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แผนธุรกิจผลิต และจำหน่ ำยหีบศพ “มีสุข”
พิภูษณะ แทนสกุล 1
--------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หำร
ธุ รกิ จการผลิ ตและขายหี บ ศพ เป็ นธุ รกิ จที่ เกิ ดจากในแต่ ล ะวันมี ผูเ้ สี ย ชี วิตเป็ น
จานวนมาก รวมทั้งสถิติการเสี ยชี วิตของคนไทยก็มีจานวนไม่นอ้ ย จึงได้เกิดธุ รกิจการผลิต
และขายหีบศพแบบมาตรฐานและแบบตามความต้องการขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละบุคคลในกลุ่มดังกล่าว สาหรับผูท้ ี่ทาธุ รกิจนี้ ก่อนลงมือทาธุ รกิจจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตหรื อออกแบบหี บศพ พร้อมทั้งพิธีกรรมประเพณี ความเชื่ อ
ของแต่ละศาสนาในเบื้องต้นให้เข้าใจก่อน หี บศพในปั จจุบนั มีหลากหลายก็จริ ง แต่ส่วน
ใหญ่ ลักษณะการออกแบบรู ปทรงไม่มีความแตกต่างกัน ปั จจัยด้านการเงิ นเป็ นเงื่ อนไข
สาคัญ นอกจากฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว ทัศนคติของเจ้าภาพก็มีส่วนในการกาหนดรู ปแบบ
งานศพ เจ้าภาพบางคนจัดงานศพอย่างใหญ่โต เนื่ องด้วยผูต้ ายมี บุญคุ ณใหญ่หลวงต่อ
ลูกหลาน ขณะที่บางคนเลื อกที่จะจัดงานอย่างประหยัด เพื่อหลี กเลี่ ยงความสิ้ นเปลื อง
บางอย่า งที่ ม องว่า ไม่ จาเป็ น แต่ ก็ พ ยายามที่ จ ะให้ง านออกมาอย่า งสมฐานะ หรื อ
ระดับกลางๆ เช่นกัน ดังนั้นแล้ว โลงศพจึงเปรี ยบเสมือนบ้านหลังสุ ดท้ายของผูต้ าย
ธุ รกิจการผลิตและขายหี บศพแบบมาตรฐานและแบบตามความต้องการ ใช้ชื่อว่า
“มีสุข” เป็ นการนาเสนอรู ปแบบหี บศพในแนวใหม่ สามารถสั่งออกแบบได้ รองรับความ
ต้องการของทุก คน เพราะเชื่ อว่า “ความตาย จะไม่น่า กลัวอี ก ต่ อไป เพราะทุ ก คนล้วน
แล้วแต่หนี ไม่พน้ ความตาย” ดังนั้น การจัดงานเราสามารถเลื อกออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อ
เป็ นเกียรติแก่ตนเอง และเป็ นอนุสรณ์ หรื อภาพความอบอุ่นที่จะมอบทิ้งไว้ครั้งสุ ดท้าย
เชื่ อว่าหลายคนกลัวความตาย และกลัวที่จะลงไปนอนในโลงศพ แต่ธุรกิ จมีสุข
เชื่ อว่าสามารถสร้ างความสุ ขให้แก่ ตวั เองแม้ตอ้ งตายไปแล้วได้ งานศพไม่จาเป็ นต้องมี
จากัดในรู ปแบบเดิมๆ เพื่อเป็ นการช่วยเปลี่ยนจากความโศกเศร้า น่ากลัว ให้มีสีสันของคา
ว่า “ภาพสุ ดท้ายแห่ งความอบอุ่น” เพื่อแสดงออกให้ผทู ้ ี่จากไปไม่ตอ้ งกังวล หมดห่ วง และ
มีสุข ในสิ่ งที่ทา ทาด้วยใจ ขอแค่ต้ งั ใจจริ งว่า เราอยากทาให้คนที่รักอย่างดีที่สุด
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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เรี ยกได้วา่ “ธุ รกิจมีสุข” จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของบุคคลกับภาพครั้ง
สุ ดท้ายไว้เป็ นอนุ สรณ์ โดยเน้นรู ปลักษณ์การดีไซด์ แบบที่แตกต่างจากธุ รกิ จหี บศพทัว่ ๆ
ไป กล่าวคื อ การออกแบบแนวอนุ รักษ์นิยมและแบบอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ ยวข้อง
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสนิ ยม โดยสร้ างความเป็ น “อัตลักษณ์ ” ของตนเอง ทั้งนี้
แนวทางของธุ รกิ จเชิ งรุ ก คือ การออกแบบ Model หี บศพพร้ อมการให้คาปรึ กษาตกแต่ง
บรรยากาศให้เหมาะสมกับฐานะ ธุ รกิจมีสุข จึงเป็ นธุ รกิจที่บ่งบอกความหมายในตัวว่า เมื่อ
มีทุกข์ ให้มีสุขแก้ไขปั ญหาต่อไป
สาหรับธุ รกิจการผลิตและขายหี บศพแบบมาตรฐานและแบบตามความต้องการนี้
ถึงแม้การทางานจะเป็ นธุ รกิจประเภทหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตอ้ งระลึกอยูเ่ สมอว่าเป็ น
งานบุญด้วย เป็ นครั้งสุ ดท้ายที่เราจะมีสุขกับคนที่เรารักนัน่ เอง แท้จริ งการทาธุ รกิจนี้ ตอ้ งมี
ความเมตตา ซื่อสัตย์ ไม่คดโกงเพื่อหวังเอาเงินเพียงอย่างเดียว
แผนการตลาด บริ ษทั ฯมีการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้ (1) เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์
ในส่ วนของรายได้ และ (2) เกณฑ์ดา้ นจิตวิทยา คือกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ชอบสิ นค้าคุ ณภาพดี
และซื้ อสิ นค้าจากประโยชน์ของตัวสิ นค้ามากกว่าราคา ดังนั้น บริ ษทั จึงสรุ ปกลุ่มเป้ าหมาย
หลักของหี บศพ มี สุข คื อกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายระดับ บน หรื อเป็ นกลุ่ ม ที่ มี
รายได้ เป็ นผูบ้ ริ โภควัตถุและทุนนิยม ปั จจัยด้านจิตวิทยาที่สร้างแรงกระตุน้ คือ ความเชื่อ
ประกอบกับค่านิ ยมทางสังคม และทัศนคติ ที่ดี ที่ช่วยเสริ มสร้ างความเป็ นอัตลักษณ์ ของ
ร้ านมี สุขได้ดี คื อ ความแตกต่าง และแปลกใหม่ของหี บศพ โดยเกิ ดจากไอเดี ยความคิด
สร้างสรรค์ ที่มาจากแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคเอง
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เราขายไอเดียการออกแบบหี บศพรู ปแบบ
ใหม่ หลากหลายสไตล์ให้กบั ลู กค้า มอบสิ่ ง ที่ ลู กค้า ต้องการ โดยสร้ างความเชื่ อมัน่ และ
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในทัศนคติที่ดี โดยการที่ลูกค้ารู ้สึกและสัมผัสได้วา่ มีสุข หี บศพ
เป็ นการมอบอนุ สรณ์ หรื อสิ่ งสุ ดท้ายที่ ลูกค้าทุกคนสามารถทาได้ให้กบั คนที่รัก หรื อเพื่อ
เกียรติยศ ชื่อเสี ยงของตนเอง เป็ นการเปลี่ยนความทุกข์ โศกเศร้าในวันตาย ให้รู้สึกถึงความ
อบอุ่น แม้จะพบทุกข์ หรื อเศร้า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มี 3 ขนาด
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โลง 1.80x18”
ราคาเริ่ มต้น 16,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

