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แผนธุรกิจ ผลิตและจ้ำหน่ำยน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส“โบนัส”
พรชัย อมรวิทย์ธำรง1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหำร
อุตสาหกรรมน้าดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญและมีบทบาทในประเทศไทย
เพราะเป็นปัจจัยส้าคัญในการบริโภคที่จ้าเป็นส้าหรับมนุษย์โดยเฉพาะชีวิตสังคมเมืองใหญ่
ท้ า ให้ พ ฤติก รรมการบริโภคเปลี่ ย นไปจากเมื่อ ก่ อนเพราะหั น มาสนใจสุ ขอนามัย และ
สุข ภาพกั น มากขึ น ในช่ วงหน้ าร้อนของทุ ก ปีค วามต้ องการบริโภคเครื่องดื่ มที่ ช่ วยดั บ
กระหาย คลายร้อน น่าจะเพิ่ มสูงขึนกว่าช่วงปกติ แต่ส้าหรับหน้าร้อนในปี 2557 นี จาก
สภาพอากาศที่ แปรปรวนและไม่ ร้อนอย่ างที่คาดไว้ อีก ทั งยังมีส ภาพฝนตกและอากาศ
หนาวเย็น ส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ลดน้อยลง แต่ส้าหรับ น้าดื่มบรรจุ
ขวดนั น มองว่า ผู้บ ริโภคจะยั งคงมีความต้องการอยู่ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก น้าดื่มเป็ น
สินค้าที่มีความจ้าเป็นต่อร่างกาย
อีกทังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่มีสารปรุงแต่งอื่นๆ อาทิ น้าตาล หรือคาเฟอีน
และมีราคาจ้าหน่ายถูกกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ซึ่งเหมาะส้าหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
และต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาวะที่ค่าครองชีพ เพิ่มสูงขึน นอกจากนี ในช่วงต้นปี
2554 ที่ผ่านมา การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการน้าดื่มที่
สะอาดและมีคุณภาพเป็นจ้านวนมาก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ตลาดน้าดื่มบรรจุขวดมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึน ท้าให้ธุรกิจน้าดื่มเติบโตขึนอย่างรวดเร็ว น้าดื่มที่หาซือได้ง่ายตาม
ร้า นสะดวกซื อและซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต เช่ น น้ าดื่ ม บรรจุ ข วด และน้ าดื่ ม บรรจุ ถั ง ก็ เป็ น
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ป ระชาชนหรือส้ า นั ก งานใช้ เพื่ อบริโภคในชีวิต ประจ้าวัน ไม่ ว่าจะใช้ เพื่ อ
บริโภคเอง หรือซือมาเพื่ อขาย ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ อุตสาหกรรมน้ าดื่ม เข้าไปมีส่วนร่วม
เกีย่ วกับทุกๆ กิจการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย หรือหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปัจจุบันธุรกิจผลิตน้าดื่มมีมูลค่าตลาดสู งถึงประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี และมี
ผู้ ป ระกอบการทั งรายเล็ ก และรายใหญ่ ร วมกั น ประมาณ 2,000 รายการผลิ ต น้ าดื่ ม มี
แนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก จากหลายปัจจัย เช่น จ้านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึน และไม่
สามารถขาดน้าได้ เป็นต้น ธุรกิจน้าดื่ม เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายตราบเท่าที่ชีวิตมนุษย์ยังขาด
น้าไม่ได้อยู่ ส้าหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปีนับวัน
ความต้ องการบริโภคน้ าดื่ม บรรจุข วดจะเพิ่ ม ขึ นตามจ้านวนประชากรและรายได้ข อง
ครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาดเข้าสู่ธุรกิจน้า
ดื่ม บรรจุขวดเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมผลิตน้าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสูง ทว่า ธุรกิจนีได้ประสบกับภาวการณ์แข่งขัน
มากด้วยเช่ นกั น ดังนัน ผู้ที่ ต้องการลงทุนในธุรกิ จนี ควรศึก ษาข้อมูล เพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจ
น้าดื่ม ที่ข ายกันทุ กวันนีจัดเป็น “อาหารควบคุมเฉพาะ” มีก ารควบคุมมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด โดยต้องขออนุญ าตผลิต และขออนุญาตขึน
ทะเบี ยนต้ารับ อาหาร และต้องแสดงเลข อย. บนฉลากของผลิตภัณ ฑ์ ส่วนการควบคุม
มาตรฐานสถานที่ ผ ลิ ต จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นก ารผลิ ต (Good
