ญเติ บโตเป็ นระยะเวลานาน
เนื่องมาจากกระแสความนิยมในการใส่ ใจ สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
6. ปั ญหาสภาพเศรษฐกิ จมีผลทาให้การดาเนิ นชี วิตของประชาชนตกอยู่ภาวะเร่ งรี บ
ปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ แข่ ง กั บ เวลา น้ าดื่ ม บรรจุ ข วดTiptop จึ ง เป็ นทางเลื อ กใหม่ ที่
สะดวกสบายของผูบ้ ริ โภค
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. กลุ่ มผูผ้ ลิ ตรายใหม่ส ามารัเข้าสู่ ตลาดได้ง่าย ด้วยวิธีค ล้ายคลึ งกัน ท าให้มี
คู่แข่งเป็ นจานวนมาก
2. เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ ยงั สามารัเติ บ โต อาจท าให้มีคู่ แข่ง ขันใหม่เข้ามาใน
ธุ รกิจและทาให้เกิดทางเลือกใหม่แก่ผบู ้ ริ โภค
3. ธุ รกิ จน้ าดื่ มมีผนู ้ าตลาดที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีช่องทางการ
จาหน่ายหลายช่องทาง และมีการลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดอย่างมาก
4. ตลาดน้ าดื่ มเป็ นตลาดที่มีอตั ราการขยายตัวได้มากจึงทาให้มีการเพิ่มกลยุทธ์
เพื่อรั ก ษาและเพื่ อส่ วนแบ่ง ทางการตลาด ทาให้การรุ ก เข้าตลาดน้ า ดื่ ม ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันค่อนข้างสู ง
5. เนื่ องจากสภาวะน้ ามันในตลาดโลกมี ราคาเพิ่มสู งขึ้นทาให้มีตน้ ทุนทางการ
ผลิตและการขนส่ งเพิ่มสู งขึ้น
3. กำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรตลำด
3.1 กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย (T: Target Market)
ประชากรในเขตพื้ น ที่ ต ัว เมื อ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ ม คนที่ เ ริ่ ม รั ก และดู สุ ข ภาพ
ประกอบกับตามวัย และตามกระแส เริ่ มต้องการดูแลตัวเองมากขึ้น มีกาลังซื้ อน้ าดื่ม Tiptop
ค่อนข้างสู ง เมื่อเทียบกับความต้องการและความจาเป็ นที่ตอ้ งหันมาใส่ ใจกับสุ ขภาพของ
ตัวเองมากขึ้ น นอกจากนี้ คนกลุ่ มนี้ ก็เป็ นกลุ่ มที่ เริ่ ม หันมาออกกาลังกาย บริ โภคอาหาร
เสริ ม ดู แลสุ ขภาพมากขึ้น หรื อกลุ่มคนที่กาลังป่ วย และเริ่ มต้องการดูแลสุ ขภาพมากขึ้ น
จากกระแสสังคม หรื อการเข้ากับเพื่อนร่ วมงานโดยการรวมกลุ่มออกกาลังกายหลังเลิกงาน
เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ยงั มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มกั จะอยู่รวมกัน แนะนาสิ่ งดี ๆให้กนั
น้ าดื่ม Tiptop เล็งเห็นว่า การทาการตลาดผ่านบุคคลกลุ่มนี้ ก็เป็ นการบอกต่อ ปากต่อปาก
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ได้ดี และดูน่าเชื่ อัือที่สุด เมื่อบอกต่อัึงกลุ่มอายุในวัยอื่นๆ นอกจากคนกลุ่มนี้ จะนิ ยมรัก
สุ ขภาพแล้ว ยังนิยมต่อตราสิ นค้าอีกด้วย
3.2 กำรกำหนดตำแหน่ งทำงกำรตลำด (P: Positioning)
เนื่ องจากผลิตภัฑ์์ตอ้ งการเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคในระดับพรี เมี่ยม ที่สนใจใส่ ใจในเรื่ อง
ของสุ ขภาพมีความต้องการน้ าดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย จึงใช้
คุฑสมบัติเด่นของน้ าดื่มตราทิปท๊อปนี้ เป็ นตัวชูคุฑสมบัติของผลิตภัฑ์์ ทั้งรู ปแบบบรรจุ
ภัฑ์์และความเป็ นน้ าดื่มบริ สุทธิ์ โมเลกุลเล็ก

นำ้ ดื่มบริสุทธิ์โมเลกุลเล็ก
(+)

(+) รู ปแบบ

(-)

