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แผนธุรกิจ โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
เกษมสันต์ ฮ้อแสงชัย1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
การผลิตข้าวในประเทศไทย เป็นส่วนสาคัญของเศรษฐกิจไทยซึ่งมีแรงงานทางาน
อยู่เป็นจานวนมาก ประเทศไทยมีประเพณีการปลูกข้าวมาช้านาน มีที่ดินปลูกข้าวมากที่สุด
เป็นอันดับที่ห้าของโลกและเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ประเทศไทยวางแผนที่
จะเพิ่มที่ดินเพื่อผลิตข้าวให้ได้มากยิ่งขึ้น สมาคมชาวนาข้าวไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวของ
ไทยในปี 2558 ว่า แม้ราคาข้าวเปลือกจะลดลงได้ราคาไม่เท่ากับโครงการรับจานา และกรณี
ที่กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือชาวนาในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา และแม่น้าแม่กลองงด
ท านาปรั ง ในฤดู แ ล้ ง (พ.ย.57 – พ.ค.58) จากปริ ม าณน้ าในเขื่ อ นมี ไ ม่ เพี ย งพอในการ
สนับสนุนทานา แต่คาดการณ์ผลผลิตข้าวในปี 2558 จะลดลงจากปี 2557 ไม่มาก สาหรับ
ราคาข้าวเปลือกในปี 2558 ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าที่ชาวนาขายได้เฉลี่ยคงอยู่ที่ระดับ 7-8
พันบาทต่อตัน แต่หากชาวนาหาวิธีลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างจริงจังโดยใช้ข้าวพันธุ์ดี
ก็สามารถอยู่ได้และมีกาไรซึ่งอาจมากกว่าในช่วงโครงการรับจานา
โรงสีฮ้อนาผลวัฒนา” ให้บริการซื้อขายข้าวเปลือกแปรสภาพข้าวสาร ขายราและ
ปลายข้าว ตั้งอยู่บ้ านเลขที่ 2/1 หมู่ 4 ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุม ธานี
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ทางโรงสีได้ขยายกิจการโรงสีข้าวอีก 1 โรง และได้จดทะเบียนใน
นาม โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 4 ตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงสีฮ้อนาผลวัฒนาและโรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา เป็นโรงสีขนาดกลาง ให้บ ริการ
ซื้อขายข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ราทุกชนิด, ปลายข้าวทุกชนิดและแกลบ ซึ่งได้ให้บริการครบ
วงจร ดังนี้ 1. รับซื้อข้าวเปลือกเจ้าทุกชนิด 2. ขายข้าวสาร, ราทุกชนิดและปลายข้าว 3. ขาย
ข้าวนึ่ง, ราข้าวนึ่งและปลายข้าวนึ่ง ความสาคัญของการดาเนินธุรกิจของโรงสีเน้นการสร้าง
คุณภาพในขบวนการการผลิตเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพื่อผู้บริโภคจะได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ
ดังนั้นทางโรงสีจึงมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในการสีข้าวสารในทุกขั้นตอนทั้งก่อนและ
หลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานมากที่สุด
__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นธุรกิจที่ควรจะลงทุนเพราะเพราะคุ้มค่ากับการลงทุน และมี
ระยะเวลาคืนทุนเร็ว ทาให้กิจการมีกาไรในการประกอบธุรกิจ
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, โรงสีข้าว, ฮ้อเจริญผลวัฒนา
บทนา
มีคนจานวนมากคิดว่าธุรกิจโรงสีเป็นธุรกิจที่ประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
