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แผนธุรกิจ ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง
ชัยรัตน์ แดงตะโก1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันอาหารทะเลแปรรูปนับว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในภาคใต้ โดยมี
ทรัพยากรทางทะเลเป็น ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติทางทะเลและอาหารทะเล
เป็นต้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารทะเลในปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
โดยเฉพาะการแปรรูปให้เป็นอาหารทะเลสาเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยเป็นที่นิยมกันอย่า
แพร่หลายและสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยัง
ขาดกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ ยังขาดจุดยื นที่แตกต่าง จึงทาให้รูปแบบของอาหารทะเล
แปรรูปไม่มีความแตกต่างและโดดเด่นเท่าที่ควร
ปลาหมึก อบกรอบไต๊ก๋งได้มองเห็นช่องทางในธุรกิจ จึงได้ส ร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบโดยการเพิ่มรสชาติให้มีความแปลกใหม่และแตกต่าง
จากคู่แข่ง ซึ่งในอุตสาหกรรมเดียวกันพบว่ายังไม่มีการเพิ่มรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์ โดย
ปลาหมึ กอบกรอบไต๊ก๋ง ได้มีก ารเพิ่ มความหลากหลายของรสชาติขึ้นมาเป็น 4 รสชาติ
ได้แก่ รสดั้งเดิม รสหวาน รสเผ็ด และรสปลาหมึกแท้ และจะคิดค้นรสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ในอนาคต ตลอดจนในเรื่อ งของเอกลั ก ษณ์ ปลาหมึ ก อบกรอบไต๊ ก๋ งก็ ไ ด้ ส ร้างระบบ
เอกลักษณ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น สี โลโก้ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น
และให้คุณประโยชน์ได้จริง
ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋งใช้กลยุทธ์ความหลากหลายของรสชาติ ความโดดเด่นของ
บรรจุภัณฑ์ ประกอบกับการทาการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ มี การใช้สื่อโฆษณาที่ทันสมัย
ดึ ง ดู ด ตา มี จุ ด สั ม ผั ส แบรนด์ ที่ ห ลากหลาย ท าให้ เกิ ด การรั บ รู้ จดจ า ต่ อ ผู้ บ ริโ ภคและ
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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และจากการทาการวิเคราะห์สมมุติฐานทางการเงินพบว่าธุรกิจปลาหมึกอบกรอบ
ไต๊ก๋งใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ใช้แหล่งเงินทุนของเจ้าของกิจการเองจากการ
ประเมินผลการลงทุน 5 ปี พบว่า ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋งสามารถทากาไรได้ตั้งแต่ปีแรก
ทั้งสิ้น 6,697,470 บาท IRR เท่ากับ 160% และมี NVP เท่ากับ 12,680,010.34 บาท
คาสาคญ : แผนธุรกิจ, ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง
บทนา
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถจับสัตว์ทะเลได้เป็นจานวนมากใน
แต่ละปี และมีการนาไปใช้เพื่อบริโภคในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้งในการบริโภคสดและเข้าสู่
อุตสาหกรรมการผลิตแปรรูป ประเภทต่างๆ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลกระป๋อง,
ทาเค็มและอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งการอบแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง
ซึ่ ง สามารถท าให้ เก็ บ รัก ษาอาหารทะเลได้ เป็ น ระยะเวลานานขึ้ น และเป็ น ที่ นิ ย มของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในเอเชียโดยเฉพาะปลาหมึกแห้ง โดยอาหารทะเล
อบแห้งนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามวัตถุดิบ คือ ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง เป็น
ต้น โดยปลาหมึกจะมีสัดส่วนการแปรรูปโดยการตากแห้งมากที่สุดประมาณร้อยละ 24
ของผลผลิตปลาหมึกที่จับได้ทั้งหมด รองลงมาคือกุ้ง ร้อยละ 17 ของผลผลิตกุ้งทั้งหมด ใน
การแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นการทาให้แห้งโดยไม่ต้องมีการปรุงรส และส่วนที่ผ่านการปรุง
รสโดยใช้ส่วนผสมต่างๆ เพื่อให้รสชาติน่าทานมากขึ้น
อุตสาหกรรมอาหารทะเลตากแห้ง
การอบ/ตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งทาให้สามารถ
เก็บ รัก ษาอาหารทะเลได้เป็ นระยะเวลานานขึ้นและเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทย และ
ประเทศในเอเชี ยโดยเฉพาะปลาหมึ ก แห้ ง อาหารทะเลตากแห้ งที่ ผลิ ตได้ส่ วนใหญ่ จะ
บริโภคภายในประเทศ มีการส่งออกประมาณร้อยละ 17 ของผลผลิตทั้งหมด ปริมาณความ
ต้องการบริโภคในประเทศในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่านมาได้ ป รับ ตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จ
เนื่องจากอาหารทะเลตากแห้งเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง และประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบในบางช่วง ทาให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก แต่คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะ
เริ่ม กระเตื้ อ งขึ้ น หลั ง จากภาวะเศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในปี 2557 ส าหรับ การส่ ง ออกมี
แนวโน้มลดลงเช่นกันตามการลดลงของวัตถุดิบ ส่วนการนาเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการ
นาเข้าปลาหมึกแห้งจากเวียดนามที่มีขนาดใหญ่และราคาต่ากว่าปลาหมึกแห้งในประเทศ
การผลิตอาหารทะเลตากแห้ งของประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นโรงงานขนาดเล็ก
และอุ ตสาหกรรมในครัวเรือนมี แหล่ งที่ ตั้ งกระจายอยู่ ต ามจังหวัด แถบชายทะเลทั้ งใน
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ภาคใต้และภาคตะวันออก โดยมีการจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนในตลาดสดและห้องเย็น
เพื่ อท าการส่ง ออก วัตถุดิบ ที่ ใ ช้ ส่วนใหญ่ จะเป็น ปลาหมึ ก กล้วย โดยมีอัตราก าไรเฉลี่ ย
ประมาณร้อยละ 5-6 ของราคาขาย
ปั ญ หาที่ อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลตากแห้ งเผชิ ญ ส่ วนใหญ่ จะเป็ น ปั ญ หาด้ าน
ต้นทุ นวัตถุดิบ มีราคาสูงและขาดแคลนขณะที่คุณภาพของวัตถุดิบค่อนข้ างต่าโดยขนาด
ปลาหมึกที่จับได้ ค่อนข้างเล็ก จากสภาพแวดล้อมทางทะเลของไทยที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม
และต้นทุนน้ามันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากตลาดมี
ความต้องการลดลง
การแปรรูปปลาหมึกจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดปัญหาต่างๆดังกล่าวโดยการ
แปรรูปที่เป็นที่ นิยมกันมากที่สุกก็คือกาทาปลาหมึกแห้งเพื่อนามาแปรรูปเป็นปลาหมึก
สาเร็จรูปพร้อมรับประทานในรูปแบบต่างๆ
ปลาหมึกที่นามาตากแห้งมีอยู่ 2 ชนิดคือ ปลาหมึกกล้วย และปลาหมึกสาย โดย
เวลาอากาศดีก็นามาแขวน หรือวางบนเสื่อ หรือแผ่นกระดานตากแดด ถ้าวางบนเสื่อ หรือ
แผ่นกระดาษจะต้องคอยกับ ปลาหมึก เพื่อให้แห้งทั่วกันทั้งสองด้าน ถ้าเอาหนังที่หุ้มตัว
ปลาหมึกแห้งเร็วขึ้น การทาแห้งในระยะนี้อาจจะใช้เวลาเพียง 20-30 ชั่วโมง ถ้าแดดดีๆ แต่
ถ้าท้องฟ้าครึ้มด้วยเมฆ อาจจะต้องใช้เวลานาน 48 ชั่วโมง เมื่อทาแห้งในระยะแรกแล้วนา
ปลาหมึกมาวางซ้อนกัน ใช้ผ้าใบ หรือพลาสติกคลุมไว้ แล้วหาอะไรหนักๆทับไว้ข้างบน
อีกทีหนึ่ง ทิ้งไว้อย่างนี้สัก 2 หรือ 3 วัน ปลาหมึกจะมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากมี
การแพร่กระจายของความชื้นภายในเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นจึงนามาตากแดดให้
แห้ งอีก ครั้งหนึ่ง ใช้เวลาประมาณหนึ่ งวันหรือสองวัน กลางคืน เก็ บ เข้าในที่ร่มป้องกั น
น้าค้าง
การเก็บปลาหมึกควรจะเก็บเป็นมัด มั ดละ 15 ถึง 20 ตัว โดยเอาปลาหมึกมาวาง
ซ้อนกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วเอามัดปลาหมึกบรรจุลงในลัง หรือกล่องกระดาษให้
มี น้ าหนั ก ประมาณกล่ อ งละ 25-30 กิ โ ลกรั ม แล้ ว น าไปเก็ บ ไว้ ที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ ค งที่ (ใช้