Manufacturing Practice GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2544
เรื่องน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544
เป็นต้นมา ทังนีเพื่อให้การผลิตเป็ นไปตามมาตรฐานที่จ้าเป็น มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
มีการควบคุมสุขอนามัย
การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เครื่องจักรขนาดเกิน 5 แรงม้า หรือมีคนงาน
7 คนขึนไป และต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อมีใบอนุญาต 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตผลิต
อาหาร และ 2) ใบส้าคัญการขึนทะเบียนต้ารับอาหาร น้าดื่มประเภทนีจะต้องแสดงฉลาก
อย.และมีตัวอักษรผด.แสดงอยู่ เช่น อย. ผด..../.... เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต คือระบบการ
กรองโดยวิธี Reverse Osmosis (R.O) ซึ่ งผู้ ข ายส่ วนใหญ่ น้ ามาเพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ตน้ าดื่ ม
บริสุทธิ์และสิ่งที่ต้องการของการผลิตน้าดื่ม
ค้ำส้ำคัญ : แผนธุรกิจ, ผลิตและจ้าหน่ายน้าดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส, โบนัส
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บทน้ำ
น้ามีความส้าคัญต่อร่างกายมนุษย์ ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุลเพราะในร่างกายเราประกอบด้วยน้าถึง 2 ใน 3 ส่วน ฉะนันจึงมี
ความส้าคัญอันดับต้นๆ ของชีวิตมนุษย์ เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นเดือนหากขาดอาหารแต่อยู่
ได้เพียงไม่กี่วันเท่านันหากขาดน้า
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมการดูแลสุขภาพมากขึน รวมทังรูปแบบการด้าเนินชีวิตที่เร่ง
รีบ จากการท้ างานท้ าให้ น้ าดื่ม บรรจุขวดให้ ความสะดวกสบายต่อผู้บ ริโภคได้มากขึ น
ดังนันบริษัท ธนพันธ์ น้าดื่ม จ้ากัด จึงออกผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดภายใต้ ตรา “Bonus”
โดยใช้กรรมวิธีการผลิตระบบ รีเวอร์ ส ออสโมซิส ซึ่งสามารถกรองน้าได้สะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากเชือโรค ถูกหลักอนามัยได้รับมาตรฐานการผลิตน้าดื่มจากกระทรวงสาธารณสุข
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปลอดภัย
โดยปั จ จุ บั น ตลาดของน้ าดื่ ม บรรจุ ข วด เป็ น ตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู งในระดั บ
ท้องถิ่น ซึ่งคู่แข่งขันในระดับท้องถิ่น เช่น น้าดื่มทิพย์ธานี น้าดื่มเขาหลวง น้าดื่มบีบี ฯลฯ
เป็นต้น แต่คู่แข่งขันจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดขุ่น ซึ่งต้นทุนจะต่้ากว่าขวดใส บริษัทจึงได้
ใช้กลยุทธ์บรรจุขวดใสเพื่อน้ามาตีตลาดคู่แข่งขัน
จากการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม เป้ าหมายจะนิ ย มบริ โ ภคน้ า ขวดใสมากกว่ าขวดขุ่ น
เนื่ องจากมี ค วามเชื่ อ ว่าเห็ น ความสะอาดปลอดภั ย ของน้ าดื่ มได้ ม ากกว่า จึงคาดว่าจะมี
แนวโน้มการบริโภคสูง
ด้านราคา ผลิตภัณฑ์น้าดื่มโบนัส เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาตีตลาด ซึ่งอยู่ในวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ขันแนะน้า การก้าหนดราคาจะถูกก้าหนดไว้เท่ากับคู่แข่งขัน เพื่อตีตลาดให้
ได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ ของบริษัทที่ดีกว่าคู่แข่งขัน อีกทังเพื่ อให้ครอบคลุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปจากการส่งเสริมการตลาด ระดับราคาแบ่งตามขนาดดังนี ขนาดบรรจุ 0.6
ลิตร ราคาโหลละ 42 บาท
ด้ า นช่ อ งการจั ด จ้ า หน่ า ย สถานที่ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคนิ ย มซื อเครื่ อ งดื่ ม มากที่ สุ ด คื อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ซุปเปอร์สโตร์ นอกนากนีจะมีการขายโดยจ้าหน่ายผ่านคนกลาง เพื่อ
กระจายสิน ค้ าไปยังผู้บ ริโภคให้ทั่ วถึง และเพิ่ มโอกาสในการขายสิ นค้าและสนั บสนุ น
พฤติกรรมในการบริโภคน้าดื่มอย่างต่อเนื่องด้วย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางบริษั ทมีก ารจัดส่ง pretty สาวสวยไปแจกสินค้า