โลง 1.80x20”
ราคาเริ่ มต้น 18,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

โลง 1.80x22”
ราคาเริ่ มต้น 20,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

โดยบริ ษทั ฯ มีงบโฆษณาในปี แรกประมาณ 286,500 บาท เพื่อทาให้ตราสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั และปี ต่อ ๆ ไปประมาณ 300,825 บาท และเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี
แผนการผลิ ต บริ ษั ท ฯ มี ก ารสั่ ง ซื้ อวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และบางอย่ า ง
โรงงานผลิ ต เอง และนามาด าเนิ นการให้ไ ด้ต ามที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ และมี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตเสร็ จก็จะมีการจัดส่ งไปเก็บในคลังสิ นค้าเพื่อเตรี ยมพร้อม
สาหรับการขนส่ งเป็ นลาดับต่อไป สาหรับต้นทุนในการผลิตสิ นค้าจะเป็ นไปตามขนาดของ
หี บศพ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นวัตดุดิบทางตรง ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยแต่ละขนาดของหี บศพจะอยู่
ที่ประมาณ 40% ของราคาขาย ซึ่งเป็ นวัตดุดิบทางตรงประมาณ 30% ของราคาขาย
แผนการจัด การและก าลัง คน บริ ษ ัท ฯ ใช้ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ารตามหน้า
(Functional Organization) เพราะเป็ นองค์การที่ไม่มีขนาดใหญ่มากนั้น บริ ษทั ฯ มีบุคลากร
ทั้งสิ้ น 15 คน แบ่งเป็ น (1) ฝ่ ายผลิตจานวน 6 คน ประกอบด้วย หัวหน้าคนงาน 1 คน
แผนกขัด 1 คน แผนกเชื่อม 1 คน แผนกปั๊ ม+เจาะ 1 คน แผนกพ่น 1 คน แผนกกลึง 1 คน
(2) ฝ่ ายขายและบริ หารจานวน 9 คน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ 1 คน แผนกต้อนรับ 1 คน
แผนกออกแบบ 1 คน แผนกบัญชี 1 คน แผนกขาย+ขนส่ ง 2 คน แผนกการตลาด 2 คน
แม่บา้ น 1 คน
บริ ษทั ใช้เงิ นลงทุนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท บริ ษทั เริ่ มมีผลกาไรในปี ที่ 1 มีระยะเวลา
คืนทุนเพียง 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV)
61,314,788 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 677.42%
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คำสำคัญ
แผนธุ รกิจ, หี บศพไอเดียใหม่, โลงศพไอเดียใหม่
ข้ อคิดเชิ งธุรกิจ :
โอกาสทางธุ รกิจมีอยูเ่ สมอท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวันของคนเรา ไม่วา่
จะเป็ นงานรับขวัญวันเกิด งานฉลองจบการศึกษา งานบวช งานแต่งงาน หรื อแม้กระทัง่ งาน
ศพ ขอแค่คุณใส่ ความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับความจริ งใจและความกล้าที่จะฝื นกฎเกณฑ์
ลงไป ส่ วนผสมนี้จะช่วยเพิม่ คุณค่าทางใจให้กบั ธุ รกิจของคุณได้
1. บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นับ เป็ นเรื่ อ งที่ น่ า ติ ด ตาม เมื่ อ น าเอาวัฒ นธรรมไทยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานศพมา
เกี่ยวพันกับธุ รกิจการขายหี บศพ บทนานี้ มีวตั ถุประสงค์ให้เห็นความเชื่อมโยงของการจัด
งานศพตามวัฒนธรรมประเพณี “ไทยพุทธ” ในสังคมเมืองกับธุ รกิ จหี บศพแบบมาตรฐาน
และแบบตามความต้องการ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การตาย โดยวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ นจากการ
สั ม ภาษณ์ ข องผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด งานศพในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ระหว่างเดื อนกุ มภาพันธ์ถึงเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2549 ได้แก่ ผูป้ ระกอบการผลิ ตและขาย
หี บ ศพ รวมทั้ง ความคิ ด เห็ น จากการสั ม ภาษณ์ พ ระภิ ก ษุ ใ นวัด เขตกรุ ง เทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังได้อา้ งอิงองค์ความรู ้ที่ได้จากเอกสารงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับธุ รกิจงานศพของ
บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด เมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วย
ธุ รกิ จบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการตาย การจัดงานศพถื อเป็ นวัฒนธรรมที่ปฏิ บตั ิสืบ
ทอดกันมายาวนาน เป็ นประเพณี ปฏิบตั ิที่ผอู ้ ยูก่ ระทาให้กบั ผูต้ าย เพื่อแสดงความเคารพรัก
และอาลัย ให้เกี ยรติและสานึ กในบุญคุ ณ และยกย่องผูต้ ายเป็ นครั้งสุ ดท้าย การจัดงานศพ
โดยทัว่ ไปแล้ว ต้องมี การซื้ อโลงบรรจุศพ มีการสวดศพที่ วดั มีการจัดหาดอกไม้ประดับ
หน้าศพ พวงหรี ด จัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มแก่ผทู ้ ี่มาร่ วมงานสวดศพ หลังจากนั้นเป็ น
พิธีการเผาศพ ซึ่ งในการจัดการดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการตายทั้งสิ้ น ที่
เด่นชัดที่สุดคือ ธุ รกิ จการผลิ ตและขายหี บศพ ซึ่ งในแต่ละปี สามารถสร้ างรายได้อย่างต่ า
มากกว่า พันล้า นบาทต่ อ ปี (ศู นย์วิจยั กสิ ก รไทย, 2540) ขณะเดี ย วกัน ข้อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ธุ รกิ จการผลิ ตและขายพวงหรี ด ก็สร้ างรายได้อย่างต่ าเป็ นหลักร้ อยล้าน
บาทขึ้นไปต่อปี และก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง ในบทนานี้ จะนาเสนอภาพธุ รกิ จ
การผลิตและขายหี บศพ ดังต่อไปนี้
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ธุรกิจกำรผลิตและขำยหีบศพ
