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บทคัดย่อ 
  

แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ “TIWA COCONUT OIL” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรท้ำธุรกิจโดยเป็นกำรวำงแผนล่วงหน้ำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด้ำเนินธุรกิจ กำรเพ่ิมยอดขำย
และกำรลดควำมเสี่ยงของธุรกิจรวมไปถึงวำงแผนรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ นในอนำคต 

ในกำรจัดท้ำแผนธุรกิจนี ได้ท้ำกำรศึกษำวิจัยกำรท้ำตลำดด้วยวิธีสัมภำษณ์ประชำกรจ้ำนวน 
400 คน โดยวิเครำะห์ปัจจัยรอบด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของธุรกิจ กำรศึกษำ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเพ่ือน้ำไปสู่กำรจัดกำรธุรกิจ
ในอนำคต จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำสำมำรถเรียงล้ำดับด้ำนที่มีล้ำดับมำกที่สุด 5 ล้ำดับ คือ 
ผลิตภัณฑ์บริโภคและเก็บรักษำง่ำย มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพ (อย.) บรรจุภัณฑ์พกพำสะดวกและ
คุณภำพของสินค้ำ จึงได้ใช้กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยมีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ มีส่วนลด
และโปรโมชั่นในโอกำสต่ำงๆ มีกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำ โดยรำคำเหมำะสมกับคุณภำพและปริมำณ
เมื่อเทียบกับยี่ห้ออ่ืน อีกทั งยังเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยในกำรสั่งซื อสินค้ำทำงออนไลน์และ
ทำงด้ำนอ่ืนๆ และใช้กลยุทธ์ด้ำนผู้น้ำ สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนเพ่ือน้ำไปสู่กำร
ให้บริกำรที่มีคุณภำพ 

จำกกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินเพ่ือประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรด้ำเนินธุรกิจ จะใช้เงินลงทุน
จ้ำนวน 1,390,000 บำท ซึ่งจำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนพบว่ำมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) มีค่ำเท่ำกับ 1,884,668 และอัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) เท่ำกับ 129.0% และจะให้
ผลตอบแทนโดยมีระยะเวลำคืนทุน Payback Period เท่ำกับ 7 เดือน 
 
ค ำส ำคัญ: น  ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น, มะพร้ำว 
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ABSTRACT 
 

 The main objective of TIWA COCONUT OIL business plan is to analyse the 
possibility and identify the directions of this business initiative. The plan has been 
made to prepare the business well in all aspects to increase profit and mitigate risks 
that might arise. 

To complete this business plan, which mainly focuses on conducting a 
research, the researcher started off by interviewing 400 target audience to collect 
data. Moreover, the researcher also studied and analysed the surrounding factors 
that could have the impact on the business which include strength, weakness, 
opportunity and threat. Additionally, a thorough study of related business 
frameworks, theories, risk mitigation strategies, and business advantages is also critical 
for the researcher to foresee a clearer direction when running the selected business. 
According to the research and analysis, it is found that the marketing mix 
components, as a whole, are marked at a significantly high level in having an impact 
on people’s purchase decision. To be more precise, these top five components can 
be listed as follows; the product is easy to consume; the product is easy to store; 
the product is certified by FDA (Food and Drug Administration); the product is easily 
portable; and the product is qualified. Moreover, the researcher will use marketing 
promotion strategy through advertisement and offer further discounts to raise more 
awareness and increase sales. This will help leverage the company standard to a 
higher level. Pricing strategy is also taken to the consideration. The price of the 
product will be relative to the product quality and quantity when compared with 
other competitive brands in the market. In addition, distribution channels will include 
both online and offline to reach a wider range of audience. Last but not least, 
leadership strategy will be used since it will provide a clear vision and direction to 



 

 

the subordinates and will also encourage them to provide the best service for the 
company. 

More importantly, according to the financial plan analysis for the investment, 
the accumulative amount of THB 1,390,000 is required. From the investment 
assessment, it has also been identified that the current NVP is THB 1,884,668 and the 
IRR is 129.0%. Therefore, the payback period is expected to be within 7 months. 
 