อุณหภูมิระหว่าง 10 องศาเซลเซียส ถึง 15 องศาเซลเซียส) และมีความชื้นในอากาศคงที่
(ใช้ความชื้นระหว่าง 65 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์) (ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์ จากัด)
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาปลาหมึกสดมาตัด
แต่ง เช่น ลอกหนัง เจาะตา แยกหัวดึงไส้ เอากระดองออก ล้างให้สะอาดาด ทาให้แห้งโดย
ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่นจนเป็นปลาหมึกแห้ง จากนั้นนามาบดหรือรีด
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ให้เป็นแผ่นแล้วนาไปอบจนกรอบ ปรุงแต่งรสด้วยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ เช่น น้าตาล
น้าผึ้ง เกลือ พริก และอาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น งา สมุนไพร เป็นต้น
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสได้รับความนิยมแพร่หลาย กลายมาเป็นอาหารที่นิยม
รับประทานเป็นของว่างหรืออาหารคาวก็ได้ มีการพัฒนารูปแบบของรสชาติออกมาเพื่อให้
รับประทานกับ ชา กาแฟได้ด้วย ปัจจุบันปลาหมึกอบกรอบปรุงรสได้รับความนิยมไปทั่ว
โลก มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทุกเวลา
วตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ปลาหมึกอบ
กรอบไต๊ก๋ง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ปลาหมึกอบ
กรอบไต๊ก๋ง
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน
2558
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นิยามคาศพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. ปลาหมึกอบกรอบ หมายถึง การนาปลาหมึกแท้คุณภาพดี มาผ่านกรรมวิธีการ
ผลิ ต โดยเครื่ องจั ก รที่ ทั น สมั ย ปรุงรสชาติ อ ร่อ ยไม่ ซ้ าใคร กลายเป็ น ขนมขบเคี้ ย วจาก
ปลาหมึกแท้
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดงต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส สามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องนามาปรุง
ใหม่
2. สามารถเก็บไว้ได้นาน
3. มีความโดดเด่นและแตกต่างในด้านบรรจุภัณฑ์
4. วัตถุดิบหลักในการผลิตมีตลอดทั้งปี
5. มีแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้กับโรงงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนซับซ้อน
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2. ผลิตภัณฑ์มีการแปรรูปที่ไม่หลากหลาย
3. เมื่อเทียบกับในหมวดหมู่ขนมขบเคี้ยว ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสมีราคาที่สูงกว่า
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทาให้การดาเนินงาน
ของธุรกิจ ดาเนินกิจการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
2. แนวโน้มการขยายตัวของประชากรและการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน
3. ปลาหมึกเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งไอโอดีนชั้นดี
4. มีคู่แข่งขันน้อย เพราะการสร้างแบรนด์ให้กับปลาหมึกอบกรอบปรุงรสนั้นยังมี
อยู่ไม่มากส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของฝากของอุตสาหกรรมครัวเลือนเล็กๆ
5. ระบบเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งยังไม่โดดเด่น เช่นเป็นเพี ยงแค่โลโก้
สติ๊กเกอร์บนหีบห่อถุงและถาดพลาสติกเท่านั้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ปลาหมึกค่อนข้างมีโคเรสเตอรอลสูง
2. คู่แข่งขัน ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. ภาวะโลกร้อนสร้างปัญหาให้กับสัตว์น้าในทะเล อาจทาให้อุตสาหกรรมกาลัง
เผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบได้
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
บริษัทฯมีการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ (1) เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์ ในส่วนของ