หี บศพที่ ขายทัว่ ไปมี 3 ประเภท ได้แก่ หี บศพไทย หี บศพจี น และหี บศพคริ ส ต์
วัสดุที่ใช้ในการผลิตหี บศพทัว่ ไปนิยมใช้ไม้ยางมากที่สุด ร้อยละ 35 รองลงมาได้แก่ ไม้อดั
ร้อยละ 20 เนื่ องจากเป็ นไม้แปรรู ปที่เข้ามาทดแทนความต้องการไม้ยาง และยังเป็ นการ
ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมและรณรงค์การอนุ รักษ์ป่าไม้ ญาติผเู ้ สี ยชี วิตบางรายต้องการหี บศพที่
ทาจากเนื้อไม้ที่สวยงามและทนทาน ผูผ้ ลิตจึงใช้ไม้สักซึ่ งมีราคาค่อนข้างแพง มาทาหี บศพ
ถึงร้อยละ 18 ในการผลิตหี บศพจีน ผูผ้ ลิตร้อยละ 13 นิ ยมใช้ไม้จาปา ส่ วนผูผ้ ลิตที่เหลืออีก
ราวร้ อยละ 2 นิ ยมผลิ ตหี บศพที่ ทาจากไม้หลากหลายชนิ ด เช่ น ไม้ทุเรี ยน ไม้งิ้ว หรื อไม้
ขนุน เป็ นต้น (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย)
ควำมนิยมในกำรผลิตและขำยหีบศพ
จากผลการสารวจ ร้านขายหี บศพ ร้อยละ 93 นิ ยมขายหี บศพมากกว่า 2 ประเภท
ขึ้นไป ส่ วนที่เหลือร้อยละ 7 ขายเฉพาะหี บศพไทยเพียงอย่างเดียว สาหรับความนิ ยมของผู ้
ซื้ อหี บศพ พบว่าญาติ ผูเ้ สี ยชี วิต ซื้ อหี บศพไทยมากที่สุด ร้ อยละ 39 รองลงมา ร้อยละ 36
ซื้ อหี บศพจีน แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แม้วา่ ราคาหี บศพจีนจะแพงกว่าหี บศพไทยมากก็
ตาม
ควำมมั่นคงของธุรกิจกำรผลิตและขำยหีบศพ
กล่าวกันว่า ธุ รกิจการผลิตและขายหี บศพนั้นเป็ นธุ รกิจที่ไม่มีวนั ตาย เนื่ องจากเป็ น
ธุ รกิ จจาเป็ นและเป็ นที่ ต้องการ โดยเห็ นได้ว่า เศรษฐกิ จในปั จจุ บนั มี ก ารปรั บ ลดอัตรา
ดอกเบี้ย ทาให้อตั ราดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์มีแนวโน้มลดลง อัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ นเกณฑ์ต่ า
เนื่ องจากเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จมีแนวโน้มดี ข้ ึน และมีแนวโน้มที่ดีในการลงทุน อีกทั้ง
รัฐบาลมีการกระตุน้ การใช้จ่ายภาคเอกชน ตลอดจนแผนรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) ที่กาลังจะมีผลกระทบกับธุ รกิ จ เศรษฐกิจและสังคมเมืองไทยในอนาคตอันใกล้น้ ี
หลากหลายธุ รกิ จต่างประสบปั ญหาในการดาเนิ นงานอย่างทัว่ หน้าและต่อเนื่ อง บ้างอยูไ่ ด้
ด้วยสายป่ านของแหล่งทุนและการแข่งขันที่รุนแรง บ้างถูกผลกระทบอย่างหนักหน่ วงจน
ต้องปิ ดกิ จการลงถาวร เช่ น ธุ รกิ จเสื้ อผ้า สิ่ งทอ ธุ รกิ จอาหารบางประเภท แตกต่ า งจาก
"ธุ รกิ จขายหี บศพ" ที่ ไม่ได้รับผลกระทบ หากพิจารณาจากอัตราการตายของคนไทยที่ มี
แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น เช่น ในปี พ.ศ. 2539 มีท้ งั สิ้ น 314,307 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี พ.ศ.
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2538 ที่มีจานวน 298,468 คน เมื่อพิจารณาราคาขายหี บศพโดยเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท
ต่อโลง ธุ รกิจขายหี บศพในปี พ.ศ. 2539 สร้างรายได้ที่มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,400 ล้านบาท
พ.ศ. 2549 คือ 450,000 คน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ 2549) เมื่อ
เปรี ยบเทียบปั จจุบนั พ.ศ. 2500-2553 คนไทยตายราว 4 แสนกว่าคนในแต่ละปี แต่จานวน
ตายนี้กาลังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต อีกราว 10-20 ปี ข้างหน้า อาจจะมีคนไทยตายปี ละกว่า
6 แสนคน (หรื อ ที่ อ ัต ราตายประมาณ 10 คน ต่ อ ประชากร 1,000 คน) (สถาบัน วิจ ัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล) ด้วยราคาหี บศพเฉลี่ย 4,500 บาทต่อโลง ธุ รกิ จ
ขายหีบศพในปัจจุบนั สร้างรายได้มูลค่าอย่างต่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ธุ รกิ จดังกล่ าวยังเป็ นการส่ งเสริ มธุ รกิ จโรงงานอุ ตสาหกรรมและธุ รกิ จ
ครัวเรื อนอีกด้วย กล่าวคือ ร้านขายหี บศพในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลเกินกว่าครึ่ ง (ร้อย
ละ 67) ส่ วนใหญ่เป็ น ร้านที่ผลิตและขายเอง ที่เหลืออีกร้อยละ 33 เป็ น ร้านค้าปลีก ซึ่ งรับ
สิ นค้าจากผูผ้ ลิตรายใหญ่มาขาย (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย 2540) เมื่อนามาเทียบเคียงกับจานวน
การตายของประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นในปั จจุบนั สามารถบ่งชี้ ได้วา่ ความต้องการและความ
จาเป็ นในการผลิ ตและใช้หีบ ศพ เพิ่ ม มากขึ้ นตามจานวนผูเ้ สี ย ชี วิต ธุ ร กิ จนี้ จึง ต้องการ
แรงงานในการผลิ ต เกิ ดกระแสเศรษฐกิ จหมุนเวียนทั้งการผลิ ต การขาย และการจ้างงาน
ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบกิ จ การขนาดเล็ ก การผลิ ต หี บ ศพอาจจัด เป็ นอุ ต สาหกรรมภายใน
ครอบครัว เงิ นลงทุนของผูป้ ระกอบการมากน้อยขึ้นอยู่กบั ทาเลที่ต้ งั และขนาดของหน้า
ร้านเป็ นสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
-เป็ นศูนย์กลางในการผลิต ออกแบบ และเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหี บศพแบบมาตรฐาน
และแบบตามความต้องการครอบคลุมทุกภูมิภาค
-สร้างเครื อข่ายในลักษณะ Franchise
-เป็ นผูน้ าในด้านการออกแบบ ผลิ ตหี บศพแบบมาตรฐานและแบบตามความ
ต้องการ
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลการศึ กษาในครั้ ง นี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ใ นการทาธุ รกิ จผลิ ต และ
จาหน่ายหี บศพ “มีสุข”