บรรจุภัณฑ์ ทที่ นั สมัย

(-)
นำ้ ดื่มบริสุทธิ์
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กลยุทธ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ และรำคำ
 รำคำนำ้ ดื่มตรำTiptop ขนำดต่ ำงๆ (ขำยปลีก)
1. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 600 มิลลิลิตร ในราคา 25 บาท/
ขวด
2. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 1,500 มิลลิลิตร ในราคา 50 บาท/
ขวด
3. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุเป็ นแกลลอนขนาด 6 ลิตร ในราคา 85 บาท/แกลลอน
 รำคำนำ้ ดื่มตรำTiptop ขนำดต่ ำงๆ (ขำยส่ งผ่ำนคนกลำง)
1. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 600 มิลลิลิตร ในราคา 19 บาท/
ขวด
2. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 1,500 มิลลิลิตร ในราคา 35 บาท/
ขวด
3. น้ าดื่ม Tiptop บรรจุเป็ นแกลลอนขนาด 6 ลิตร ในราคา 60 บาท/แกลลอน
กลยุทธ์การตั้งราคาขายส่ งผ่านคนกลาง โดยมีปริ มาฑจานวนการสั่ง 10 โหล/ 120
ขวดขึ้ นไป เป็ นวิธี ที่ทางผูป้ ระกอบการใช้หลักความยุติธ รรมทางธุ รกิ จ เพื่ อสร้ า งความ
จงรักภักดีต่อคนกลางในระยะยาวนัน่ เอง
กลยุทธ์ ด้ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)
การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่าย บริ ษทั กาหนดเป็ น 2 ช่องทางตามลักษฑะของ
กลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้คือ
1. ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยทำงตรง (Direct Channel) สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
ลูกค้าโครงการในพื้นที่กรุ งเทพฯและปริ มฑ์ล ซึ่ งด้วยลักษฑะของกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งใช้การ
ติดต่อเป็ นสาคัญ การกระจายสิ นค้าโดยการส่ งพนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการ
เสนอขายผลิตภัฑ์์ฯ ให้กลุ่มผูป้ ระกอบการโดยตรงทั้งที่กาลังจะสร้างใหม่และเป็ นกิจการ
ที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ล้วและต้องการเปลี่ยนที่นอน ซึ่ งพนักงานขายจะดูแลตามเขตพื้นที่ตน
รับผิดชอบ
2. ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยทำงอ้ อม (Indirect Channel) สาหรับพื้นที่กรุ งเทพฯ
และปริ มฑ์ลหรื อภาคกลาง ต้องอาศัยตัวแทนในการกระจายผลิตภัฑ์์ฯ โดยเลือกร้านค้า
ปลี กที่ขายผลิ ตภัฑ์์เฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่ น ร้ านขายเฟอร์ นิเจอร์ ใหญ่ๆตาม
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จังหวัดต่างๆ รวมไปัึ งการไปเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ที่ผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ รวมไปัึ ง
บริ ษทั ที่รับตกแต่งภายใน เนื่ องจากกลุ่มตัวแทนจาหน่ าย ดังกล่าวมีความคุ น้ เคยกับลูกค้า
และมีฐานลูกค้าเดิมอยูแ่ ล้ว ซึ่ งัือเป็ นการเข้าัึงและกระจายผลิตภัฑ์์ฯ ไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
คนสุ ดท้ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และช่ องทางที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเจาะ
กลุ่มตลาดผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายอีกช่ องทางก็คือ ร้านสรรพสิ นค้า (Department Store) หรื อ
ช่ องทางแบบ Modern Trade ซึ่ งมีศกั ยภาพอย่างมากในการเข้าัึ งกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ น
จานวนมาก และครอบคลุมทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสู่ ช่องทางดังกล่าว
ค่อนข้างซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
กลยุทธ์ กำรส่ งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
น้ าดื่ ม Tiptop จะวางสิ นค้าในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซุ ปเปอร์ สโตร์ ร้านค้าปลีกและ
ร้ า นอาหาร รวมทั้ง ขยายการวางสิ น ค้า ไปยัง ฟิ ตเนส เพื่ อเจาะกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นหลัก
สาหรับในอนาคตข้างหน้าน้ าดื่ม Tiptop จะเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งทางหน้าเว็ปไซต์
และทางสายการบินอีกด้วย
รู ปแบบช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
กระจำยสิ นค้ ำ
ผ่ำนคนกลำง