เพราะมองดูโรงสีแต่ละแห่งขยายกาลังการผลิตอยู่ทุก ปี มีรถแพงๆ บ้านขนาดใหญ่ๆ มีรถ
วิ่งเข้าออกทั้งวัน ก็คิดว่าน่าจะทาธุรกิจนี้บ้าง จริงๆ แล้ว การทาธุรกิจโรงสีข้าวไม่ใช่ เรื่อง
ง่ายอย่างที่ คิ ด เพราะว่าเป็ นธุรกิจที่ต้องติดต่อกับมวลชนคนหมู่มาก ทั้งการซื้อ การขาย
ต้องมีความขยันเป็นพิเศษ ทางานตลอดเวลาไม่มีวันหยุด หมุนเงินจานวนสูง แต่กาไรต่อ
หน่วยน้อยมากจึงต้องขยายกาลังการผลิตทุกปีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
ในการดาเนินธุรกิจโรงสีข้าวในปัจจุบันนั้นต้องมีเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้
1. โกดังข้าวเปลือก
2. โกดังข้าวสาร
3. โคลงหลังคา (โรงคลุมลานสีข้าว)
4. ตู้อบข้าวเปลือกขนาดใหญ่
5. เครื่องจักรอุปกรณ์การสีข้าว
6. ระบบควบคุมการสีข้าวอัตโนมัติ
7. ถังสต็อกข้าวสารเพื่อรอการบรรจุ
8. พื้นที่สาหรับวางข้าวสารก่อนการส่งมอบ
9. เครื่องบรรจุระบบคอมพิวเตอร์
10. รถตักขนาดใหญ่
11. รถโฟคลิฟ
12. สานักงาน
13. เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่
14. รถบรรทุก 10 – 12 ล้อ และ รถพ่วง
แต่การสีข้าวนั้นไม่ได้มีแต่อุปกรณ์การสีข้าวเท่านั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดคือบุคลากร
หรือ คน เพราะถ้าไม่มีคนที่ เอาใจใส่ดูแลเครื่องปรับเครื่องให้อยู่ในสภาวะใช้งานที่ดีแม้
เครื่องจะดีแค่ ไหนก็ ไม่ มี ค วามหมาย หั วใจของโรงสีนั้นต้องมี สี่ป ระสานถึงจะเรียกว่า
สมบูรณ์
1. บุคลากรที่มีความสามารถ
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2. เครื่องจักรที่มีความสามารถ (เหมาะกับข้าวเปลือกและข้าวสารที่สีอยู่)
3. การติดตั้งที่ดี การทางานที่ไม่ซับซ้อน
4. วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
จากข้ อมู ล ข้ างต้น จะเห็ นได้ว่า ธุรกิ จการสีข้าวเป็น ธุรกิ จที่ มีเสน่ห์ ในตัวมั นเอง
เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีการซื้อขายเป็นเงินสดราคาก็เคลื่อนไหว ขึ้นลงทุก
วัน มี ก ารเก็ ง ก าไรตลอดเวลา ข้ า วขึ้ น ก็ มี ก าไร ข้ าวลงก็ มี ก าไร เก็ บ ไว้ ไ ม่ ข ายก็ มี ก าไร
ผลิตภัณฑ์ทุกรายการขายได้ และมีหั่นเซ็ง (ราคาที่เคลื่อนไหว) ตลอดเวลา ซึ่ งที่กล่าวมา
เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้เขียนและบางรายการก็เขียนออกมาไม่ได้
(เพราะเป็นเทคนิคในการบริหาร) ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ โรงสีฮ้อเจริญ
ผลวัฒนา
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/ดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ โรงสีฮ้อเจริญ
ผลวัฒนา
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. โรงสี ข้ าว หมายถึง สถานที่สี ข้าวเปลือกให้เป็น ข้าวสารด้วยเครื่องจัก ร โดย
สามารถแบ่งโรงสีข้าวตาม ประเภทการใช้เชื้อเพลิงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงสีที่ใช้
หม้ อไอน้า ใช้ แกลบจากการสี ข้าวเป็น เชื้อเพลิง 2) โรงสีไ ฟฟ้ า ใช้ก ระแสไฟฟ้ าในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ 3) โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ามันดีเซลเป็นน้ามันเชื้อเพลิง
3. การวิ เคราะห์ 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 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. มีความพร้อมของเครื่องจักร อาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงสี
