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แผนธุรกิจ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง
กัญจน์รัชต์ ฮ้อแสงชัย1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
“ข้าว” เป็ นธัญญาหารหลัก ของประชากรส่วนหนึ่งในโลก จัดเป็นพื ชสายพั นธุ์
เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่าย มีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็น
ถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงหรือกระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็น ข้าว
ก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่างทรหดอดทน ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจ้าชาติที่มี
ต้านานประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏเป็นร่องรอยพร้อมกับ อารยะธรรมไทยมาไม่น้อย
กว่ า 5,500 ปี ปั จ จุ บั น การปลู ก ข้ า วในประเทศไทยคงมี เพี ย งเมล็ ด ป้ อ มที่ พ บมากใน
ภาคเหนื อและภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ขณะที่ ข้าวเมล็ ดยาวพบมากในภาคกลางและ
ภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น
45% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี
ที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้จึงมักปลูกไว้เพื่อขาย รองลงมาคือ ภาคกลางและ
ภาคเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่
ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงบทบาทของผู้สร้างต้านานแห่งอารยะธรรมธัญญาหารของมนุษยชาติ
ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง เป็นท่าข้าวขนาดกลางบนพื้นที่ 3 ไร่ ให้บริการรับซื้อ-ขาย
ข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสด ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 4 ต้าบลคลองควาย อ้าเภอสามโคก
จัง หวั ดปทุ ม ธานี ซึ่ ง เป็ น ธุ รกิ จประเภทซื้ อ มาขายไปโดยการรับ ซื้ อ ขายแบบเหมา นั่ น
หมายถึงทางกิจการได้ท้าการตีราคาข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสดในท้องทุ่งนา และ
ท้ าการตกลงราคากั บ ก้ าหนดวัน เกี่ ย วให้ แ ก่ ชาวนา พอถึ งวั น ก้ าหนดเกี่ ย วทางกิ จการก็
อ้านวยความสะดวกในเรื่องรถบรรทุกขนส่งจากนั้นเราน้าข้าวเปลือกที่ได้มาจากเกษตรกร
นั้นไปพักหรือตากไว้ที่ท่าข้าว เพื่อให้ได้ระดับความชื้นที่เหมาะสม หลังจากนั้นทางกิจการ
จะน้าข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสดไปขายให้แก่โรงสี