ค่ ำใช้ จ่ำยคนกลำงจัดจำหน่ ำย
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ ายของน้ าดื่ ม Tiptop มีการดาเนิ นการโดยเริ่ มจากช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย ผ่านคนกลางทางการตลาด ซึ่ งแต่ละคนกลางทางการตลาดที่ทางบริ ษทั
ทิ ป ท๊อป ติ ดต่ อให้ดาเนิ นช่ อ งทางในการล าเลี ย งสิ นค้า นั้น จะเสี ย ค่ า ช่ องทางในการ
ดาเนิ นงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน จะทาการกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ร้ านค้าปลี ก, Modern
Trade , Super store , Convenience Store และอื่นๆ ตามจุดต่างๆ โดยการติดต่อกับคนกลาง
เสี ยค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงของตัวแทนจัดจาหน่ ายหรื อบริ ษทั ตามที่ตกลงในสัญญา ส่ วน
ใหญ่ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าร้ านที่กล่าวมาข้างต้น จะเสี ยค่าใช้จ่ายแรกเข้าไม่เกิ น 30,000
บาท บางสัานที่สามารัตกลงนาสิ นค้ามาวางก่อนได้ โดยหักจากยอดขายผลิตภัฑ์์ ธุ รกิจ
ได้ 70% ร้านค้าได้ 20% คนกลางได้ 10 % ของราคาขาย
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4. กำรวิเครำะห์ แผนกำรผลิต
กำรผลิตนำ้ ดื่ม Tiptop มีกระบวนกำรผลิตตำมรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
ตอนกำรกรอง ประกอบด้วยการกรองด้วยสารที่เป็ นตัวกรอง (ัังกรอง) ชนิ ดต่าง
ๆ และ/หรื อ ใช้การกรองโดยวิธี Reverse osmosis (R.O.)
ขั้นตอนกำรทำลำยเชื้อจุลินทรี ย์ ประกอบด้วย การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (หลอด
UV) และ/หรื อใช้ระบบโอโซน (Ozone) จะมีวธิ ี ที่ไม่ซบั ซ้อนโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การกรองน้ าประปาหรื อน้ าบาดาลด้วยเครื่ องกรองทราย (Sand filter)
2. การกาจัดความกระด้างและเหล็กโดยเครื่ องกรอง Base exchange unit ซึ่ งบรรจุผง
กรองเรซิน
3. การกาจัดกลิ่น สี และตะกอน โดยเครื่ องกรองที่มี Activated carbon
4. การกาจัดแบคทีเรี ยโดยเครื่ องกรองที่มีซ่ ึงมีใส้กรองเป็ น Ceramic (Ceramic filter)
5. การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี Ultra violet โดยการผ่านน้ าเข้าสู่ ังั ที่ติดตั้งเครื่ องกาเนิดแสง UV
ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
6. พักน้ าลงในเครื่ องกรอง ผลิตน้ า MRET
7. เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการจึงผ่านน้ าเข้าสู่ เครื่ องบรรจุ เพื่อบรรจุใส่ ภาชนะต่อไป
โรงงานนี้ออกแบบโดยนักวิชาการจากสานักงานคฑะกรรมการอาหารและยา และ
สัาบันโภชนาการ มีการติดตั้งระบบการผลิตน้ า 3 ระบบในโรงงาน (softening, reverse
osmosis, deionization) พร้ อมด้วยระบบการฆ่าเชื้ อ 2 ระบบ (แสงอุลตราไวโอเลต และ
โอโซน) นอกจากนี้ โรงงานแห่ ง นี้ ยังมี ก าลัง ผลิ ตัึ ง 6,000 ลิ ตรต่อชั่วโมงซึ่ งสามารั
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
นอกจากกระบวนการทางานในแผนกแต่ละแผนกแล้วยังมีกระบวนการตรวจสอบ
คุฑภาพระหว่างขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัฑ์์ที่มีคุฑภาพ
1. การเลือกวัตัุดิบ : มีคุฑภาพดี 100% ทั้งคุฑค่าของน้ าดื่ม Tiptop และตัวบรรจุภฑ
ั ์์ที่ใช้
วัตัุ ดิบคุฑภาพดี นัน่ คือ ขวด PET ที่ได้รับการตรวจสอบเป็ นอย่างดี ก่อนจะัูกบรรจุน้ า
เข้าไป การออกแบบรู ปแบบของขวดน้ าดื่ม Tiptop เป็ นการเพิ่มคุฑค่าและคุฑภาพในการ
ผลิตให้กบั น้ าดื่ม Tiptop
2. การควบคุมคุฑภาพ : มีการตรวจสอบ และมีการกาหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า ตามหลัก เกฑ์์ วิ ธี ก ารที่ ดี ห รื อจี เ อ็ ม พี (Good
Manufacturing Practice : GMP)ตามประกาศกระทรวงสาธารฑสุ ข เริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
24 กรกฎาคม 2546

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

147
5. กำรวิเครำะห์ แผนกำรกำรจัดกำรและกำลังคน
โครงสร้ ำงองค์ กำร
กิ จ การใช้ ล ั ก ษฑะการจัด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่
(Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการ
จัดการโครงสร้ างองค์การในลักษฑะนี้ ทาได้ง่ายต่อการบริ หาร อี กทั้งยังง่ ายต่อการ
ควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภำพแสดงแผนผังองค์ กำร (Organization Chart)
ผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตลาด
การตลาด/ฝ่ ายขาย

การเงิน
6. กำรวิเครำะห์ แผนกำรเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 4 ล้าน 5 แสนบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 23,049,330
บาท ปี ที่ 2 เท่ า กั บ 27,659,196 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 32,269,062 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กั บ
36,878,928 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 41,488,794 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 8,676,773
บาท ปี ที่ 2 เท่ า กับ 10,706,740 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กับ 13,200,806 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กับ
15,822,656 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 18,521,560 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ
7 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 42,805,161 บาท และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 235.88%
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7. สรุ ปผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์สัานการฑ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จน้ าดื่ ม
Tiptop ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้น มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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