ตัวอย่างให้ผู้บ ริโภคได้ท ดลองดื่มตามห้างสรรพสินค้า ย่านธุรกิจ ตลาด นอกจากนีทาง
บริษัทได้จัดท้าการส่งเสริมการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดผ่านสื่อ
วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แจกใบปลิว เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการศึกษาในครังนี ท้าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ น้าดื่มบรรจุ
ขวดบริสุทธิ์
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/ด้าเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ
น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์

การวิเคราะห์แผนการจัดการและก้าลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ น้าดื่มบรรจุ
ขวดบริสุทธิ์
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท้าการศึกษาตังแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยำมค้ำศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การด้าเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการด้าเนินงานหรือไม่
2. น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ โบนัส หมายถึง น้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสที่ควบคุม
การผลิตโดยบริษัท ธนพันธ์ น้าดื่ ม จ้ากัด โดยใช้ตราสินค้า ชื่อ “น้าดื่มตราโบนัส” โดยมี
ขนาด 0.6 ลิตร
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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 การก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ต้าแหน่ ง ทางการตลาด การก้ าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จ้าหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขันตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก้ าลังคน หมายถึ ง การก้ าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย ก้าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ โดยกำรใช้วิธี SWOT Analysis มีรำยละเอียดดังต่อไปนี
จุดแข็งของกิจกำร (Strengths)
1. ผลิตภัณฑ์น้าดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
2. มีกรรมวิธีการผลิตระบบ R.O.
3. บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิต
4. มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ด้วยการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ
5. ในการแนะน้าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในช่วงแรกจะมีการแจกผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง
ดื่มซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และการเรียนรู้จนเกิดทัศนคติในการบริโภค
6. ด้านราคาผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการ
บริโภค
7. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการดังนันจึงสามารถ
ผลิตได้ตลอดทังปี
8. คุณภาพของน้าดื่มสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิร้อนและเย็น
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จุดอ่อนของกิจกำร (Weaknesses)
1. มีช่องทางในการจัดจ้าหน่ายที่ค่อนข้างจ้ากัดคู่แข่งมีสถานที่ในการจัดจ้าหน่าย
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างหลากหลาย ไปตังจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า ดื่ ม บรรจุ ข วดบริ สุ ท ธิ์ Bonus เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ต้ อ งใช้ ร ะยะ
เวลานานในการท้าให้ตลาดรู้จักและยอมรับ
3. ผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ Bonus
4. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในช่วงแรกจะต้องท้าการส่งเสริม
ทางการตลาดให้ผู้บริโภครู้จักและเกิดการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ จึงท้าให้มีต้นทุนทางด้านการ
ส่งเสริมการตลาดช่วงแรกสูง
โอกำสของกิจกำร (Opportunities)
1. สังคมปั จจุบันเริ่มมีการตื่นตัว ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะท้าให้น้าดื่ม