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง นั้นมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขันใน
เรื่องของส่วนครองตลาดและประสบการณ์การท้างานที่มีม ากกว่า 15 ปี ในการลงทุนท้า
ธุรกิจ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง ครั้งนี้จะใช้เงินทุนด้วยงบลงทุนทั้งหมด 40,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ก้ า ไรสุ ท ธิ ใ นปี ที่ 1 ของกิ จ การได้ 17,309,063 บาท และในปี ถั ด ไปได้
19,388,063 บาท ด้วยศักยภาพในการท้าก้าไรของธุรกิจท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง สามารถ
เติบโตแลประสบความส้าเร็จได้อย่างแน่นอน
2. หากกิจการท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง ด้าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้
ทางกิจการ คาดการณ์ว่าในระยะ 5 ปี ธุรกิจท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง จะสามารถเป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า และสร้างผลก้าไรได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, ท่าข้าว, โชคร่มโพธิ์ทอง
บทนา
“กินข้าวหรือยัง” เป็ นค้าทักทายและเป็นค้าพู ดที่ติดปากของคนไทยมานาน เรา
มักจะพูดว่า กินข้าวเช้า ข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นแทนค้าว่ามื้อ แถมเวลาของแพงก็จะใช้ค้าว่า
"ข้าวยากหมากแพง" นั่นหมายถึง "ข้าว" ซึ่งผูกพันกับไทยเรามาช้านานเมื่อพูดถึงข้าว คน
ไทยเราก็ จะนึ ก ถึง "พระแม่ โพสพ" ที่ เป็ น เทพธิด าหรือเทพี ป ระจ้าพื ช พรรณธัญ ชาติ มี
ศิลปิ นคนไทยได้ส ร้างรูป จ้าลองแม่โพสพไว้เป็นหญิงสาวชั้นสามัญ ไว้ผมประบ่า สวม
กรอบหน้าและจอนหู นุ่งผ้าจีบ ห่มสไบ มีเครื่องประดับ คอ แขน ข้อมือ และข้อเท้า นั่งพับ
เพียบเท้าแขนซ้าย มือขวาถือรวงข้าวที่เมล็ดข้าวแน่นเต็มรวง สวยงามสง่า ดังนั้นความรู้สึก
ของคนไทยที่มีต่อแม่โพสพจะเป็นความรู้สึกที่ส้านึกถึงบุญคุณ ที่ท่านให้ "ข้าว" มาเลี้ยง
ชีวิตของเราในแต่ละวัน คนไทยจึงให้ความเคารพและยังให้ความส้าคัญกับพันธุ์พื ชชนิดนี้
มากอีกด้วย ค้าว่า "ข้าว" ส้าหรับคนไทย จึงมีค่ามากกว่า ค้าว่า "อาหาร"
"นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน" ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ดีมีความส้าคัญมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากการเพาะปลู ก ข้ า วขยายตั ว มากขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ ก ารใช้
เทคโนโลยี ใ นการเพาะปลู ก ผลิ ต เม็ ด ข้ าวได้ เข้ ามามี บ ทบาทมากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ เหล่ า
เกษตรกรของบ้านเราลดต้นทุนในการเพาะปลูกและยังได้รับผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย ถ้า
คุณภาพข้าวเปลือกดีน้าหนักเมล็ดข้าวดี ก็จะท้าให้ขายข้าวได้ก้าไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เมล็ด
พันธุ์ข้าวเปรียบเสมือนการลงทุนขั้นเริ่ม ต้นของเกษตรกร การท้านาข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์
นั้นต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างประณีต ตั้งแต่การน้าเมล็ดพั นธุ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาปักด้า
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ก้าจัดข้าวดีดข้าวเด้งและวัชพืชใส่ปุ๋ยและปราบศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่ง
ต่อให้ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทยเป็ น ประเทศผู้ ผลิต และส่งออกข้ าวรายใหญ่ ของโลก ข้าวเป็ น พื ช
เศรษฐกิ จ ที่ ท้ า รายได้ ใ ห้ ป ระเทศปี ล ะไม่ ต่้ ากว่า 65,000 ล้ านบาท และเป็ น อาหารหลั ก
ประจ้าวันของคนไทยกว่า 60 ล้านคน ข้าวเป็นเมล็ดของพืชในสกุลข้าวที่พบมากในแทบ
ทวีป เอเชี ยของเรา ข้าวเป็ นธัญพื ช ซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส้าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จากข้อมูลเมื่อปี 2557 ข้าวเป็นธัญพืชที่มีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ
สองทั่วโลก รองจากข้าวโพด หลักฐานพันธุศาสตร์แสดงว่าข้าวมาจากการน้ามาปลูกเมื่อ
ราว 8,200-13,500 ปีก่อนในภูมิภาคหุบแม่น้าจูเจียงของจีน ก่อนหน้านี้หลักฐานโบราณคดี
เสนอว่า ข้าวมีการน้ามาปลูกในเขตหุบเขาแม่น้าแยงซีในจีน ข้าวแพร่กระจายจากเอเชีย
ตะวันออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ข้าวถูกน้ามายังทวีปยุโรปผ่านเอเชีย
ตะวันตกและทวีปอเมริกาผ่านการยึดอาณานิคมของยุโรป ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อ
ปี ทว่าในเขตร้อนข้าวสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีและสามารถไว้ตอ ได้นานถึง 30 ปี ต้น
ข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มี
ใบเรี ย วยาว 50–100 เซนติ เมตร และกว้ า ง 2–2.5 เซนติ เมตร ช่ อ ดอกห้ อ ยยาว 30-50
เซนติเมตร เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5–12 มิลลิเมตรและหนา 2–3 มิลลิเมตร
"ข้ า ว" เป็ น สิ น ค้ าส่ งออกที่ ส้ าคัญ ของหลายประเทศไม่ ว่าจะเป็ น ไทย จีน และ
เวียดนาม แต่ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือ เวียดนาม เพื่อ
เป็นการเตรียมตัวของประเทศไทยในการเปิดประตูสู่การเป็น AEC ข้อได้เปรียบทางการค้า
ของสินค้าการเกษตรจ้าเป็นจะต้องน้ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง การขนส่งที่ดีประกอบกับ
การจ้ากัดพื้ นที่เพาะปลูกให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจะท้าให้ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
ทางการส่งออกสินค้ าเกษตรมากขึ้น ในกรณีของข้าวไทยแม้ว่าเวียดนามจะมีบทบาทที่
ส้าคั ญ ในการส่งออกข้ าว ประเทศไทยเองก็ ยังคงผลัก ดัน ให้ ข้าวไทยกลายเป็ นตัวเลือก
อันดับหนึ่งในสายตาของชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องพัฒนาเรื่องความ
หลากหลายของพันธุ์ข้าวและรัฐบาลจ้าเป็นจะต้องมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่
ชัดเจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ท้าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ ท่าข้าวโชคร่ม
โพธิ์ทอง
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการด้าเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ
ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง

การวิเคราะห์แผนการจัดการและก้าลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท้าธุรกิจ ท่าข้าวโชค
ร่มโพธิ์ทอง
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท้าการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การด้าเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการด้าเนินงานหรือไม่
2. ท่าข้าวหรือการค้าข้าว หมายถึง การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์
ข้าว ผู้ท้าการค้าข้าวที่มีสถานที่จัดไว้เพื่อการค้าข้าว และให้รวมถึงตลาดกลางข้าวเปลือก
ด้วย
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
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4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ต้าแหน่ ง ทางการตลาด การก้ าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จ้าหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก้ าลังคน หมายถึ ง การก้ าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย ก้าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นภาคธุ ร กิ จ นี้ โ ดยตรง
ผู้บ ริห ารระดั บ สู งของกิ จการมี ป ระสบการณ์ เป็ น เวลานาน มีภ าวะความเป็ น ผู้น้ าสู ง มี
ความสามารถในการตัดสินใจที่ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเข้ารับการ
อบรมเพื่อหาความรู้เพิ่ มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่ อน้าความรู้ต่างๆมาปรับปรุ งพั ฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ บ ริห ารและที ม งานของกิ จ การ มี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารงาน และท้ างาน
ด้วยกันเป็นระยะเวลานาน สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้ มีความมุ่งมั่นในการด้าเนิน
ธุรกิจ
3. ผลงานที่ ผ่านมาของกิ จการ ท้ าให้ มีชื่ อเสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรับ จากลูก ค้ า ซึ่ ง
สามารถสร้างความได้เปรียบในส่วนของการเพิ่มธุรกรรมทางการค้า และขยายกลุ่มลูกค้า
ได้
4. ทางกิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงมีสภาพคล่องทางด้านการเงิน
5. กิ จการมี พ นั ก งานทั้ งระดั บ กลางและระดั บ ล่างที่ มี ค วามทุ่ ม เท มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ท้างานสูง ด้วยการท้างานที่ต่อเนื่องยาวนาน ท้าให้พนักงานที่อยู่ในกิจการท่า
ข้ า วโชคร่ ม โพธิ์ ท อง มี ค วามสามารถและสามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ เป็ น เหมื อ นกลไก
ขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความส้าเร็จในอนาคต
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6. โครงสร้างขององค์ ก รไม่ซั บ ซ้ อ น ท้ าให้ มีค วามคล่อ งตั วในการบริห ารงาน
นอกจากนี้ยังสามารถประสานงานเพื่อด้าเนินการท้างาน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงทีอีกด้วย
7. สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอตลอดเวลา เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ไม่เว้นแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิตด้วย ซึ่งด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานมามากกว่า 10 ปีท้าให้
กิจการสามารถจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบต่างๆให้เพี ยงพอกับความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่ขาด
แคลน
8. มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เนื่องจากแหล่งเงินทุนของกิจการ
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดจากผู้ประกอบการ ท้าให้กิจการมีศักยภาพอย่างมากในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. การท้ า งานยั ง ไม่ เป็ น รู ป แบบสากลมากนั ก เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ การในลั ก ษณะ
ครอบครัว
2. การหมุ นเวียนของพนักงานขับรถ เนื่องจากข้าวเปลือกเป็นสินค้าที่ปลูกตาม
ฤดูกาลซึ่งบางเดือนไม่ค่อยมีผลผลิต จึงท้าให้พนักงานขับรถเลือกที่จ ะท้างานในกิจการที่มี
งานตลอดทั้งปี
3. ทางกิจการยังขาดในเรื่องของการท้ากิจกรรมด้านการส่งเสริมทางการตลาด อีก
ทั้งยังขาดในเรื่องการก้าหนดกลยุทธ์ในการด้าเนินกิจการ
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. เนื่องจากข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนไทย ท้าให้มีผลผลิตออกตลอดทั้งปีจึง
ท้าให้กิจการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
2. การส่งออกข้าวของไทย ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการ
ส่งเสริมของภาครัฐบาลท้าให้ความจ้าเป็นในการต้องการของผลผลิต มีความต้องการสูงขึ้น
3. แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ มี จ้ า นวนมากเนื่ อ งจากในเขตพื้ น ที่ ป ทุ ม ธานี นั้ น ติ ด กั บ เขต
พระนครศรีอยุธยา จึงท้าให้ทางกิจการมีโอกาสหาแหล่งวัตถุดิบได้ตลอดทั้งปี
เนื่องจากกิจการท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
4. ด้าเนินงานมากว่า 15 ปี จึงท้าให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตและผู้ซื้อเชื่อมั่นในกิจการ
ของเราเป็นอย่างมาก
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ธุรกิจท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองเป็นธุ รกิจประเภทซื้อขายเงินสดที่ต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนสูง จึงจ้าเป็นต้องมีเงินทุนส้ารองที่ค่อนข้างมาก
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2. นโยบายการรับจ้าน้าข้าวในอดีตนั้นตั้งราคาไว้สูง ส่งผลให้ปัจจุบันกิจการต้อง
รับซื้อข้าวในราคาที่สูงตาม
3. การส่งออกข้าวของไทย ยังมีการขยายตัวที่ไม่มั่นคงท้าให้ร าคาข้าวเปลือกใน
ปัจจุบันยังไม่คงที่ ส่งผลให้ชาวนาเร่งระยะการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นจึงท้าให้ข้าวไทยไม่ได้
คุณภาพเท่าที่ควร
4. อ้านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตและผู้ซื้ออาจมีมากขึ้น
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคกลาง
โดยเน้นในลักษณะการซื้อมาขายไปแบบเหมา ซึ่งทางกิจการจะเข้าไปซื้อข้าวเปลือกกับ
ชาวนาโดยตรงในพื้นที่นาโดยเน้นผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสดเป็น
หลัก
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
ท่ า ข้ า วโชคร่ ม โพธิ์ ท องเลื อ กวางต้ าแหน่ งกิ จ การให้ เป็ น ท่ าข้ าวขนาดกลาง มี
ประสบการณ์ ภาพลักษณ์ และความมีชื่อเสียงที่สูง เพราะทางกิจการได้เปิดท้ากิจการมามา
กว่า 15 ปี สร้างสมสิ่งเหล่านี้มามากจึงท้าให้กิจการก้าหนดต้าแหน่งทางการตลาด ได้ดังนี้
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ประสบการณ์ (สูง)

ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง

โชคฤทธิเรือง
(ต่า)

(สูง)
ความมีชื่อเสียง
กิติพัทธ์การเกษตร

ประสบการณ์ (ต่า)
รูปที่ 1 แสดงการวางต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy)
ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้รูปแบบผลิตภัณฑ์
ของกิ จการ เป็ น ผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพดีเยี่ ย มในด้ านกลยุ ท ธ์ อี ก ทั้ งยั งให้ ต รงกั บ ความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า และยั ง มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เข้ ากั บ กลยุ ท ธ์ ที่ ตั้ ง เอาไว้ โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสด
ด้วยความช้านาญในอุตสาหกรรมการรับซื้อขายข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิ
สด ท้าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองเป็นท่าข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เป็นที่
น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ เราจะเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณ ภาพตั้งแต่ต้นทางในการให้
ราคาข้าวในผืนนา ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งที่ มีความปลอดภัยควบคุม ทุกคุณภาพ ใน
เรื่องของการก้าหนดราคาสินค้าทางกิจการจะใช้กลยุทธ์ด้านราคา ดังนี้
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ตารางแสดงราคาสินค้าของ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง
พันธุ์ข้าวเปลือก

ราคารับซื้อข้าวเปลือกสด
(คุณภาพและความชื้น 20-23%)

พันธุ์ข้าว กข 31 (ปทุมธานี 80)

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 41

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 47

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 49

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 51

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 53

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าว กข 57

7,400 บาท/ตัน (เกวียน)

พันธุ์ข้าวหอมประทุม

10,500 บาท/ตัน (เกวียน)

*หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
ช่ อ งท างก ารจั ด จ้ า ห น่ าย (Distribution Channel) ห รื อ ช่ อ งท างก ารต ล าด
(Marketing Channel) เป็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยอาจ
ผ่า นหรือไม่ ผ่ า นตั วแทนก็ ไ ด้ ซึ่ ง ท่ าข้ าวโชคร่ม โพธิ์ท องมี ก ลยุ ท ธ์ ด้านช่ อ งทางการจั ด
จ้าหน่ายดังนี้
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ 1
เกษตรกร

ท่าข้าว

โรงสี

จะใช้ช่องทางการจัดจ้าหน่ายทางตรง จากเกษตรกรมายังท่าข้าวและไปยังโรงสี
เนื่องจากท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองเป็นท่าข้าวขนาดกลางที่มีมาตรฐาน และประสบการณ์ใน
ด้านการคัดเลือกข้าวเปลือกสดที่มีคุ ณภาพให้ราคาดีเยี่ยม ตลอดจนการขนส่งที่สะดวกมี
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รถบรรทุกไปรับข้าวเปลือกถึงผืนที่นา จึงท้าให้เกษตรไว้วางใจที่ขายข้าวให้กับทางกิจการ
และส่งต่อไปยังโรงสีข้าว
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ 2
เกษตรกร

พ่อค้าคนกลาง

ท่าข้าว

โรงสี

ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ 2 คือเกษตรกรน้าข้าวไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง และ
พ่อค้าคนกลางขนข้าวมาขายให้กับทางท่าข้าวโดยคิดค่าบริการและการขนส่งแบบเหมา
รวม ซึ่งเป็นการขายข้าวแบบหลายขั้นตอนจึงท้าให้เกษตรกรได้ราคาข้าวเปลือกที่ถูกลง
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ 3
เกษตรกร

โรงสี

การที่เกษตรกรน้าข้าวไปขายโดยใช้ช่องทางนี้ที่ไปขายให้กับโรงสีโดยตรง อาจท้า
ให้เกษตรกรได้ราคาข้าวที่ถูก เพราะโรงสีจะให้ราคาข้าวโดยผ่านการใช้เครื่องวัดความชื้น
ดังนั้นจะท้าให้เกษตรกรได้ราคาข้าวที่ถูก
ดังนั้นการใช้ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ 1 ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเพราะทางท่า
ข้าวจะซื้ อข้ าวเปลือกโดยตรงกั บ เกษตรกรแล้วจึงไปขายให้กั บ โรงสี ซึ่งเป็น ช่องทางที่
ได้ผลประโยชน์กับตัวเกษตรกรและท่าข้าวมากที่สุด เพราะเกษตรกรเองจะไม่โดนกดราคา
ข้าวเปลือกจากโรงสีหรือจากพ่อค้าคนกลาง และทางท่าข้าวก็ได้รับข้าวเปลือกในราคาที่ไม่
สูงจากชาวนาจึงท้าให้ทางท่าข้าวขายข้าวให้กับโรงสีได้ก้าไรที่สูง
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การตลาดในปัจจุบันนอกจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า การตั้งราคาที่เหมาะสมและ
เข้ าถึง ลูก ค้ าตามเป้ า หมายแล้ว ต้อ งมี ก ารก้ าหนดเผยแพร่ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ ของ
กิ จ การ ซึ่ ง จะต้ อ งมี บ ทบาทเป็ น การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ค้ า กั บ ตลาดเป้ า หมาย โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
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ตารางแสดงเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา
-นิตยสาร
-ใบโบรชัวร์
-อินเตอร์เน็ต
(Social)
-ของสมนาคุณ
(เสื้อ)

การ
ประชาสัมพันธ์

การให้ข้อมูล
สินค้า

- เข้าร่วมกลุ่ม
-จัดให้มีการ
สมาชิก
แนะแนวและมี
อุตสาหกรรมที่ เอกสารหรือใบ
เกี่ยวข้องและ
โบรชัวร์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้
ความรู้และให้
ข้อมูลของสินค้า

การขาย

การดูแลหลัง
การขาย

- การเสนอขาย
โดยผู้บริหารหรือ
ผู้ที่มีอ้านาจเต็ม
ในการตัดสินใจ
-การให้ทุนเครดิต
โดยให้กู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่้า