Keywords: cold pressed coconut oil, coconut 
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กำรค้นคว้ำอิสระในครั งนี   (Independent Study) ส้ำเร็จลลุ่วงเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยควำม
กรุณำจำก ดร.สุชำติ ไตรภพสกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระซึ่งได้ให้ควำมรู้ กำรชี แนะ
แนวทำง กำรศึกษำ ตรวจทำนและแก้ไขข้อบกพร่องในงำน ตลอดจนกำรให้ค้ำปรึกษำซึ่งเป็น
ประโยชน์ ในกำรวิจัยจนงำนวิจัยครั งนี มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนส้ำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงอำจำรย์ท่ำน
อ่ืนๆ ที่ได้ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้ และสำมำรถนำวิชำกำรต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั งนี  
ผู้วิจัยจึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง มำไว้ ณ โอกำสนี   

สุดท้ำยนี  ข้ำพเจ้ำขอกรำบขอบพระคุณบิดำ มำรดำ ที่คอยเป็นก้ำลังใจที่ดีในกำรท้ำแผน
ธุรกิจนี จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกท่ำนที่ก้ำลังใจให้ค้ำปรึกษำท่ีดีมำโดยตลอด 
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 บทที่ 1   
 

กำรแนะน้ำธุรกิจและแผนธุรกิจ TIWA COCONUT OIL 

 

2.1 กำรแนะน้ำประเภทของธุรกิจ 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ภูมิปัญญำไทยแบรนด์ “TIWA COCONUT  

OIL” เป็นธุรกิจน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 

ผลิตจำกน ้ำมันมะพร้ำวพันธุ์ดี ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่ได้มำตรฐำนจึงสะอำดปลอดภัย ใช้บริโภคได้

อย่ำงมั่นใจ มีส่วนช่วยเร่งระบบเมตำบอลึซึมในร่ำงกำย ท้ำให้เผำผลำนพลังงำนได้ดีขึ น, ปรับสมดุล

ระหว่ำงไขมันดี และ ไขมันเลว, เพ่ิมภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ำยดี และมีสรรพคุณเพ่ือสุขภำพและควำม

งำมช่วยบ้ำรุงผิวพรรณ ผม ร่ำงกำยได้ตั งแต่หัวจรดเท้ำ 
 

2.2 ที่มำของกำรด้ำเนินธุรกิจ 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ภูมิปัญญำไทยแบรนด์ “TIWA COCONUT  

OIL” เกิดขึ นจำกที่ผู้ศึกษำเองชื่นชอบในน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นเป็นอย่ำงมำกทั งใช้เพื่อกำรบริโภคให้

สุขภำพแข็งแรงและบริโภคเพ่ือช่วยเรื่องกำรเผำผลำญและลดน ้ำหนักและยังใช้บ้ำรุงผิวพรรณให้ชุ่ม

ชื่นบ้ำรุงรอบดวงตำไม่ให้หมองคล ้ำมีริ วรอยนอกจำกนี ยังสำมำรถใช้ล้ำงเครื่องส้ำอำงบนใบหน้ำได้

อย่ำงหมดจดอย่ำงเป็นธรรมชำติอีกด้วย ซ่ึงน ้ำมันมะพร้ำวเป็นน ้ำมันจำกพืชชนิดเดียวในโลกที่มี  

กรดลอริก อยู่ในปริมำณท่ีสูงมำก ประมำณ 48–53% นอกจำกนี น ้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์สกัดเย็น ยังมี

ส่วนประกอบของวิตำมินอี ที่เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่เป็นสำเหตุให้เซลล์เสื่อมก่อนวัยอีกด้วย ซึ่งผู้ที่

บริโภคน ้ำมันมะพร้ำวจะมีสุขภำพดี แข็งแรงเพรำะได้พลังงำนทันทีที่บริโภคน ้ำมันมะพร้ำว 

นอกจำกนั น น ้ำมันมะพร้ำวยังช่วยเพิ่มคุณค่ำของอำหำรโดยกำรเพ่ิมกำรดูดวิตำมิน เกลือแร่ และ

กรดอะมิโน เนื่องจำกน ้ำมันมะพร้ำวเป็นโมเลกุลขนำดเล็ก จึงถูกย่อยง่ำย และเคลื่อนที่เร็วไปตำม

ของเหลวในร่ำงกำย จึงเป็นที่นิยมใช้หุงต้มอำหำรส้ำหรับคนไข้ที่มีปัญหำกำรย่อยไขมัน และยังใช้ใน

สูตรน ้ำนม เพื่อให้ไขมันที่จ้ำเป็นแก่เด็กทำรก และช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่ง

จ้ำเป็นส้ำหรับกำรพัฒนำกระดูกและในปัจจุบันกระแสรักสุขภำพและกำรดูแลตัวเองค่อนข้ำงมำแรง