Bonus เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เป็นกระแสความนิยมค่อนข้างสูง
2. ผู้บริโภคนิยมทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยค้านึงถึงคุณภาพ รสชาติความ
อร่อย และคุณประโยชน์มากขึน และส้าหรับการเลือกดื่มน้าดื่ม ผู้บริโภคยึดติดกับตรา
ยี่ห้อน้อยลง ผู้ประกอบการทุกรายจึงมีโอกาสในการก้าวขึนมาเป็นผู้น้าตลาดได้ ถ้ามีการ
พัฒนาระบบการผลิต และการตลาดอย่างจริงจัง
3. ภาวะเศรษฐกิจ ท้าให้ผู้บริโภคหันมาซือสินค้า โดยเปรียบเทียบคุณค่าสินค้ากับ
เงินที่จ่ายในเชิงเปรียบเทียบมากขึน
4. มีการน้าน้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา Bonus ไปบริจาค เพื่อการกุศลในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆ
5. ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึนจึงเป็นโอกาสของน้าดื่ม Bonus ใน
การเข้ า สู่ ต ลาด และอยู่ ใ นวงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นขั นเจริ ญ เติ บ โตเป็ น ระยะเวลานาน
เนื่องมาจากกระแสความนิยมในการใส่ใจ สุขภาพของผู้บริโภค
6. ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตเช่น เครื่องจักรและระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ท้าให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค
อุปสรรคของกิจกำร (Threats)
1. กลุ่มผู้ผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ด้วยวิธีคล้ ายคลึงกัน ท้าให้มีคู่แข่ง
เป็นจ้านวนมาก
2. เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยังสามารถเติบโต อาจท้าให้มีคู่แข่งขันใหม่เข้ามาในธุรกิจ
และท้าให้เกิดทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค
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3. ธุรกิจน้าดื่มมี ผู้น้าตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีช่องทางการ
จ้าหน่ายหลายช่องทาง และมีการลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดอย่างมาก
4. ตลาดน้าดื่มเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวได้มากจึงท้าให้มีการเพิ่มกลยุทธ์เพื่อ
รักษาและเพื่อส่วนแบ่งทางการตลาด ท้าให้การรุกเข้าตลาดน้าดื่มต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง
5. เนื่องจากสภาวะน้ามันในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูง ขึนท้าให้มีต้นทุนทางการผลิต
และการขนส่งเพิ่มสูงขึน
6. มีคู่แข่งขัน ที่ท้าการจ้าหน่ายอยู่ก่อนแล้ว
7. การกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคจ้าเป็นต้องอาศัยคู่ค้าค่อนข้างมาก จึง
8. ท้าให้ต้นทุนในการกระจายสินค้าสูง
 กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรตลำด
กำรก้ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (T: Target Market)
กลุ่มคนที่เริ่มรักและดูสุขภาพ ประกอบกับตามวัย และตามกระแสเริ่มต้องการดูแล
ตัวเองมากขึน มีก้าลังซือน้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา โบนัส เมื่อเทียบกับความต้องการและ
ความจ้าเป็นที่ต้องหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึนนอกจากนีคนกลุ่มนี ก็ เป็นกลุ่ม
ที่เริ่มหันมาออกก้าลังกาย บริโภคอาหารเสริม ดูแลสุขภาพมากขึน หรือกลุ่มคนที่ก้าลังป่วย
และเริ่มต้องการดูแลสุขภาพมากขึน จากกระแสสังคม หรือการเข้ากับเพื่อนร่วมงานโดย
การรวมกลุ่มออกก้าลังกายหลังเลิกงาน เป็นต้น ผู้บริโภคกลุ่มนียังมีรูปแบบการด้าเนินชีวิต
ที่มักจะอยู่รวมกัน แนะน้าสิ่งดีๆ ให้กัน น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา โบนัส
กำรก้ำหนดต้ำแหน่งทำงกำรตลำด (P: Positioning)
1. การวิ เคราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื่ อ เที ย บกั บ คู่ แ ข่ งขัน น้ าดื่ ม บรรจุ ข วดบริ สุ ท ธิ์ต รา
โบนัสเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจ้าเป็นต่อการ
ด้ารงชีวิตเพื่อสร้างน้าดื่มบริสุทธิ์กว่าทั่วไป มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย และแทรก
ซึมสู่ร่างกายได้ดีกว่าน้าดื่มอื่นๆ แต่เนื่องจากธุรกิจน้าดื่ม เป็นธุรกิจที่มีการท้ากันทั่วไปทัง