อายุและรายได้ (2) แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์คือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และ (3) แบ่งตามพฤติกรรม คือกลุ่มผู้บริโภคที่เล็งเห็นถึงคุณค่าในตัว
ผลิตภัณฑ์ จึงได้มีการซื้อนาไปเป็นของฝาก และ ผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลแปร
รู ป ประเภทปลาหมึ ก อบกรอบปรุ ง รส ดั งนั้ น บริ ษั ท จึ ง สรุ ป กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของ
ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุระหว่าง 21 – 40
ปี ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลแปรรูป ประเภทปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของรสชาติ
โดยมี ใ ห้ เลือกด้วยกั น 4 รสชาติ มีค วามได้ เปรียบคู่ แข่งขัน เนื่ อ งจากมีใ ห้ เลือ กเพี ย งแค่
รสชาติเดียวเท่านั้น และในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่โดดเด่น สามารถสื่อสารตัวเองได้มากกว่า
ตลอดจนการป้องกันสินค้าให้คงสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด
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คู่แข่งขัน

กลยุทธ์ด้านผลิตภณฑ์ราคา (Product and Price Strategy)
ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีสารเคมีตลอดกระบวนการผลิตใช้
ปลาหมึกจากอ่าวไทย ซึ่งเป็นปลาหมึกในทะเลน้าตื้น มีเนื้อที่บางไม่หนามาก ลาตัวเรียว
ยาวไม่กว้างได้สัดส่วนและง่ายสาหรับการนามาบดยืด แปรรูปโดยอุตสาหกรรมครัวเรือ น
ในท้องถิ่นโดยไม่ใช้น้าเกลือ ใช้น้าทะเลในการแปรรูปปลาหมึกให้เป็นปลาหมึกแห้ง เมื่อ
นามาแปรรูปเป็นปลาหมึกบดจะทาให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง เป็น
ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบที่มีความหลากหลายทางด้านรสชาติ โดยมีให้เลือกด้ว ยกัน 4
รสชาติได้แก่ รสหวาน รสเผ็ด รสปลาหมึกแท้ๆ และรสดั้งเดิม ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของ
ปลาหมึ ก อบกรอบไตก๋ ง มี ลั ก ษณะในรูป แบบของผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องฝาก โดยบรรจุภั ณ ฑ์
สามารถยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสาร
ตัวเองได้เป็นอย่างดี ในด้านคุณประโยชน์ สามารถกันความชื้น กันแสง เมื่ออุณหภูมิสูง
หรือต่า ต้านทานไม่ให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แตกไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ใน
สภาพใหม่สดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาว โดยไม่แปรสภาพขนานแท้
และดั้งเดิม เหมาะสาหรับเป็นของฝาก สะดวกในการพกพาและ ขนย้าย จัดเป็นของฝาก
ระดับพรีเมี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

131
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
การตั้งราคา ไต๊ ก๋งจะตั้งราคาเพื่อให้ส อดคล้องกั บรูปแบบของการขาย นั่นก็คือ
การขายในรูปแบบของของฝาก โดยทั่วไปแล้วในร้านของฝากประเภทอาหารและขนมของ
ขึ้นชื่อต่างๆจะมีโปรโมชั่นในลักษณะที่เน้นจานวน คือจะกระตุ้นการขายโดยหากซื้อเยอะ
ราคา จะต่าลง โปรโมชั่นที่นิยมทากันก็คือ ชิ้นละ 35 บาท ซื้อ 3 ชิ้นในราคา 100 บาท เป็น
ต้น และหากเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขันพบว่าปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋งมีราคาขายที่ถูก
กว่าหากเปรียบเทียบในเรื่องของน้าหนักสุทธิ
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดจาหน่าย (Place Strategy)
ผลิตภัณฑ์ จะจาหน่ายในรูปแบบของของฝาก จึงเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่
ตรงต่อวัตถุประสงค์หลักในการขายเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม เป้าหมาย จึงเลือกช่องทาง
การจาหน่ายที่ เป็นร้านของฝากจากการเดินทางเป็นหลักโดยคลอบคลุม ทั้งทางรถยนต์
รถทัวร์ สนามบิน ท่าเรือ ตลอดจนร้านของฝากชั้นนาของแต่ละจังหวัดทั่ว ภาคใต้ อีกทั้งยัง
มีช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และเเฟนเพจ