ท้ำให้หลำยคนตื่นตัว ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มควำมนิยมผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมยังคงมีต่อเนื่องและมี
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แนวโน้มว่ำจะเพ่ิมมำกขึ น เนื่องจำกคนทั่วไปนิยมที่จะป้องกันตัวเองก่อนที่จะเผชิญกับโรคภัยใน

อนำคตมำกกว่ำที่จะมำเสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อใช้ในกำรรักษำพยำบำลเมื่อเกิดควำมเจ็บป่วยในภำยหลังโดย

ให้ควำมสนใจในกำรดูแลสุขภำพกันมำกขึ น มีกำรปรับวิธีกำรรับประทำนอำหำรหรือกำรสรรหำ

วิตำมิน อำหำรเสริมต่ำงๆ มำบ้ำรุงร่ำงกำย รวมถึงกำรปรับวิถีกำรด้ำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ นเพ่ือกำรมี

สุขภำพและชีวิตที่ยืนยำว  

จำกข้อมูลดังกล่ำวผู้ศึกษำเองจึงมีแนวคิดที่จะท้ำธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ

ธรรมชำติน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นเกิดขึ น และในปัจจุบันน ้ำมันมะพร้ำวส่วนใหญ่จะเป็นแบบน ้ำมันที่

บรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ภำชนะท่ีเป็นแบบขวดใสหรือขวดขุ่น เช่น ขวดแก้ว ขวดพลำสติก ซึ่งท้ำให้ไม่

สะดวกในกำรพกพำไปในชีวิตประจ้ำวัน บำงทีอำจพบปัญหำกำรใช้งำนขวดรั่วปิดฝำไม่สนิทหรือลืม

ปิดฝำน ้ำมันอำจหกเปรอะเปื้อนได้ อีกทั งคนที่ไม่ชอบกลิ่นของน้ำมันมะพร้ำวอำจรับประทำนล้ำบำก

ในรูปแบบของของเหลวท้ำให้ไม่อยำกรับประทำนเลยก็เป็นได้ ดังนั นตัวผู้ศึกษำเองจึงได้มองเห็น

โอกำสในกำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นในรูปแบบแคปซูลเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรพกพำไปในชีวิตประจ้ำ

วันอีกทั งง่ำยในกำรเก็บรักษำและใช้งำน ทั งยังช่วยให้ผู้บริโภคที่ไม่ชอบในกลิ่นของน ้ำมันมะพร้ำว

รับประทำนในรูปแบบของเหลวไม่ได้หันมำรับประทำนในรูปแบบของแคปซูลแล้วยังสำมำรถ

รับประทำนเป็นอำหำรเสริมได้อีกด้วย นอกจำกนี ผู้ศึกษำเองเล็งเห็นว่ำตลำดอำหำรเสริมสุขภำพใน

ประเทศไทยยังมีช่องว่ำงทำงกำรตลำดอีกมำก จึงเป็นที่มำของธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ

ธรรมชำติน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นในรูปแบบแคปซูลนั่นเอง 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
 

กำรเป็นหนึ่งในผู้น้ำในกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและบ้ำรุงร่ำงกำยภำยในรูปแบบ 

แคปซูล ที่มีนวัตกรรมล ้ำสมัยและได้รับมำตรฐำนรับรองระดับสำกล GMP, HCCP และ อย. พร้อมทั ง

สร้ำงช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยที่หลำกหลำย สร้ำงควำมรับรู้อย่ำงแพร่หลำย ภำยในปี พ.ศ.2562 เพ่ือ

ควำมเป็นผู้น้ำในด้ำนกำรจัดจ้ำหน่ำยแบรนด์ “TIWA COCONUT OIL” มำตรฐำนระดับโลกด้วยภูมิ

ปัญญำไทยสู่ระดับสำกลภำยในปี พ.ศ.2562 พร้อมทั งสร้ำงควำมเป็นผู้น้ำในด้ำนยอดขำยอย่ำงยั่งยืน

ในธุรกิจอำหำรเสริมและบ้ำรุงร่ำงกำย 
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2.4 พันธกิจ 
 

กำรมุ่งม่ันพัฒนำและสร้ำงสรรค์ มำตรฐำนภูมิปัญญำไทยในด้ำนกำรรักษำสุขภำพและบ้ำรุง 

ร่ำงกำยผิวพรรณ ด้วยนวัตกรรมในกำรผลิตด้วยวัตถุดิบธรรมชำติที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มี

สำรตกค้ำงต่อร่ำงกำย พร้อมทั งยังส่งเสริมอุตสำหกรรมด้ำนอำหำรเสริมภำยในท้องถิ่น เพื่อพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของคนไทย พัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนภูมิปัญญำไทยให้ได้กำรยอมรับสู่สำกลโลก สร้ำงรำยได้