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

94
1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน

ความเป็ นไปในการทา
ธุรกิจผลิต และจาหน่าย
หีบศพ “มีสุข”

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจผลิต และ
จาหน่ายหี บศพ “มีสุข”
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือน
ธันวาคม 2556
1.6 นิยำมศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. หี บศพ หรื อ โลงศพ หมายถึง ที่สาหรับบรรจุศพ หรื อร่ างคนตาย โดยให้ศพ
นอนราบอยูภ่ ายใน และมีฝาครอบมิดชิด ก่อนที่จะนาไปบาเพ็ญพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่อไป
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
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4.

การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด

5.
6.

การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
การวิเคราะห์ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง 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)
ด้ ำนตัวสิ นค้ ำ
1 ราคาของสิ นค้า
ระดับราคาโดยเฉลี่ ย เหมาะกับลู กค้ากลุ่ มเป้ าหมายที่ มีรสนิ ย ม
และมีกาลังซื้ อไม่ต่างจากร้านค้าคู่แข่ง โดยเริ่ มต้นที่ 16,000 บาทเป็ นต้น
ไป ซึ่ งทุกคนสามารถวางแผนอนาคตให้กบั ตนเองได้ และเป็ นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (หีบศพ) ให้กบั ผูท้ ี่รักอีกด้วย เพราะสิ่ งที่เราทุกคน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อหนีไม่พน้ นัน่ คือ ความตาย
2 ประโยชน์ของสิ นค้า
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่เป็ นลูกค้า
- เพื่อความโดดเด่นด้านชื่ อเสี ยง เกียรติยศทางสังคม สามารถ
วางแผนและตกแต่ ง ได้ล่ ว งหน้า เปรี ย บเหมื อ นบ้า นหลัง
สุ ดท้าย ที่เราจะร่ วมส่ งสุ ข ให้กบั คุณ
3 คุณภาพสิ นค้า
มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ และการประกอบหี บ ศพในทุ ก
ขั้นตอนเพื่อให้ได้หีบศพที่มีคุณภาพ
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4 บริ การ
- การบริ การที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางเพื่อความพึงพอใจสู งสุ ด
ของลูกค้า (Customer Satisfaction) การจัดการฝึ กอบรมด้าน
การบริ การให้กบั บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
- มีการควบคุม ดูแลการจัดส่ งสิ นค้าเอง สามารถชาระเงินได้
สะดวกผ่านบัตรเครดิต และมีการผ่อนชาระผ่านบัตรได้ดว้ ย
5 ความหลากหลาย
มี หี บ ศพ หลากหลายแบบให้ เ ลื อ ก พร้ อ มทั้ง น าเสนอไอเดี ย
รู ปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่าง และไม่เหมือนทัว่ ไป
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มี ก ารคิ ดค้น รู ป แบบใหม่ ๆ ทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อขายเป็ นการ
ทดลองตลาด และใช้ในการส่ งเสริ มไปในตัว หากประสบ
ความสาเร็ จ จะนาใส่ ลงในแค็ตตาล็อค เพื่อจาหน่ายต่อไป
- การออกแบบได้ตามความต้องการเป็ นการดึงดูดใจลูกค้าที่มี
ความคิดแปลกใหม่
7 วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
เก็บรั กษาไว้ได้นานหลายปี สาหรั บสิ นค้าในสต็อค เราจะคอย
หมัน่ เช็คสภาพ ตรวจสอบดูแลให้อย่างดี
ด้ ำนกำรตลำด-แข่ งขัน
1 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
การโฆษณาผ่า นทางหนัง สื อนิ ตยสารที่ วยั ท างานนิ ย มอ่ า น ลง
โฆษณาในคอลัม น์ แ นะน าร้ า นหรื อเรื่ องแปลกๆ หรื อเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายคนทางาน นอกจากนี้ เข้าไปให้
ความรู ้กบั กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้คลุกคลีจนกลายเป็ นเรื่ องปกติ โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล เป็ นต้น
2 ส่ งเสริ มการขาย
- จัด แพ็ค เกจราคาสุ ดคุ ้ม และจัด กิ จ กรรมควบคู่ ไ ปกับ ไทย
ประกันชี วิต เครื อข่ายการจัดอบรมสัมมนาตามโรงพยาบาล
หรื อศูนย์ผสู้ ู งอายุ ที่สาคัญสามารถเข้าร่ วมโครงการบริ จาค
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ร่ างกาย กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อกลุ่มเป้ าหมายคนทางาน
ผูป้ ่ วยและคนสู งอายุ
- มี ลกั ษณะการจัดร้ านเป็ นสไตล์ไม่ เหมื อนใคร ทาให้ดูเป็ น
กันเอง สร้างความอบอุ่น ลบภาพความน่ากลัวจากร้านอื่นๆ
3 อานาจตราสิ นค้า (Brand Power)
การใช้ชื่อตราสิ นค้าว่า “มีสุข” เป็ นตราสิ นค้าที่สื่อให้เห็นถึง การ
เพิ่มคุ ณค่าในการใช้สินค้าและความแปลกใหม่ ยังเป็ นการสร้างพลังของ