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2. มีการทางานภายในองค์กรเป็นเครือข่ายภายใต้ระบบงานที่ดีและควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า
3. การท าธุ รกิ จ ในลั ก ษณะของครอบครัว จึงส่ งผลให้ มี ก ารคิ ด และตั ด สิ น ใจที่
รวดเร็วในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. มีความพร้อมด้านแรงงานและบุคลากรเป็นอย่างดี
5. เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นเงินลงทุนของผู้ก่อตั้งเองทั้งหมด ทาให้กิจการไม่มีปัญหา
ภาระหนี้สิน
6. สามารถส่งมอบข้าวสารให้กับลูกค้า ครบตามจานวนสั่งซื้อและตรงตามเวลาที่
กาหนด
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. การขนส่ ง สิ น ค้ า ช้ า เนื่ อ งจากการขนส่ ง ของโรงสี ฮ้ อ เจริ ญ ผลวั ฒ นามี แ ต่
รถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งการขนส่งในปัจจุบัน จะมีการติดเวลาของรถบรรทุกตัวอย่างคือ
ถนนเส้น นี้ห้ ามให้ รถบรรทุ ก วิ่งตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลานี้เป็น ต้น และมาตาการควบคุม
น้าหนักการกรมการขนส่งทาให้เราบรรทุกสินค้าแต่ละรอบได้ปริมาณน้อยทาให้เกิดการ
ล่าช้าในการขนส่งสินค้า
2. ขาดเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการบัญชีและคลังสินค้า เนื่องจากโรงสีฮ้อเจริญ
ผลวัฒนาก่อตั้งโดยการพัฒนามาจากโรงสีแม่ คือโรงสีฮ้อนาผลวัฒนา ซึ่งเป็นระบบการ
ทางานแบบครอบครัวคนจีนสมัยก่อน และระบบโรงสีเป็นระบบงานที่ค่อนข้างซับซ้อนทา
ให้ยังไม่มีโปรแกรมด้านการทางานบัญชีและการคลังที่ตอบโจทย์เราได้ตรงใจที่สุด
3. ไม่มีการทากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด อย่างต่อเนื่อง ช่วงระยะหลังจากการ
ก่อตั้งโรงสีได้ 1 ปี ทางโรงสีไม่ได้ทาการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนต่อ (หมดสัญญา)
และทางโรงสีได้ขยายกาลังการผลิตเพิ่มทาให้ไม่มีพนักงานออกไปประชาสัมพันธ์
4. ขาดการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ด้วยทางโรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนาเป็น
โรงสีที่ยังทางานระบบกงสีอยู่ จึงทาให้ไม่ค่อยมีกลยุทธ์หรือเทคนิคใหม่อะไรเข้ามา
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. ข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนไทยจึงทาให้กิจการสามารถดาเนินธุรกิจต่อไป
ได้
2. แนวพระราชดาริข องในหลวงในเรื่องของการรณรงค์ใ ห้ ใช้ปุ๋ ยชี วภาพแทน
ปุ๋ยเคมี เพื่ อรักษาหน้าดิน ทั้ ง นี้เพื่ อเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคส่งผลให้
กิจการสามารถเพิ่ มมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ได้ ทาให้ข้าวที่ได้จากการปลูกปลอดสารพิษและ
สารเคมี
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3. พื้นที่ในประเทศไทยมีทาไร่ ทานา ทาสวนจานวนมากจานวนมาก
4. ประชาชนหันมาให้ความสาคัญกับการรับประทานข้าวปลอดสารพิษมากขึ้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. เป็นธุรกิจที่ใช้เงินหมุนเวียนสูง จึงจาเป็นต้องมีทุนสารองค่อนข้างสูง