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริษั ท ฯ มี ก ารจัด ท า Website เป็ น ของตนเอง มี ก ารลงโฆษณาในอิน เตอร์เน็ ต
บิลบอร์ด โปสเตอร์ มีการสร้างพันธมิตรกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการให้อัตราส่วนลดและ
แถมของสมนาคุณในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าจานวนมาก โดยบริษัทฯ มีงบโฆษณาในปีแรก
ประมาณ 4 แสนบาท เพื่อทาให้ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
 การวิเคราะห์แผนการผลิต
บริษั ท ฯ มี แหล่ง วัตถุดิบ ที่ ส าคัญ ต่อกระบวนการผลิตอยู่ ในพื้ น ที่ใ กล้เคีย ง เอื้อ
ประโยชน์ต่อปัจจัยในการผลิตต่างๆมากมายเช่น ลดต้นทุนการขนส่ง ความสดใหม่ของ
คุณ ภาพวัตถุดิบ มี ป ริมาณวัตถุดิบ ที่เพี ยงพอ เป็นต้น โดยมีต้นทุนการผลิตปลาหมึกอบ
กรอบอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคาขาย
กระบวนการผลิต
 เตรียมปลาหมึกแห้ง โดยตรวจสอบ ความชื้น ขนาด สี และกลิ่น
 นาปลาหมึกแห้งมาย่างด้วยเตาถ่าน ใช้ความร้อนระดับถ่านระอุ แต่ไม่มีประกาย
ไฟ ใช้เวลาในการย่ าง ประมาณ 20 วินาที โดยพลิก กลับไปมาข้างละ 10 วินาที
เนื่ อ งจากปลาหมึ ก มี ลั ก ษณะเนื้ อ บางและมี ข นาด 3 นิ้ ว จึ งใช้ เวลาในการย่ า ง
ค่อนข้างน้อย
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 นาปลาหมึกที่ย่างสุกแล้วมาบดที่ละตัว ให้ได้ขนาดความยาวขยาย 2-3 เท่าตัวของ
ขนาดปกติ
 น าปลาหมึ ก ที่ บ ดได้ ข นาดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มาซ้ อ นกั น เป็ น ชั้ น (ไม่ ส ามารถน า
ปลาหมึกลงไปชุบน้าจิ้มทีละตัวได้ เนื่องจาก ปลาหมึกมีลักษณะที่บางและเบา อาจ
เกิดการฉีกขาดได้ จึงต้องนามาเรียงกันให้เป็นชั้นๆ) แล้วนาลงไปชุบน้าจิ้มที่ปรุ ง
ไว้ ได้แก่ รสหวาน รสเผ็ดและ รสดั้งเดิม และรสปลาหมึกแท้ๆ (ซึ่งรสปลาหมึก
แท้ๆ ไม่ต้องทาการชุบน้าจิ้มนาไปอบกรอบได้เลย) แช่ไว้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้
น้าจิ้ม ซึ ม ผ่านเข้ า ไปในตั วปลาหมึก โดยต้อ งให้ อุ ณ หภู มิข องน้ าจิ้ม นั้ นร้อนอยู่
ตลอดระยะเวลาของการแช่ป ลาหมึ ก ลงไป เพราะหากเย็ น ลง อาจท าให้ มี ก าร
แข็งตัวของส่วนผสม นั่นก็คือ แบะแซ มีผลให้น้าจิ้มไม่ซึมเข้าสู่ตัวปลาหมึกได้
ทั่วถึง
 นาปลาหมึกขึ้นมาจากการแช่น้าจิ้ม เรียงลงแผงตาก หรือ ถาด แล้วนาปลาหมึกไป
ผึ่งลมจากพัดลมโดยให้ลมที่อุณหภูมิห้องปกติ เพื่อให้น้าจิ้มซึมเข้าสู่เนื้อปลาหมึก
และให้ปลาหมึกเซ็ตตัว คงรูป
 นาไปอบโดยให้ความร้อนอยู่ที่ 70-80 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 3 ชั่วโมง
ตรวจสอบรสชาติ รูปทรง แล้วนาสู่กระบวนการชั่งน้าหนัก และ บรรจุ
 การวิเคราะห์แผนการจดการและกาลงคน
โครงสร้างองค์การ
กิ จ การใช้ ลั ก ษณะการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่ (Functional
Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้าง
องค์การในลักษณะนี้ทาได้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)

 การวิเคราะห์แผนการเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 4 ล้านบาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 27,000,000 บาท ปี
ที่ 2 เท่ ากั บ 29,700,000 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 32,670,000 บาท ปีที่ 4 เท่ากั บ 35,937,000 มี
ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี ที่ 1 เท่ า กั บ 7,197,470 บาท ปี ที่ 2 เท่ ากั บ 8,242,430 บาท ปี ที่ 3 เท่ ากั บ
9,227,988 บาท ปี ที่ 4 เท่ ากับ 10,472,036 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)
เท่ากับ 12,680,010 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return;
IRR) เท่ากับ 160%
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจปลาหมึก
อกรอบไต๊ก๋ง ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
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