Brand Power ให้ถูกพูดถึงกันแบบปากต่อปาก (Word of mouth)
ด้ ำนกำรบริหำร
1 ความสามารถในการทากาไร (Product Profitability)
- มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละส่ วน ได้อย่าง
ชัดเจน
หุ น้ ส่ วนทุกคนมีทกั ษะ ความรู ้ ความชานาญ ในแต่ละส่ วน
ของตนเป็ นอย่างดี จึงมีความคิดริ เริ่ ม-สร้างสรรค์ในการทา
หีบศพที่มีคุณภาพ
- ใช้ทุนดาเนิ นการเป็ นของตนเองทั้งหมด
2 เทคโนโลยีในการผลิต
- มี Empowerment คือ มีการมอบอานาจการตัดสิ นใจให้แต่ละ
ส่ วน ในการปฏิบตั ิงานในระดับหนึ่ง ทาให้บุคลากรทุกคน มี
ความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
- มีแหล่งการผลิตที่มีคุณภาพ
- ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อนกับคู่แข่งขันในตลาดทัว่ ไป
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
ด้ ำนตัวสิ นค้ ำ
1. ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
2. ทาเฉพาะโลงศพคนอย่างเดียวเท่านั้น
ด้ ำนกำรตลำด-แข่ งขัน
1. การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
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- การโฆษณาไม่ ส ามารถท าได้ เ ป็ นประจ า เนื่ องจาก
งบประมาณที่ ค่อนข้างสู งและจากัด งบประมาณส่ วนใหญ่
ไปใช้กบั คุณภาพของวัตถุดิบและด้านอื่นๆ เสี ยมากกว่า
2. ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
- ยังเป็ นจุดอ่อนเพราะเป็ นธุ รกิ จที่เพิ่งเริ่ มต้น ยังไม่มีใครรู ้ จกั
และเชื่ อ ถื อในฝี มื อมากนัก
ต้อ งใช้เงิ น ลงทุ นในการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ องค์กรให้
เป็ นที่รู้จกั ต่อไป
ด้ ำนกำรบริหำร
1. ความสามารถในการทากาไร (Product Profitability)
- การสั่งซื้ อวัตถุดิบ ยังไม่ได้รับเครดิตจากผูข้ าย จะต้องจ่ายเงิน
สดทุ ก ครั้ ง ท าให้ข าดสภาพคล่ อ งในเงิ นสดหมุ น เวีย น
(Working capital)
- ต้นทุนสิ นค้าส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ค่าเช่าสถานที่
2. การกระจายสิ นค้า
- มีเพียงสาขาเดียว ยังไม่ครอบคลุ มในทุกๆภาคของประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตาม ทางร้านจะขยายสาขาเพิ่มเติม และมีการ
พัฒ นาในรู ป แบบออนไลน์ ผ่า นทาง website ตลอด 24
ชัว่ โมง ซึ่งปัญหาสาคัญคือ การหาทาเลที่ดียากมาก
2.3 โอกำส (Opportunities)
ด้ ำนสั งคมและผู้บริโภค
1. ความต้องการ
- คนไทยเสี ยชีวิตราว 4 แสนกว่าคนในแต่ละปี และจานวนนี้
กาลังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต อีกราว 10-20 ปี ข้างหน้า
อาจจะมีคนไทยเสี ยชีวิตปี ละกว่า 6 แสนคน (หรื อที่อตั รา 10
คน ต่อประชากร 1,000 คน)
2. ทัศนคติและรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle)
- การรั บวัฒนธรรมตะวันตก ปั จจุ บนั ในสังคมไทย เริ่ ม มี
แนวคิดสมัยใหม่ กับอารยธรรมต่างประเทศ
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3. คุณประโยชน์สินค้า
- เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ทราบดี เป็ นสิ่ งจาเป็ นต้อง
ใช้กบั ตนเองทุกคน ในขณะที่สิ้นลมหายใจ
ตลำดและกำรแข่ งขัน
1. ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด
- ขนาดของตลาดใหญ่ และมี อ ัต ราการเติ บ โตของตลาด
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ (ในอนาคต อัตราตายประมาณ 10 คน ต่อ
ประชากร 1,000 คน)
2. ความรุ นแรงการแข่งขัน และจานวนคู่แข่งในตลาด
- เนื่ องจากการแข่งขันในตลาดเป็ นรู ปแบบหี บศพแบบเดิ มๆ
ทัว่ ไป แต่ทางร้ านมี สุขมี การนาเสนอไอเดี ย รู ปแบบแปลก
ใหม่ ต่างจากคู่แข่งขันในตลาด
3. ตาแหน่งทางการตลาด
- วางตาแหน่ ง สู่ ผูบ้ ริ โภคที่ มีความใส่ ใจในการเลื อกสรร
คุณภาพและไอเดี ยสร้ างสรรค์แนวใหม่ การผลิ ตออกแบบ
ของหี บศพ ที่มีความแตกต่างต่อธุ รกิ จเดียวกัน ย่อมทาให้
สร้างภาพลักษณ์ (Image Building) ของสิ นค้าได้ดีกว่า
คู่แข่งที่ยงั ไม่มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ด้ ำนเศรษฐกิจ
1. แนวโน้มและบรรยากาศการลงทุน
- เศรษฐกิ จมี แนวโน้ม ดี ข้ ึ นท าให้ค วามเชื่ อมัน่ ในการลงทุ น
เพิ่มขึ้น ปั จจุบนั รัฐบาล ให้การส่ งเสริ มในธุ รกิจ SME’s เมื่อ
จะขยายกิจการสามารถขอการสนับสนุ นจากสถาบันการเงิน
ของรัฐได้ง่ายกว่าในอดีต
2. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้ อ
- นโยบายภาครั ฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ ย ทาให้อตั รา
ดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์มีแนวโน้มลดลงอัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ น