2. สินค้าไม่ค่อยมีความแตกต่าง จึงทาให้ผู้บริโภคมีอานาจในการต่อรองสูง
3. นโยบายค่าแรงขั้นต่าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กิจการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
4. นโยบายรับจานาข้าวส่งผลให้กิจการต้องรับซื้อข้าวในราคาที่สูง อีกทั้งซัพพลาย
เออร์ หรือ ชาวนาส่วนใหญ่จะนิยมนาข้าวไปจานากับรัฐบาล
5. นโยบายรั บ จ าน าข้ า วของรั ฐ บาลส่ ง ผลให้ ช าวนาเร่ ง ระยะการเก็ บ เกี่ ย ว
ข้าวเปลือกส่งผลให้ข้าวไทยไม่มีคุณภาพ
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation: S) กิจการจะแบ่งส่วนตลาด ดังนี้
- ตลาดอุตสาหกรรม คือ ตลาดที่ซื้อสินค้าของกิจการไปขายต่อ
- ตลาดผู้บริโภค คือ ตลาดที่ซื้อสินค้าของกิจการไปใช้เอง
2. การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market: T) เนื่องจากกิจการเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ
คือ กลยุทธ์การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) ดังนั้น
กิจการจะเลือกตลาดผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแบ่งสัดส่วนเป็น
80:20 ของยอดขาย แบ่งได้ดังนี้
80% คื อ การตลาดแบบธุรกิ จ (B2B) หรือ Business-to-Business หมายถึง การที่
ลูกค้า ซื้อสินค้าและบริการของเรา เพื่อนาไปผลิตต่อด้วยการเพิ่มคุณค่าให้เป็นสินค้า และ
บริการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งไม่ใช่นาไปอุปโภคหรือบริโภคเอง ซึ่งทางโรงสีใช้เกณฑ์ในการ
แบ่งสามเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์ ที่ 1 ความถนั ด ของโรงสี ทางโรงสี ฮ้อ เจริญ ผลวัฒ นาเป็ น โรงสี ที่ รับ ซื้ อ
ข้าวเปลือกแล้วนามาสีเป็นข้าวสารซึ่งทางโรงสีได้ดาเนินงานมานานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทาให้
ทางโรงสีมีความชานาญในเรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) ที่มีความแกร่ง ความมัน
จึงท าให้ เราได้รับ ความมั่ น ใจและมี กลุ่ ม ลู ก ค้าหลั ก คือ ลู ก ค้ าส่ งออก หรือลู ก ค้ าที่ ซื้ อ
ข้าวสารเพื่อไปจาหน่ายต่อ ส่วนมากเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ แถบภาคกลางเป็นส่วนมาก ซึ่งมี
รายชื่อตัวอย่างลูกค้าหลักดังนี้
1. บริษัท ชัยพร จังหวัดสมุทรปราการ
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2. บริษัท สยามอินดิก้า จังหวัดอ่างทอง
3. บริษัท ธนสรรไรซ์ จังหวัดชัยนาท
4. บริษัท เอเชียไรซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. บริษัท วิงออน์ จังหวัดปทุมธานี
เกณฑ์ ที่ 2 การมีอานาจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากลูกค้า หลัก ของทางโรงสี
เป็นลูกค้าส่งออกเป็นส่วนมากอานาจซื้อจึงมีมากและเป็นลูกค้ าที่มั่นคง ดาเนินธุรกิจด้านนี้
มานานทาให้ทางโรงสีมั่นใจในการติดต่อค้าขาย
เกณฑ์ที่ 3 ความเหมาะสมของสินค้า เนื่องจากตัวสินค้าของทางโรงสีเป็นสินค้าที่
เหมือนกันกับผู้ผลิตรายอื่น ทาให้ทางโรงสีต้องเน้นคุณภาพของข้าว ความชื้น ความแกร่ง
ของข้าว และความมันของข้าว ทาให้สินค้าของทางโรงสีเป็นที่ไว้ใจและเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดตาแหน่งทางการตลาด คือ ราคาและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
เงินสด
ฮ้อเจริญผลวัฒนา

