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แผนธุรกิจ Ruthairat Home Care
ฤทัยรัตน์ ขันโท1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
เนื่ อ งจากสั ง คมไทยก าลั ง จะเป็ น สั ง คมผู้ สู งอายุ จ ากการที่ จ านวนผู้ สู งอายุ ใ น
ประเทศไทยกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ทาให้มีความต้องการทางด้านสิ นค้าและบริการ
เกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง การบริ ก าร ที่ พั ก อาศั ย ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจาก ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม เช่ น มีโรคประจาตัว โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ไม่มีแรง
อ่อนเพลีย เกิดภาวะ ซึม เศร้า วิตกกั งวล สมองเสื่อม แต่เทคโนโลยีที่ก้าวไกลก็ส ามารถ
รักษาประคับประคองเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียของคนในครอบครัว แต่ถึงอย่างไรความ
เสื่อมของร่างกายก็ย่อมเป็นไปตามกาลเวลา ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเดินได้ ทานอาหาร
ได้น้อยลง กลืนลาบาก จากความเสื่อมของตุ่มรับรสที่ลิ้น เกิดการสาลักอาหารทาให้ติดเชื้อ
ได้ง่ายที่ปอด ต้องเจาะคอ เพื่อช่วยในการหายใจและระบายเสมหะ การดูแลความสะอาด
ของร่างกายก็ทาได้ลาบาก บางรายเรียกว่า bed ridden คือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย
ต้อ งให้ อาหารทางสายยาง ซึ่ งการดู แลผู้ สู งอายุ ที่ มี ลั ก ษณะแบบนี้ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีเวลา เอาใจใส่ในการดูแลเป็นอย่างมาก ทั้งดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง
อาบน้าเช็ดตัว พลิกตะแคงตัวเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ ทางผู้จัดทาจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ทาธุรกิจสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยญาติที่ไม่ มีเวลา และความเชี่ยวชาญใน
การดู แ ลจะน าผู้ สู ง อายุ ม าฝากดู แ ล เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกของครอบครั ว และความ
ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสนใจดาเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยใช้ชื่อ
ว่า Ruthairat Home Care ขึ้ น โดยจะให้ ก ารดู แล ทั้ งทางร่างกาย อารมณ์ สั งคม และจิ ต
วิ ญ ญาณ ไม่ แ ค่ ใ นส่ ว นของการดู แ ลผู้ สู งอายุ เท่ านั้ น Ruthairat Home Care ยั ง ส่ ง เสริ ม
กิ จ กรรมของครอบครั ว ให้ ค รอบครั ว มี ส่ ว นร่ วมในการดู แ ล และท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ
ผู้สูงอายุอีกด้วย