เกณฑ์ต่า เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ ึน
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และรั ฐบาลมี ก ารกระตุ ้นการใช้จ่า ยภาคเอกชน ตลอดจนแผน
รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
2.4 อุปสรรค (Threats)
ด้ ำนสั งคมและผู้บริโภค
1. ทัศนคติและรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle)
- การสร้างค่านิ ยม (Social Value) คนส่ วนใหญ่ไม่จาเป็ นต้อง
พิจารณาการเลื อกซื้ อโลงศพด้วยตัวเอง ซื้ อที่ ไหนก็ได้ ที่ มี
บริ การจัด การให้ ใ นรู ปแบบที่ ดี ๆ ดั ง นั้ น การวางแผน
ออกแบบโลงศพไว้ล่วงหน้า จึงค่อนข้างขัดกับทัศนคติและ
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในประเทศไทยคุณประโยชน์
สิ นค้า เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทุกคนล้วนแล้วแต่รู้กนั ดีวา่ จาเป็ นต้อง
ใช้กบั ตนเองทุกคน ในขณะที่สิ้นลมหายใจ
ตลำดและกำรแข่ งขัน
1. ขนาดของธุ รกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ธุ รกิจนี้ยงั เล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น ร้านสุ ริยา ที่มีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่รู้จกั ของตลาดแล้ว
2. ความรุ นแรงการแข่งขัน และจานวนคู่แข่งในตลาด
- การแข่งขันสู ง จานวนผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายหี บศพ มี
ปริ มาณมาก
3. ผลกาไรในธุ รกิจ
- ผลกาไร ขึ้นกับยอดขายสิ นค้าเป็ นหลัก ค่าเช่าสถานที่และ
ค่าวัตถุดิบการประกอบ ทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู ง
3. กำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรตลำด
3.1 กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย (T: Target Market)
เนื่องจากธุ รกิจนี้น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะเป็ นการจัดงานครั้งสุ ดท้าย
ให้แก่ตนเอง หรื อแม้คนที่รัก มีสุข มองหากลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดที่จะเป็ นสิ่ ง
สุ ดท้ายของชีวติ โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ นดังนี้
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กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (Customer Groups)
-ชาย และหญิง อายุต้ งั แต่ 34 ปี ขึ้นไป
-ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว นักธุ รกิจ หรื ออาชี พที่มีชื่อเสี ยง ตลอดจนกลุ่มวัย
เกษียณอายุ
-มีรายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง-สู ง
เป็ นผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยใหม่ ชอบบริ โภคและติดตามสื่ อ ติดตามกระแสสังคม เป็ น
ผูบ้ ริ โภควัตถุและทุนนิยม ปั จจัยด้านจิตวิทยาที่สร้างแรงกระตุน้ คือ ความเชื่ อ ประกอบกับ
ค่านิ ยมทางสังคม และทัศนคติที่ดี ที่ช่วยเสริ มสร้ างความเป็ นอัตลักษณ์ ของร้ านมีสุขได้ดี
คือ ความแตกต่าง และแปลกใหม่ของหี บศพ โดยเกิดจากไอเดี ยความคิดสร้างสรรค์ ที่มา
จากแนวความคิดของผูบ้ ริ โภคเอง และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา(Internal input) ยังเป็ นการ
ช่วยทาสื่ อประชาสัมพันธ์องค์กร ส่ งผลไปในทิศทางที่ดีดา้ น Brand Image และเป็ นการ
สร้าง Brand Value ไปในตัว ทาให้ผบู้ ริ โภครับรู ้ และเข้าใจว่า ไม่มีใครหนี พน้ ความตาย
สุ ดท้ายเราก็มีความจาเป็ นต้องใช้หีบศพอยู่ดี เพียงแต่หีบศพทางร้ านมีสุข นาเสนอไอเดี ย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร โดยการออกแบบให้ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
3.2 กำรกำหนดตำแหน่ งทำงกำรตลำด (P: Positioning)
ธุ รกิจมีสุข วางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เหนือกว่าคู่แข่งที่มีอยูใ่ นตลาด
โดยเน้นที่การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ในที่น้ ีคือการ
ออกแบบหีบศพแบบมาตรฐานและแบบตามความ
ร้ ำนจำหน่ ำยหีบศพทัว่ ไป 1
ต้องการ จากไอเดียและแนวความคิดของลูกค้าเอง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง ราคาค่อนข้างสู งกว่า แต่ถา้
ร้ ำนจำหน่ ำยหีบศพทัว่ ไป 2
ในคู่แข่งทางตรง คือ ร้านสุ ริยา จะเห็นได้วา่ ราคาไม่
ต่างกันเลย สิ่ งที่ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งทั้งหลาย
ร้ ำนสุ ริยำ
ทั้งปวง เป็ นจุดขาย นัน่ คือ เรามีผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่าง
แปลกใหม่ และไม่เหมือนใคร
ร้ ำนมีสุข
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Price (รำคำสู ง)