ในระดับ ครัวเรือน ทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงระบุส่วนแบ่งตลาดได้ยาก เนื่องจาก
ผู้บริโภคมักจะซือจากสถานที่จ้าหน่ายซึ่งอยู่ใกล้ เดินทางสะดวก หรือที่มีวางจ้าหน่ายมา
เป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันน้าดื่มที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่ น้าดื่มสิงค์ คริสตัล
เนสเล่ น้าทิพย์ หรือ ไพน์วอเตอร์ เป็นต้น
2. การวิ เคราะห์ ต ลาดเป้ า หมายและศึ ก ษาความต้ อ งการของตลาดเป้ า หมาย
ผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา โบนัส มีการใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งการสะดวกซือ
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เพราะต้าแหน่งของผลิตภัณฑ์วางอยู่ที่ระดับกลาง จึงท้าให้การเลือกกลุ่มเป้าหมายหลัก และ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลักอย่างชัดเจน มีความชอบสินค้ามีคุณ ภาพ รักสุขภาพ และนิยมซือ
สินค้าเพื่อดูแลตัวเองเป็นส้าคัญ ซึ่งพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี จะมี
ความต้ อ งการในตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ชั ด เจนนอกเหนื อ จาก Core Benefit หลั ก ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังอีกด้วย
3. การวางต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคใน
ระดับ พรีเมี่ ยม ที่ ส นใจใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมีความต้องการน้ าดื่มที่ มีความสะอาด
ปลอดภัยเป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงใช้คุณสมบัติเด่นของน้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา
โบนั ส นีเป็ นตัวชู คุณ สมบั ติข องผลิตภัณ ฑ์ ทังรูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ และความเป็ นน้ าดื่ม
บริสุทธิ์บรรจุขวด
น้าดื่มบริสุทธิ์
(+)

(-)(+)รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

(-)
น้าดื่มบริสุทธิ์
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กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คื อ โดยใช้กรรมวิธีการผลิต
ระบบ REVERS OSMOSIS (R.O.)
เป็นน้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ Bonus น้าดื่มบริสุทธิ์
เป็นการผลิตน้าดื่มในแบรนด์ของตัวเอง และมีการแยกบรรจุภัณฑ์ คือ จ้าหน่าย
บรรจุเป็นขวดพลาสติก ขวดลิตร และขวดแกลลอน เหมาะกับใช้ในครัวเรือน
น้าดื่ม บรรจุขวดบริสุ ท ธิ์ Bonus มีทังขายปลีก และขายส่งโดยการวางสินค้าใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร
กลยุทธ์ด้ำนรำคำ (Price Strategy)
น้าดื่ม ด้าเนินกลยุทธ์การตลาดโดยใช้เกณฑ์ High value Strategy คือการตังราคา
ให้ เหมาะสมกั บ Product Positioning ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และมี ค วามแตกต่ างจากคู่ แ ข่ งขั น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าและคุณภาพของ Product ทังนีการตังราคาจะตัง
ราคาเพื่อการแข่งขัน โดยจะตังราคาเทียบเท่าคู่แข่งขันในตลาด แต่มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักจะมุ่งเน้นที่กลุ่มวัยท้างานเจาะกลุ่มที่รักสุขภาพ (อายุ
ตังแต่ 30 ปี เป็ น ต้ น ไป) ในเขตพื นที่ ตั วเมื อ ง ประกอบกั บ ตามวัย และตามกระแส เริ่ ม
ต้องการดูแลตัวเองมากขึน มีระดับรายได้ตังแต่ 5,001 บาทขึนไป/เดือน ย่อมมีก้าลังซือน้า
ดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ Bonus เมื่อเทียบกับความต้องการและความจ้าเป็นที่ต้องหันมาใส่ใจ
กั บ สุ ข ภาพของตั วเองมากขึ นโดยราคาน้ าดื่ ม โบนั ส จะตั งในระดั บ ราคาเหมาะสมกั บ
คุณภาพ สิ่งที่ทางน้าดื่มบรรจุขวดบริสุทธิ์ Bonus พยายามให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่าง
และคุ ณ ค่ า ในจ้ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ จ่ า ยออกไปคื อ คุ ณ ค่ าในทุ ก ๆ หยดของน้ าดื่ ม บรรจุ ข วด
บริสุทธิ์ Bonus มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย (Place Strategy)
น้าดื่ม Bonus จะวางสิน ค้ าในซุ ปเปอร์ม าร์เก็ ต ซุ ปเปอร์ส โตร์ ร้านค้าปลีก และ