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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Ruthairat Home Care จะตั้ งอยู่ ที่ บ้ านเลขที่ 61/100 หมู่ บ้ านศิ ริท รัพ ย์ ซอยแจ้ ง
วัฒนะปากเกร็ด 31 อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี อยู่ในย่านที่มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีกาลังเช่าและมารับบริการ อยู่ในทาเลที่มีการเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน ในย่านชุมชนที่
ไม่แออัดมาก
ในการเริ่มต้นธุรกิจ Ruthirat Home Care จะเริ่มจากการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดย
ทาการปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่มีลักษณะเป็น Town Home 2 ชั้น โดยปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย
บริเวณชั้ น 1 และชั้ น 2 ของอาคาร เป็นที่พั กส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย สามารถรองรับ
ผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 20 เตียงให้บริการทั้งรายวันและรายเดือน โดยสามารถแยกออกเป็นการ
พักอาศัยแบบห้องเดี่ยว 10 เตียงและห้องรวม 10 เตียง มีพนักงานทางานทั้งแบบเต็มเวลา
และแบบเป็นกะรวมทั้งสิ้น 13 คน
เนื่ อ งจาก Ruthairat Home Care เป็ น สถานดู แ ลผู้ สู ง อายุ จึ ง ต้ อ งมี ก ารคั ด สรร
พนักงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยผู้ป่วย และนักกายภาพบาบัด เพื่อเน้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบมืออาชีพและเพื่อให้
ผู้พักอาศัยมีความมั่นใจในการดูแลผู้พักอาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ทีมผู้บริหารคือเจ้าของธุรกิจ ใช้เงินลงทุนค่าปรับแต่งสถานที่เดิมให้เหมาะสมด้วย
เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,395,000 บาท คาดว่าจะมีรายได้ในปี ที่ 2 ของการเปิดให้บริการ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 118,610,313 บาท และปีที่ 3 เป็นเงิน 118,613,547 บาท ด้วยศักยภาพใน
การทากาไรของธุรกิจ Ruthirat Home Care สามารถเติบโตและประสบความสาเร็จได้อย่าง
แน่นอน และถ้าหากธุรกิจ Ruthirat Home Care ดาเนินไปได้ด้วยดีจะสามรถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลา 1.31 ปี
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, HOME CARE
บทนา
โลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีความเจริญทั้งด้านคมนาคม การสื่อสาร
เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงทางด้านการแพทย์ ก็เช่นเดี่ยวกัน ด้วยการแพทย์ที่ทันสมัย การ
รักษาโรคต่างๆ ก็พัฒนาขึ้นตามมา ทั้งยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงความเป็นอยู่ที่
ดีทาให้ประชากรไทยมาอายุที่ยืนยาวมากขึ้นจะเห็ นได้ว่าประชากรของไทยในอนาคต จาก
การคาดการณ์ของคณะทางานฉายภาพประชากรไทยในอนาคตได้สมมุติฐานว่าในอนาคต
ความยืนยาวชีวิตของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นไปอีก เริ่มจากในปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นปีฐาน
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายเท่ากับ 68 ปี และของผู้หญิงเท่ากับ 75 ปี ได้มีข้อสมมุติว่า
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อายุขัยเฉลี่ย ของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นแนวเส้นตรง ในระยะยาวอีก 50 ปีข้างหน้า
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายจะเพิ่มเป็น 75 ปี ส่วนผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี

จานวนประชากรวัยต่างๆ พ.ศ. 2548 – 2578
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าสังคมไทยกาลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุจากการที่จานวน
ผู้สูงอายุในประเทศไทยกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ทาให้มีความต้องการทางด้านสินค้า
และบริก ารเกี่ ย วกั บ ผู้สู งอายุ เพิ่ ม ขึ้น รวมถึงการบริก าร ที่พั ก อาศัย ส าหรับ ผู้สูงอายุที่ ไ ม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม เช่น มีโรคประจาตัว โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ไม่มีแรง
อ่อนเพลีย เกิดภาวะ ซึม เศร้า วิตกกั งวล สมองเสื่อม แต่เทคโนโลยีที่ก้าวไกลก็ส ามารถ
รักษาประคับประคองเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียของคนในครอบครัว แต่ถึงอย่างไรความ
เสื่อมของร่างกายก็ย่อมเป็นไปตามกาลเวลา ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเดินได้ ทานอาหาร
ได้น้อยลง กลืนลาบาก จากความเสื่อมของตุ่มรับรสที่ลิ้น เกิดการสาลักอาหารทาให้ติดเชื้อ
ได้ง่ายที่ปอด ต้องเจาะคอ เพื่อช่วยในการหายใจและระบายเสมหะ การดูแลความสะอาด
ของร่างกายก็ทาได้ลาบาก บางรายเรียกว่า bed ridden คือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย
ต้อ งให้ อาหารทางสายยาง ซึ่ งการดู แลผู้ สู งอายุ ที่ มี ลั ก ษณะแบบนี้ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีเวลา เอาใจใส่ในการดูแลเป็นอย่างมากทั้ง ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง
อาบน้าเช็ดตัว พลิกตะแคงตัวเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ ทางผู้จัดทาจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ทาธุรกิจสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยญาติที่ไม่มีเวลา และความเชี่ยวชาญใน
การดูแลจะนาผู้สูงอายุมาฝากดูแล เพื่อเกิดความสะดวกของครอบครัวและความปลอดภัย
ต่อผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ Ruthairat Home Care
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการท าธุรกิจ Ruthairat
Home Care
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
Ruthairat Home Care