คุณภาพต่า

คุณภาพ สูง
โรงสีบ้านขล้อวัฒนา

โรงสีเจริญไทย

เงินเชื่อ

จากรูปอธิบายได้ดังนี้
1. โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนารับซื้อข้าวเปลือกเป็นเงินสดไม่ใช่เครดิต (เงินเชื่อ) ซึ่ง
ต่างกับโรงสีบ้านขล้อและโรงสีเจริญไทย
2. โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนาคุณภาพข้าวสูงกว่าเพราะมีการเลือกซื้อข้าวเปลือกทุก
พื้นที่ทั่วประเทศไทยไม่ได้ซื้อข้าวเปลือกเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบโรงสีเหมือนโรงสีบ้าน
ขล้อและโรงสีเจริญไทย
3.โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนาเข้ามาจากต่างประเทศ (ยี่ห้อ
ซานตาเก้ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรสมัยเก่า
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy)
โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนาได้มีการวางกลยุทธ์ด้านราคา คือ การที่ผู้ผลิตหรือร้านค้า
กาหนดระดับราคาของสินค้ าประเภทเดียวกันแต่ต่างแบบต่างรุ่นหรือมีระดับคุณภาพที่
ต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลื อกสินค้าในระดับราคาที่เขาพอใจ กลยุทธ์ราคา
ลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่เชื่อว่าลูกค้าแต่ ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน บาง
คนอาจยอมจ่ายแพงกว่า เพื่ อให้ ได้สิ นค้าที่ ดูดีมีระดับกว่าคนอื่น ขณะที่ลูก ค้าบางกลุ่ม
ต้องการสินค้าราคาประหยัดไม่ต้องการลูกเล่นมากนัก การตั้งราคาแนวระดับราคาจึงเป็น
กลยุ ท ธ์ ที่ ช่ วยเพิ่ ม โอกาสในการขายได้ ดี ก ว่ าการผลิ ต และก าหนดราคาสิ น ค้ าในราคา
เดียวกัน ที่กล่าวมานี้เป็นกลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) ที่เรานามาใช้ในการกาหนด
ราคาของสินค้า
ตารางแสดงราคาสินค้าของโรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา

รายการผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ
กก/กระสอบ

ราคา (บาท)

1.ข้าวสาร100%

100

1470

2.ข้าวสาร5%

100

1356

3.ปลายข้าวใหญ่

100

100

4.ปลายข้าวเล็ก

100

1200

5.ราข้าวละเอียด

60

850

6.ราข้าวหยาบ

100

330

7.แกลบ

100

120

8.ขี้เถ้าแกลบ

1000

900

10

90

9.ข้าวเปลือกแห้ง
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
ตาราง แสดงช่องทางการจัดจาหน่าย