(น้ อย)

มีรูปแบบหลำกหลำย

(ต่ำ)
กลยุทธ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ และรำคำ
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ข ายไอเดี ยการออกแบบหี บศพรู ปแบบใหม่ หลากหลายสไตล์
ให้กบั ลูกค้า มอบสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ โดยสร้างความเชื่ อมัน่ และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ในทัศนคติที่ดี โดยการที่ลูกค้ารู ้สึกและสัมผัสได้วา่ มีสุข หี บศพ เป็ นการมอบอนุ สรณ์หรื อ
สิ่ งสุ ดท้ายที่ลูกค้าทุกคนสามารถทาได้ให้กบั คนที่รัก หรื อเพื่อเกียรติยศ ชื่ อเสี ยงของตนเอง
มีสุขจาหน่ ายหี บศพแบบมาตรฐานและแบบตามความต้องการ เป็ นการเปลี่ยนความทุกข์
โศกเศร้าในวันตาย ให้รู้สึกถึงความอบอุ่น แม้จะพบทุกข์ หรื อเศร้า แต่ลูกค้าทุกคนสามารถ
มอบมีสุขให้กบั ผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังในการก้าวต่อไปให้ได้ มี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั นี้
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โลง 1.80x18”
ราคาเริ่ มต้น 16,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

โลง 1.80x20”
ราคาเริ่ มต้น 18,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

โลง 1.80x22”
ราคาเริ่ มต้น 20,000 บาท
แบ่งเป็ น
-โลงออกแบบกราฟฟิ ค
ต่างๆ
-โลงออกแบบแกะด้วยไม้
-โลงเพ้นท์ลายกราฟฟิ ค
-โลงเพ้นท์ลาย Hand made
-โลงออกแบบตามใจผู้
สั่งซื้ อ