ร้า นอาหาร รวมทั งขยายการวางสิ น ค้ าไปยั งฟิ ต เนส เพื่ อ เจาะกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ น หลั ก
ส้าหรับในอนาคตข้างหน้าน้าดื่ม บรรจุขวดบริสุทธิ์ Bonus จะเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ทังทางหน้าเว็บไซต์ และทางขนส่ง บขส. อีกด้วย
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กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
กำรโฆษณำ (Advertising)
1. Indoor advertising การโฆษณาโดยผ่านสื่อโฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ การ
แจกใบปลิว และตัวอย่างทดลองสินค้าตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย น้าเสนอ
จุดเด่นของน้าดื่ม ที่แตกต่างและช่วยให้คุณมีทางเลือกในการดื่มน้าที่จะไม่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ เพื่อการสร้างการจดจ้าในตราสินค้า
2. Outdoor Advertising การโฆษณา โดยมีการติดตัง Billboard หน้าปาก
ทางโรงงาน หรือในที่ที่ใกล้กับฟิตเนส หรือร้านอาหารที่ร่วมรายการกับทางบริษัท
3. Brochure เป็นลักษณะของใบปลิวที่ให้ความรู้และประโยชน์ของการดื่มน้า ว่ามี
ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นมากขึน
4. ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น ทางคลื่ น EFM ที่
คนท้างานมักจะฟังกันในระหว่างเดินทางไปกลับบ้านกับที่ท้างาน โดยกล่าวถึงประโยชน์
จากการดื่มน้าและคุณภาพของน้าดื่ม บรรจุขวดบริสุทธิ์ตรา Bonus ที่ดีต่อสุขภาพ เพื่ อเป็น
แรงจูงใจให้กับผู้บริโภค
 กำรวิเครำะห์แผนกำรผลิต
ขันตอนการท้ าลายเชือจุลินทรีย์ ประกอบด้วย การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (หลอด UV)
และ/หรือใช้ระบบโอโซน (Ozone) จะมีวิธี ที่ไม่ซับซ้อนโดยมีขันตอนดังนี
1. การกรองน้าประปาหรือน้าบาดาลด้วยเครื่องกรองทราย (Sand filter)
2. การก้าจัดความกระด้างและเหล็กโดยเครื่องกรอง Base exchange unit ซึ่งบรรจุ
ผงกรองเรซิน่
3. การก้าจัดกลิ่น สี และตะกอน โดยเครื่องกรองที่มี Activated carbon
4. การก้ าจัด แบคที เรีย โดยเครื่อ งกรองที่ มีซึ่ งมี ไ ส้ ก รองเป็ น Ceramic (Ceramic
filter)
5. การฆ่าเชือโรคด้วยรังสี Ultra violet โดยการผ่านน้าเข้าสู่ถังที่ติดตังเครื่องก้าเนิด
แสง UV ตามระยะเวลาที่ก้าหนดเพื่อฆ่าเชือโรค
6. พักน้าลงในเครื่องกรอง ผลิตน้า
7. เมื่อสินสุดกระบวนการจึงผ่านน้าเข้าสู่เครื่องบรรจุ เพื่อบรรจุใส่ภาชนะต่อไป
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 กำรวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรและก้ำลังคน
โครงสร้ำงองค์กำร

ผู้จัดการ/การเงิน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ฝ่ายผลิต

การตลาด/ฝ่ายขาย

 กำรวิเครำะห์แผนกำรเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 3 ล้านบาท มียอดขายปี่ที่ 1 เท่ากับ 4,800,000 บาท ปีที่
2 เท่ากับ 5,760,000 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 6,700,000 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 7,680,000 บาท ปีที่ 5
เท่ากับ 8,640,000บาท มีก้าไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 780,000 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 1,142,400
บาท ปี ที่ 3 เท่ ากั บ 1,383,720 บาท ปีที่ 4 เท่ ากั บ 1,623,906 บาท ปี ที่ 5 เท่ากั บ 1,982,903
บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3 ปี 4 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present
Value ; NPV) เท่ากับ 42,805,161 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( Internal Rate
of return ; IRR ) เท่ากับ 235%
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก้าลังคน การวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุ รกิจน้าดื่มบรรจุ
ขวด ตราโบนัส ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทก้าหนดมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
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