-โดยการให้
ค้าปรึกษาและ
ให้ข้อมูลที่
ลูกค้าต้องการ

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทใช้งบประมาณส้าหรับการส่งเสริม
การตลาดในปีที่ 1 เท่ากับ 312,400 บาท
กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People Strategy)
ท่ าข้ าวโชคร่ม โพธิ์ท องถือว่าบุคลากรเป็น ทรัพ ยากรส้ าคัญ และมีคุณ ค่ายิ่ งที่จะ
น้ามาซึ่งความส้าเร็จ ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของกิจการ จึงก้าหนด
กลยุทธ์ด้านบุคลากรเพื่ อเป็นแนวทางในการบริการได้ใช้พนักงานขับรถที่มีเพี ยงพอต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถที่ดีโดยทางกิจการมี
พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก พ่ ว ง จ้ า นวน 8 คน อั ต ราเงิน เดื อ น 15,000 บาทต่ อ คน คิ ด เป็ น
ค่าใช้จ่ายเดือนละ 120,000 บาท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก้าลังใจและคุณภาพชีวิต
โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะความสามารถในทุก
โอกาสให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรมในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดสวัสดิการให้
ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม เพิ่มคุณค่าของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในระดับสากลโดย
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
กิจการและสนับสนุนการท้างานเป็นทีม
กลยุ ท ธ์ ด้ า นกายภาพและน าเสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation Strategy)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) นับเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าหรือผู้มา
ติดต่อได้ พบเห็นและสัมผัสจับต้องได้ ลักษณะทางกายภาพอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้าง
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คุณค่าให้กับลูกค้า เช่น ปัจจัยด้านความสะดวกความสะอาดรวมไปถึงสถานที่ตั้งของกิจการ
หรือผลประโยชน์อื่นๆ
ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง เป็นท่าข้าวตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับ
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นแหล่งพื้นที่ผืนนาเยอะเกือบทั่วทั้งจังหวัด มีพื้นที่เกือบ
3 ไร่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการและรถบรรทุกข้าว 8 พ่วงและรถ 6 ล้อ 2 คันเพื่อสร้างความ
มั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่เกษตรกรที่จะมาค้าขายข้าวให้กับทางกิจการ
กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process Strategy)
กลยุทธ์การบริการเป็นวิธีที่จะชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นและยังถือเป็นหน้าตาของธุรกิจ การบริการที่
ดีจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจพัฒนางานด้านบริการอยู่เสมอ ดังนั้น ท่าข้าว
โชคร่มโพธิ์ทองตระหนักถึงกระบวนการให้บริการ จึงได้ก้าหนดขั้นตอนการให้บริการขึ้น
เพื่อน้ามาตั้งเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นโดยกิจการมีกระบวนการ การ
ให้บริการดังนี้
บริ การการให้ราคาข้าวในผืนที่นา
และก้าหนดวันเกี่ยวข้าว

จัดบริ การรถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ
รับขนส่ งข้าวเปลือกสด

พนักงานให้การต้อนรับและบริ การ
ชัง่ น้้าหนักรถบรรทุกด้วยกิโลชัง่ ที่มีมาตรฐาน
จ่ายค่าข้าวด้วยเงินสดให้แก่
ลูกค้าเกษตรกรผูม้ าขาย

ให้ของสมนาคุณแก่เกษตรกร

สอบถามลูกค้าหรื อส้ารวจผลการบริ การ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริ การ