กลยุทธ์ ด้ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)
ช่องทางจาหน่าย หรื อทาเลสาขา มีหน้าร้าน ขายโดยพนักงานขาย ลูกค้าสามารถ
โทรสั่งซื้ อทางโทรศัพท์ และผ่าน Online ทาง website “www.mesook.com” ตลอด 24
ชัว่ โมง
กลยุทธ์ กำรส่ งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
ร้านมีสุข เน้นวิธีการทาประชาสัมพันธ์ แม้แบรนด์ไม่ได้ลงโฆษณาแต่แบรนด์ได้
ถูกพูดบอกต่อ ปากต่อปากจากลูกค้า ทาให้ลูกค้าสนใจเข้ามาชม Gallery เล็กๆที่เราจัดขึ้น
ในร้านจัดจาหน่าย ทาให้เกิดการสร้างแบรนด์อย่างชัดเจนแบบ Word of Mouth ร้านมีสุข
มีการทา Hand bill หรื อโบรชัวร์ แผ่นพับและเอกสารอื่นๆ แจกตามสมาคม มูลนิ ธิ หมู่บา้ น
โครงการต่างๆ สถานพยาบาล และย่านธุ รกิจ
นอกจากนี้ ทางร้ า นยัง จัด โปรโมชั่ น โดยการร่ วมมื อ กั บ บริ ษัท ประกั น ชี วิ ต
ประกันภัย การท่องเที่ยวไทย มูลนิ ธิต่างๆ และโรงพยาบาล ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็ น
การร่ วมมือกันทางการตลาด เช่น การจัด Event มอบสิ ทธิ พิเศษ, การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เช่น การบริ จาคต่างๆ
บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี ที่ 1เท่ากับ 286,500 บาท
และปี ที่ 2 เท่ากับ 300,825 บาท
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4. กำรวิเครำะห์ แผนกำรผลิต
กำรผลิตหีบศพ สั่ งได้ มีสุข มีกระบวนกำรผลิตตำมรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
แผนกที่ 1 แผนก ต้ อนรับลูกค้ ำ รับออเดอร์
รับออเดอร์ จากลูกค้า ออกแบบส่ งออเดอร์ ลูกค้าให้ทางโรงงานผลิต
แผนกที่ 2 แผนกออกแบบ และกำรตลำด
ออกแบบตามที่ลูกค้าออเดอร์ รวมถึงนาเสนอไอเดียเพื่อทาตลาดต่อไป
แผนกที่ 3 แผนกกลึง ปั๊ม เจำะ ขัดละเอียด เชื่อม พ่น
แต่ละแผนกดาเนินงานตามแบบที่ลูกค้าออเดอร์
แผนกที่ 4 แผนกบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบคุณภำพ
ตรวจสอบคุณภาพของที่นอนยางพาราตามมาตรฐาน มอก.
นาที่หีบศพแต่ละชิ้นส่ วน ที่เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มาห่ อ ด้วยพลาสติกใส เพื่อป้ องกัน ฝุ่ น
และคราบสกปรก
แผนกที่ 5 แผนกคลังสิ นค้ ำ
นาสิ นค้าที่ผลิ ตเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วไปเก็บในคลังสิ นค้าเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการขนส่ ง
โดยแยกตามขนาดและแบบของหีบศพ
แผนกที่ 6 แผนกขนส่ ง
นาสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจากคลังสิ นค้า ขึ้นรถเพื่อส่ งไปยังลูกค้า และร้ านค้า
ตัวแทนจาหน่าย โดยใช้รถบรรทุกของบริ ษทั 4 ล้อ
นอกจากกระบวนการทางานในแผนกแต่ ละแผนกแล้วยังมี กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพระหว่างขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่ งหากรวมกระบวนการรับคาสั่งซื้ อ (Order) จากลูกค้าด้วยแล้ว จะสามารถแสดงเป็ น
ภาพกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริ ษทั
5. กำรวิเครำะห์ แผนกำรกำรจัดกำรและกำลังคน
โครงสร้ ำงองค์ กำร
ธุ รกิ จมี สุข หี บศพ เป็ นธุ รกิ จเจ้าของคนเดี ยว กาหนดแผนการ
ดาเนิ นงานต่ า งๆไว้ล่วงหน้า บริ หารงานและควบคุ มการออกแบบ การผลิ ต
การตลาด การซื้ อขาย การวางแผนงานแบบครบวงจร โดยมีบุคลากรที่มีฝีมือ
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ความรู้ ค วามสามารถทางด้านการออกแบบและการผลิ ตหี บศพ มี ใ จรั ก ในงาน
รวมถึงประสบการณ์การทางานที่สั่งสมมากว่า 10 ปี ตลอดจนฝ่ ายการตลาด และ
ฝ่ ายการเงิน เป็ นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเป็ นอย่างดี
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ประธานบริ ษทั

ผูจ้ ดั การ

หัวหน้าคนงาน
แผนกขัด

แผนกการตลาด

แผนกบัญชี

แผนกเชิ่อม
แผนกปั๊ ม+เจาะ

แผนกขาย+ขนส่ง

แผนกออกแบบ

แผนกต้อนรับ

6. กำรวิเครำะห์ แผนกำรเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 25,920,000 บาท ปี
ที่ 2 เท่ากับ 31,104,000 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 36,288,000 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 41,472,000 บาท
และปี ที่ 5 เท่ า กับ 46,656,000 บาท มี ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี ที่ 1 เท่ า กับ 12,990,250 บาท ปี ที่ 2
เท่ากับ 15,764,319 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 18,562,582 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 21,594,779 บาท และ
ปี ที่ 5 เท่ากับ 24,621,238 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 61,314,788 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 677.42%
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7. สรุ ปผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จหี บศพ
สั่งได้ มีสุข ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้น มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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