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ กษาเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิ จ Ruthairat
Home Care
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. Ruthairat Home Care หมายถึง สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
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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 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. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์การในสายงานการพยาบาลผู้สูงอายุ
2. มีการบริหารต้นทุน ทาให้อัตราค่าบริการต่ากว่าท้องตลาด
3. เป็นศูนย์บริการครบวงจร ทั้งสาหรับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
4. ท าเลที่ ตั้ งใกล้โรงพยาบาลชั้น น า ท าให้ ส ามารถน าผู้ ป่วยส่ งโรงพยาบาลได้
รวดเร็ว
5. บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีใจรักการบริการ
6. อาคารที่พักและวัสดุอุปกรณ์ใหม่และทันสมัย
7. บรรยากาศในบริเวณโดยรอบไม่พลุกพล่าน เหมาะแก่การพักผ่อน
8. ห้องพักและอุปกรณ์อานวยความสะดวกมีมาตรฐาน
9. มีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดความพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พักอาศัย
10. มีพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการตลอด 24 ชม.
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. รองรับผู้รับบริการได้ น้อย
2. ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
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3. ไม่มีแพทย์อยู่ประจาที่สถานพยาบาลมีแต่พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น
4. บุ ค ลากรทางการแพทย์ยังมีจานวนน้อย บางตาแหน่ งต้องรับภาระงานหลาย
อย่างเช่น ผู้จัดการทั่วไป
5. ไม่มีที่พักสาหรับญาติผู้ป่วย ในกรณีที่ญาติผู้ป่วยต้องการพักค้างคืน
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. จานวนผู้สูงอายุที่ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้สูงอายุต่างชาติที่เข้ามาอาศัยใน
ประเทศไทยเป็นจานวนมาก
2. แนวโน้มสุขภาพของผู้คนในอนาคต
3. การเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน
4. จานวนผู้ให้บริการด้านสถานพยาบาลผู้สูงอายุยังมีจานวนน้อย
5. สวัสดิการของรัฐบาลยังไม่ดีพอ ผู้สูงอายุต้องหาสถานที่พักฟื้นเอง
6. สถานพยาบาลของรัฐยังไม่เพียงพอที่จะให้ผู้สูงอายุได้อยู่พักฟื้น
7. สภาพครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องทางานไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ จาเป็นต้องฝาก
ผู้สูงอายุให้อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. คูแ่ ข่งจากประเทศในอาเซียน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การย้ายงานของบุคลากร เนื่องจากความต้องการบุคลากรในตลาดยังมีมาก
3. การประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นของผู้สูงอายุ
4. ความไม่ แน่นอนของสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ประชาชนต้อง
ไตร่ตรองอย่างมากในการใช้จ่ายเงิน
5. เริ่มมีผู้สนใจลงทุนในกิจการ Service apartment และ Nursing care มากขึ้น
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้สูงอายุที่มาพักอาศัยเพราะบุตรหลานฝากดูแลไม่สามารถ
ให้การดูแลอันเนื่องจากภาระใดๆ คือกลุ่มที่อยู่ ในระยะใกล้เคียงที่อยู่ห่างจาก Ruthairat
Home Care ไม่เกิน 20 กิโลเมตร มีรายได้ 100,001 บาทขึ้นไปและมีอาชีพอยู่ในระดับสูง
คือ พนักงานบริษัท ระดับผู้บริหาร และกลุ่มที่มีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มที่อยู่ในระยะปานกลาง คือ กลุ่มที่อยู่ห่างจาก Ruthairat
Home Care ไม่เกิน 30กิโลเมตรมีรายได้ 50,001บาท -100,000 บาท และเป็นกลุ่มที่นานๆ
มาใช้บริการเนื่องจากลูกหลานติดภาระกิจด่วน
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การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
การวางตาแห่งทางการตลาด จะใช้ 2 ปัจจัยเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา คือ ราคา และการ
บริการแบบครบวงจร ตาแหน่งทางธุรกิจของ Ruthairat Home Care