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

157
คนกลาง

ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

หรือ
ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ช่องทางการจัดจาหน่ายข้าวสารมี 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
1) ขายผ่านร้านค้าตัวแทนจัดจาหน่าย (คู่ค้า) โดยเราจะมีคู่ค้ามารับสินค้าของโรงสี
เพื่อจาหน่ายต่อไปยังต่างประเทศและในประเทศ สมาชิกคู่ค้าจะมาซื้อสินค้าแล้วนาสินค้า
ไปจาหน่ายแก่ผู้บริโภคกระจายตามร้านค้าทั่วไป โดยที่คู่ค้าต้องการสั่งสินค้ากับทางโรงสี
เพื่อนาไปจาหน่ายที่ร้านค้าตนเอง สาหรับสมาชิกคู่ค้าสมารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูก
กว่าราคาท้องตลาด
2) ขายส่งโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเราจะเปิดขายหน้าบ้านเลย โดยให้บุคคล
ที่ ส นใจต้ องการบริโภคสิ น ค้ า ของเราสามารถซื้ อได้ ด้วยตนเอง ซึ่ งราคาก็ ถู ก กว่าราคา
ท้องตลาดทั่วไป
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การโฆษณา (Advertising)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคทั่วไป
2. เพื่อสร้างภาพพจน์ของสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์
กลยุ ท ธ์ : การใช้ สื่ อ โฆษณ าจะเลื อ กใช้ สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเจาะ
กลุ่มเป้าหมาย ใช้สื่อประสมโดยเน้นการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้
รู้จักสินค้าและรับรู้ถึงสินค้าของเราให้มากขึ้น ความถี่ในการโฆษณาจะใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง
โดยโฆษณาผ่านทางวิทยุ และป้ายโฆษณา โดยเน้นหนักในช่วงแรกของการออกผลิตภัณฑ์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการทดลองซื้อสินค้าและเกิดการซื้อซ้า โดยเราจะมีการออก
สารวจตลาดและแนะนาสินค้ากับคู่ค้ารายย่อยที่สนใจนาสินค้าของโรงสีไปจาหน่ายต่อ
ให้กับผู้บริโภค
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การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ของโรงสี ใ ห้ ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์และเข้าใจในคุณค่าที่จะได้รับ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการทดลองสินค้าและเกิดการทดลอง
ซื้อ
กลยุทธ์ :
1. เลือกใช้สื่อที่หลากหลายมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
นาเสนอความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของข้าวและคุณภาพของข้าวที่โรงสีผลิต
2. เน้นกิจกรรมที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองซื้อสินค้า
3. สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องการ
รับประทานข้าวและคุณภาพของข้าวที่โรงสีผลิต
4. พยายามเน้นย้าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าและความนิยมในผลิตภัณฑ์
 การวิเคราะห์แผนการผลิต
การผลิ ต ข้ า วสาร ถื อ เป็ น กระบวนการหลั ก ในการผลิ ต ซึ่ ง ทางโรงสี ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญมาก จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณ ฑ์ ทุ กขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับซื้อวัตถุดิบ คือข้าวเปลือก
ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งการบรรจุหีบห่อ ตามกระบวนการสีข้าวเปลือกจะได้
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารประมาณ 42% ปลายข้าว 24% ราดิบ 11% และแกลบ 23%
ขั้นตอนการผลิตข้าวสาร สรุปได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาความสะอาดและแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก
ขั้นตอนที่ 2 การกะเทาะเปลือก เพื่อที่จะแยกเอาแกลบออกจากตัวเมล็ดข้าว และเรียกข้าว
ในขั้นตอนนี้ว่า “ข้าวกล้อง”
ขั้นตอนที่ 3 การแยกข้าวเปลือกที่ยังตกค้างอยู่ในข้าวกล้อง จากการผ่านขั้นตอนที่ 2 นั้น
อาจจะมีข้าวเปลือกอยู่ ในข้าวกล้องอีก จึงต้องทาการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องอีก
ครั้ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ จะได้ ข้ าวกล้ อ งที่ ป ราศจากการปะปนของข้ าวเปลื อ กโดยจะท าการผ่ าน
เครื่องจักร PADDY SEPARATOR ถึง 2 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การขัดราออกจากข้าวกล้อง โดยทาการผ่านเครื่องจักร 2 ประเภท คือ
1. VERTICAL WHITENER จะทาการขัดผิวที่เคลือบออกจากข้าวกล้อง เรียกว่า
“ราดิบ” โดยจะทาถึง 3 ครั้งด้วยกัน เพื่อที่จะได้เมล็ดข้าวสารที่ปราศจากราเคลือบ
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2. HORIZONTAL POLISHER จะทาการขัดเมล็ดข้าวสารให้เรียบเป็นเงาสะอาด
ปราศจาก รา และสิ่งต่างๆที่เกาะเมล็ดข้าวสาร ส่วนราดิบนั้นจะถูกลาเลียงเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตน้ามันราและกากราสกัดต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การคัดขนาดข้าวสาร ภายหลังจากการที่ทาการขัดผิวให้เรียบเป็นเงาสะอาด
แล้ว ก็จะทาการคัดเมล็ดข้าวสารที่มีความยาวแตกต่างกันไป เช่น เต็มเมล็ด 6/8 ,5/8 และ4/8
เป็นต้น และบรรจุไว้ในไซโล เพื่อทาการบรรจุในขั้นตอนต่อไป
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
กิ จ การใช้ ลั ก ษณะการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่ (Functional
Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้าง
องค์การในลักษณะนี้ทาได้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

2 คน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี4 คน

คลังสินค้า 5 คน

8 คน

วิศวกรรม 1 คน

ฝ่ายบัญชี2คน

ฝ่ายจัดซื้อ

พนักงาน 4 คน

ฝ่ายบุคคล1คน

พนักงานQC

การควบคุมคุณภาพ
3 คน
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 การวิเคราะห์แผนการเงิน
โรงสีใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 200 ล้านบาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 293,670,000 บาท
ปีที่ 2 เท่ากับ 293,751,575 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 293,833,150 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 293,914,725
บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 293,996,300 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 96,061,500 บาท ปีที่
2 เท่ากับ 96,100,360 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 96,071,220 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 96,076,080 บาท
และปีที่ 5 เท่ากับ 96,080,940
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ โรงสีฮ้อ
เจริญผลวัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
บรรณานุกรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สืบค้นออนไลน์ www.oae.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2558
กรมการค้าภายใน สืบค้นออนไลน์ www.dit.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สืบค้นออนไลน์ www.thairiceexporters.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2558
IRRI-FAO สืบค้นออนไลน์ www.fao.org สืบค้นเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2558
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