พนักงานกล่าวขอบคุณที่มาใช้บริ การ
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 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
การใช้บริการที่ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง มีกระบวนการให้บริการ ดังนี้
ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ
1. ประกอบการจะไปดูข้าวเปลือกสดและข้าวหอมมะลิสดจากรวงข้าวที่ท้องทุ่งนา
โดยจากการที่ชาวนาโทรศัพท์มาตามเรียกให้ไปดู หรือจากการที่ผู้ประกอบการเดินทางไป
ที่ทุ่งนาเอง
2. จากนั้นผู้ประกอบการจะท้าการประเมินและตัดสินใจในการก้าหนดการซื้อและ
ไม่ซื้อในผลิตภัณฑ์นั้นๆ
3. เมื่อได้รับการตัดสินใจในข้อที่ 2 แล้วทางผู้ประกอบการจะท้าการตกลงราคา
ข้าวคร่าวๆ ณ วันนั้นและก้าหนดวันเกี่ยวข้าว
ขั้นตอนการผลิตและการปฏิบัติการ
1. ผู้ ป ระกอบการจะจั ด บริ ก ารรถบรรทุ ก 10 ล้ อ หรื อ รถบรรทุ ก 6 ล้ อ แล้ ว แต่
ปริมาณข้าวของเกษตรกร เพื่อรับขนข้าวเปลือกสดหรือข้าวหอมมะลิมายังท่าข้าวโชคร่ม
โพธิ์ทอง
2. เมื่ อ รถบรรทุ ก ข้ า วมาถึ ง ท่ าข้ าวแล้ ว พนั ก งานจะให้ บ ริ ก ารต้ อ นรั บ และชั่ ง
น้้าหนักรถหนักด้วยกิโลที่มีมาตรฐานไว้ก่อน จากนั้นพนักงานขับรถจะน้ารถไปเทข้าวไว้ที่
ลานตากและน้ารถกลับไปที่กิโลชั่งเพื่อชั่งน้้าหนักรถเบา เพื่อให้ได้น้าหนักสุทธิ
3. จากนั้นจะมีพนักงานเก็บข้าวตัวอย่างบางส่วนมาวัดความชื้นและตกลงราคากัน
(ซึ่งถ้าทางกิจการท้าการตกลงราคาข้าวไว้แล้ว จะไม่หักหรือลดราคากับเกษตรกรอีก)
4. พนักงานฝ่ายบัญชีจะด้าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ขายด้วยเงินสด
5. พอเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 4 แล้ว พนักงานจะกล่าวขอบคุณแก่เกษตรกรทุกครั้ง
ขั้นตอนการส่งสินค้า
1. ในขั้นตอนนี้เริ่มแรกกิจการจะน้าข้าวที่เกษตรกรมาขายทั้งหมดไปพักไว้ที่ลาน
ข้าว ถ้าวัดความชื้นแล้วข้าวนั้นยังไม่แห้งเท่าที่ควร เราจะน้าข้าวทั้งหมดนั้นไปตากแดด
เพื่อให้ได้ความชื้นที่แห้งตามที่เราต้องการ โดยใช้รถตักเกลี่ยข้าวให้เป็นวงกว้างผึ่งเอาไว้
และท้าการตรวจสอบ เช็คคุณภาพข้าวที่ได้มาอีกครั้ง
2. เมื่อได้ความชื้นตามที่ต้องการแล้ว ทางกิจการจะใช้รถตัก ตักข้าวขึ้นบนรถสิบ
ล้อ จากนั้นทางกิจการจะติดต่อกับโรงสี เพื่อที่จะท้าการขายสินค้าและขนส่งไปยังโรงสีที่
รับซื้อ
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3. เมื่อรถบรรทุกสิบล้อไปถึงโรงสีที่เราได้ท้าการติดต่อกันไปแล้ว ทางโรงสีจะดู
ความชื้นของข้าวและตกลงราคากับทางท่าข้าว
4. หากทางกิจการตกลงพอใจและตัดสินใจที่จะขายข้าวให้กับทางโรงสีนั้น เราก็
จะลงข้าวไว้ที่โกดังของโรงสีนั้นๆ
5. ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการเก็บเงินค่าข้าว ซึ่งทางโรงสีจะนัดรับเงินใน
วันถัดไป
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
ด้วยลัก ษณะธุรกิ จของท่ าข้าวโชคร่มโพธิ์ทองนั้ นเป็ นรูปแบบธุรกิ จครอบครัว
จ้านวนต้าแหน่งพนักงานในกิจการจึงมีเพียง 7 ต้าแหน่งเท่านั้น โดยทางกิจการได้มีการจัด
ผังโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อง่ายต่อการควบคุมสั่งงานและการบริหารกิจการให้มี
ความเจริญเติบโต ตามเป้าหมายที่ก้าหนดดังนี้
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
(ควบคุมงาน, จัดซื้อ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

พนักงานขับรถตักข้าว

พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ
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 การวิเคราะห์แผนการเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 40 ล้านบาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 388,800,000 บาท
ปีที่ 2 เท่ากับ 421,200,000 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 453,600,000 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 486,000,000
บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 518,400,000 บาท มีก้าไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 17,256,143 บาท ปีที่
เท่ากับ 19,335,143 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 21,414,143 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 23,493,143 บาท และ
ปีที่ 5 เท่ากับ 25,572,143 บาท
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ด้าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านก้าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ ท่า
ข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทก้าหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
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