จากการวางตาแหน่งทางการตลาด เมื่อเปรียบเทียบทางด้านราคาและด้านบริ การ
แบบครบวงจรจะเห็นได้ว่า Ruthairat Home Care มีการให้บริการแบบครบวงจรมากกว่า
สถานพยาบาลผู้สูงอายุที่อื่นๆ ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ครบในทุกๆ
ด้าน
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy)
Ruthairat Home Care เป็นการให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบรายวันและราย
เดือน โดยแบ่งลักษณะลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. Class A เป็นลักษณะลูกค้าที่ช่วยเหลือตนเองบนเตียงได้ สามารถรับประทาน
อาหารทางปากได้ ไม่มีอุปกรณ์ที่สอดใส่เข้าไปในร่างกาย
2. Class B เป็นลักษณะลูกค้าที่ไ ม่สามารถหายใจเองได้ต้องใช้ออกซิเ จน เจาะใส่
ท่อที่คอเพื่อหายใจ มีอุปกรณ์ที่สอดใส่เข้าไปในร่างกาย เช่น คาสายให้อาหารทางทั้งทาง
จมูก หรือ สายที่เจาะผ่านทางหน้าท้อง การคาสายสวนปัสสาวะ มีแผลกดทับ ต้องทาแผล
ทุกวัน เป็นต้น
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นอกจากการให้ บ ริ ก ารผู้ สู งอายุ ใ นด้ านที่ พั ก แล้ ว ยั งมี ก ารให้ บ ริก ารด้ านอื่ น ๆ
ได้แก่
1. เรื่องอาหารของผู้สูงอายุ จะจัดอาหารให้ 3 มื้อ/วันและอาหารว่าง 2 มื้อ/
วัน (อาหารเฉพาะโรค) รวมถึงยาสาหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว(ยาญาติต้องนามาเอง)
2. ดูแลความสะอาดของร่างกาย ดูแลเรื่องการขับถ่าย การพักผ่อน
3. Ruthairat Home Care ยั งให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่อ งของการจัด กิ จกรรม
สันทนาการ และการจัดสถานที่สาหรับให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย
4. กิจกรรมกายภาพบาบัด ป้องกันข้อติด
5. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ
ซึ่งพื้นที่ได้แบ่งออกเป็น
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
- ห้องเดียว 8 ห้อง
- ห้องกิจกรรมสันทนาการ
- สานักงานฝ่ายบริหารและแผนกตอนรับ
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
- ห้องรวม 2 โซนแต่ละโซนประกอบด้วย 5 เตียง
- ห้องเดียว 2 ห้อง
- Nurse station
- ห้องกิจกรรมสันทนาการ

รูปตัวอย่างห้องพักเดี่ยว
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รูปตัวอย่างห้องพักรวม
ห้องพักเดี่ยว จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน คือ
1. เตียงคนไข้ 1 เตียง
2. โซฟารับแขก 1 ชุด
3. ตู้ใส่ของ
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. ห้องน้าในตัวทุกห้อง
ห้องพักรวม จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน คือ
1. เตียงคนไข้ 1 เตียง
2. ตู้ใส่ของ
3. โซฟาเล็ก
Ruthairat Home Care เลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นราคาในระดั บ ราคาปานกลาง แต่ มี
คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงตาแหน่งทางการตลาดของการบริการ ซึ่งทาเลของ Ruthairat
Home Care อยู่ในย่านแหล่งจับจ่ายใช้สอย มีการให้บริการเพื่อความปลอดภัย อุ่นใจ ความ
สะดวกสบายในการอยู่อาศัยแต่ยังอยู่ในราคามิตรภาพ
Ruthairat Home Care ตั้งราคาในระดับใกล้เคียงกับสถานดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
เดียวกัน สามารถแบ่งด้านราคาออกเป็น 2 แบบ คือรายวัน และรายเดือน โดยสามารถแสดง
ราคาของห้องพักได้ดังนี้
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รายการ
คนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้ (CLASS A)
อัตราค่าบริการรายวัน
อัตราค่าบริการรายเดือน
คนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (CLASS B)
อัตราค่าบริการรายวัน
อัตราค่าบริการรายเดือน

ราคาห้องเดียว(บาท) ราคาห้องรวม(บาท)
1,200

1,000

25,000

20,000

1,400

1,200

30,000

22,000

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
ช่องทางหลักในการจัดจาหน่ายของ Ruthairat Home Care คือการขายตรง ณ ที่ตั้ง
ของสถานดูแลผู้สู งอายุ เลย อย่างไรก็ ตามลูก ค้าและผู้ ที่ ส นใจยั งสามารถติด ต่อกั บทาง
Ruthairat Home Care เพื่ อขอข้ อมูล เพิ่ มเติมนอกเหนือจากที่ Ruthairat Home Care ให้ไ ว้
บน Website โดยผ่านพนักงานต้อนรับของ Ruthairat Home Care ได้อีกด้วย
- การขาย ณ สถานพยาบาล Ruthairat Home Care และพนั ก งานต้ อ นรั บ ของ
Ruthairat Home Care เนื่องจาก Ruthairat Home Care เน้นจุดขายด้านงานบริการและความ
อุ่นใจในการอยู่อาศัยเพราะจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแล
ได้อย่ างทั่ วถึงตลอด 24 ชั่ วโมง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นคุณ ลัก ษณะที่ ลูก ค้าต้องมาสั มผัส ด้วย
ตัวเองจากการเยี่ยมชมอาคารที่พัก นอกจากนี้ทางสถานพยาบาลยังมีรายละเอียดปลีกย่อย
อีกมากมายซึ่งพนักงานต้อนรับของสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการชี้ แ จงข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ ว นให้ กั บ ลู ก ค้ าโดยพนั ก งานต้ อ นรั บ ของ
สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคลสาคัญในการสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการ
แก่ลูกค้าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

Ruthairat Home Care

ลูกค้า

- Website ของ Ruthairat Home Care
ลู ก ค้ า สามารถติ ด ต่ อ Ruthairat Home Care ผ่ า นทาง Website ได้ ซึ่ ง บน Website จะมี
รายละเอียดโดยทั่วไปของสถานพยาบาลผู้สูงอายุ แผนที่ สถานที่สาคัญในบริเวณใกล้เคียง
บรรยากาศโดยรอบของสถานพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ ห้องแบบต่างๆ อัตราค่าห้องพัก ช่อง
ทางการติดต่อ ภาพบรรยากาศในห้องสันทนาการ เป็นต้น โดยมีจุดเด่นที่การแสดงภาพ
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บรรยากาศของการบริการแบบครบวงจรและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ความอุ่น
ใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่พยาบาล ความสะดวกในการเข้าถึงโรงพยาบาลย่านใกล้เคียง

Ruthairat Home Care

Website

ลูกค้า

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
Ruthairat Home Care ได้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในด้ า นการสื่ อ สารทาง
การตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การสร้างการรับรู้ตราสินค้าและการสร้างการบอกต่อโดย
ดาเนินการผ่านกิจกรรมหลัก 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม
การขาย และกิจกรรมสร้างความสาคัญกับลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
การที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้า จาเป็นต้องเป็นตรายี่ห้อที่สามารถจดจาได้
เป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น หัวใจหลักคือการทาให้ชื่อ Ruthairat Home Care เป็นที่จดจาของ
ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจาเป็นที่จะต้องทาให้เกิดการเข้า
มาเยี่ยมชมสถานพยาบาลผู้สูงอายุ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ถึงการบริการดูแล
ระหว่างวัน เพราะมีความกลัวว่าจะเป็นการบริการที่มีราคาแพง ทาให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณ
ค่าที่เหนือกว่าในราคาที่คุ้มค่า
การสร้างการบอกต่อ
เนื่ อ งจากการบริก ารของ Ruthairat Home Care เป็ น การบริก ารเฉพาะกลุ่ ม การ
แนะนาและบอกต่อให้กับเพื่อนฝูงและญาติมิตร จึงเป็นหัวใจหลักที่จะทาให้ธุรกิจเป็นที่
รู้ จั ก ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายโดยการบอกปากต่ อ ปาก ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะลูกค้าที่ได้รับการแนะนาจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจและเชื่อมั่น
ในตัวสินค้า แม้จะยังไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นมาก่อนก็ตาม นาไปสู่การเข้าไป
ท าความรู้จัก กั บ ตั วสิ น ค้ าด้ วยตั วเอง เมื่ อสิ น ค้ านั้ น ตอบสนองความต้ องการได้ จริงจน
นาไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
- การลงโฆษณาผ่ า น Website Ruthairat Home Care ใช้ ช่ อ งทางWebsite เป็ น
ช่องทางหลักในสื่อสารกับลูกค้าเนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
และเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารได้ในวงกว้าง รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดที่ลูกค้า
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ต้องการทราบได้อย่างชั ดเจน เช่ น แบบห้ อง แผนที่ รายละเอีย ดการบริก าร บรรยากาศ
ภายในห้องพักและห้องสันทนาการ เป็นต้น โดยWebsite จะเน้นโทนสีฟ้าขาวเพื่อแสดงถึง
ความสะอาด อนามัย และเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของ Ruthairat Home Care
- การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับในโรงพยาบาล
เพื่อเป็นการเปิดตัวและการสร้างการรับรู้ในสินค้า สถานดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการ
ดูแลด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทาง Ruthairat Home Care ต้องประชาสัมพันธ์สินค้า
และงานบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงผู้ใช้บริการตามโรงพยาบาลเอกชน

ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์
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ตัวอย่างการลงโฆษณาผ่านป้าย Billboard
- การประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย Billboard
เพื่ อเป็นการเปิ ดตัว ธุรกิจให้เป็ นที่ รู้จัก อย่างแพร่หลาย Ruthairat Homecare จึงมีช่องทาง
การประชาสั ม พั น ธ์ห ลายช่ อ งทาง ประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านป้ าย Billboard ในบริเวณแหล่ ง
ชุมชนบริเวณทางด่วนแจ้งวัฒนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Ruthairat Homecare ได้เป็นอย่างดี
 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
การใช้บริการที่ Ruthairat Home Care มีกระบวนการให้บริการ ดังนี้
ก่อนเข้าพัก
เมื่อมีผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักติดต่อเข้ามา พนักงานต้อนรับจะทาหน้าที่ดูแล พร้อม
ให้ข้อมูลแนะนาการให้การบริการ กฎระเบียบการเข้าพัก หากผู้ประสงค์จะเข้าพักต้องการ
จะชมสถานที่พักอย่างทั่วถึง พนักงานต้อนรับ ก็จะทาหน้าที่พาผู้เข้าพักชมสถานที่โดยรอบ
เมื่อลูกค้าประสงค์เข้าพักตกลงเข้าพัก เจ้าหน้าที่ก็จะทาการทาสัญญาและซักประวัติตรวจ
ร่างกายเบื้องต้น เช่น กรอกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคประจาตัว ยา หรือ
อาหารที่แพ้ และอุปกรณ์ที่ติดตัวมากับผู้สูงอายุ
ระหว่างการเข้าพัก
ผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ Ruthairat Home Care จะดูแลผู้เข้าพัก
อย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอด 24 ชั่ ว โมง ตั้ ง แต่ ตื่ น นอนมา ก็ จ ะมี กิ จ กรรมออกก าลั ง กายเบาๆ
กายภาพบ าบั ด ตอนเช้ า กิ จกรรมตั ก บาตร หลั งจากรั บ ประทานอาหารเช้ าแล้ ว ก็ จ ะมี
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กิจกรรมสันทนาการให้ตามความชอบ หรือพักผ่อนพูดคุย เมื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกันแล้ว ก็จะมีกิจกรรมช่วงบ่าย เช่นร้องเพลง เต้นรา ทาขนม เป็นต้น
การสิ้นสุดการพักอาศัย
เมื่อผู้เข้าพั กต้องการยกเลิกการพั กอาศัยสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที
โดยเจ้าหน้าที่ก็จะดาเนินการจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบต่อไป
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
กิ จ การใช้ ลั ก ษณะการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่ (Functional
Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้าง
องค์การในลักษณะนี้ทาได้ง่ ายต่อการบริหาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)

 การวิเคราะห์แผนการเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 5,395,000 บาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 162,479,600
บาท ปี ที่ 2 เท่ า กั บ 162,486,000บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 162,490,200บาท ปี ที่ 4 เท่ า กั บ
162,496,600บาท และปี ที่ 5 เท่ า กั บ 162,503,000บาท มี ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี ที่ 1 เท่ า กั บ
118,143,385 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 118,148,313บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 118,151,547 บาท ปีที่ 4
เท่ า กั บ 118,156,475 บาท และปี ที่ 5 เท่ ากั บ 118,161,403 บาท ระยะเวลาคื น ทุ น ของ
โครงการเท่ า กั บ 1 ปี 3 เดื อ น มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value; NPV) เท่ า กั บ
703,242,763.20 บาท และมี อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Internal Rate of Return;
IRR) เท่ากับ 337.57%
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สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิ ต การวิ เคราะห์ ด้ า นก าลั ง คน และการวิ เคราะห์ ด้ า นการเงิ น ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ธุ ร กิ จ
Ruthairat Home Care ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
บรรณานุกรม
“สานักงานสถิติแห่งชาติ” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
https://www.nso.go.th/,2558
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)”และ
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555–2559)”
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.ldd.go.th/th-,2558
“สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
https://th.wikipedia.org/.../,2558
“สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548
– 2568, มหาวิทยาลัยมหิดล.”[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-314.pdf
“ค้นหาข้อมูลทั่วไป.” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
www.google.co.th/,2557.
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