ให้ยั่งยืนสู่อุตสำหกรรมท้องถิ่นภำยในสังคมไทย 
 

2.5 เป้ำหมำยระยะยำว 
 

สร้ำงแบรนด์สินค้ำให้เป็นที่จดจ้ำทั งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ และขึ นเป็นอันดับต้นๆใน

ด้ำนผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นในรูปแบบแคปซูล 
 

2.6 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
 

ระยะสั น ปีที่ 1-3 
 

1. บริหำรแบรนด์ “TIWA COCONUT OIL” ให้เป็นที่รู้จักในด้ำนภำพลักษณ์ คุณภำพและได้รับ 

กำรยอมรับจำกผู้บริโภค 

2. กระจำยสินค้ำให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยวำงจ้ำหน่ำย 

สินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์จ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและร้ำนขำยยำทั่วไป 

3. พัฒนำและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ นมำให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 

ของผู้บริโภคให้เกิดควำมพ่ึงพอใจสูงสุดในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 
 

ระยะยำว ปีที่ 4-5 
 

1. เพ่ิมส่วนแบ่งตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 

2. พัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรผลิตเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไร อันจะน้ำไปสู่กำร 

เพ่ิมขึ นของก้ำไรขั นต้นและก้ำไรสุทธิ 

3. เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยใหม่ๆ และขยำยฐำนผู้บริโภคไปยังจังหวัดใหญ่ๆ ในส่วนภูมิภำค 
 

 

 

 

 



4 
 

4. มีกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนตำมกระแสควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภค 

5. กระตุ้นผู้บริโภคให้ตระหนักถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด 

กำรบริโภคมำกขึ น 
 

2.7 สถำนที่ตั งของสถำนประกอบกำร 
 

TIWA COCONUT OIL ตั งอยู่ที่ เลขที่ 9 ซอยบำงกระดี่ 23 ถนนพระรำม 2 แขวงแสมด้ำ 

เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
 

ภำพที่ 1.1: สถำนที่ตั งบริษัท TIWA COCONUT OIL 
 

 
 

 

ที่มำ: Google. (2018). Soi Bang Kradi 23. Retrieve from  

   https://goo.gl/maps/ToU2VPe2Qjp. 

  



 

 

บทที่ 2 
 

วิธีกำรด้ำเนินกำรในกำรจัดท้ำแผนธุรกิจ 

 

2.1 กำรศึกษำค้นคว้ำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย 
 

2.1.1 แนวโน้มตลำดอำหำรเสริม ปี พ.ศ.2560 
 

อำหำรเสริมถือเป็นตัวช่วยและทำงเลือกใหม่ส้ำหรับคนในปัจจุบัน เนื่องจำกนวัตกรรมใหม่ๆท่ีเริ่ม
เข้ำมำมีบทบำท ช่วยให้กำรด้ำเนินชีวิตของหลำยๆคนง่ำยขึ น ธุรกิจอำหำรเสริมจำก สถิติพบว่ำ มี
แนวโน้มเติบโตขึ นอย่ำงต่อเนื่อง แม้จะมีปัญหำเศรษฐกิจ แต่กลับไม่ได้กระทบต่อธุรกิจประเภทนี มำก
นัก คนไทยยังคงมีควำมต้องกำรเรื่องอำหำรเสริมอยู่ อีกทั งควำมง่ำยในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำก็มำกขึ น
เรื่อยๆ เพียงแค่มีสื่อโซเชียล เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น ก็สำมำรถขำยของได้แล้ว 
และแนวโน้มนี จึงคำดว่ำปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ตลำดอำหำรเสริมจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันเมื่อควำมต้องกำรมำกขึ น คู่แข่งก็จะมำกตำมไปด้วย แต่ละบริษัทจึงจ้ำเป็นต้องพัฒนำ
ตัวเองและมองหำโอกำสจำกนวัตกรรมใหม่ๆมำเพ่ือ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำอยู่เสมอ (โอเค เฮิร์บ, 2560) 

     
                                                               

2.2.2 แนวโน้มกำรเติบโตธุรกิจอำหำรเสริมทั่วไป 
- 

พบว่ำ ในตลำดธุรกิจอำหำรเสริมทั่วไปมีแนวโน้ม ดังนี คือ อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพโดยเฉพำะ
เครื่องดื่มฟังก์ชันแนล ดริงค ์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น 6-7% ต่อปี อำหำรเสริมบ้ำรุงผิว มีส่วนแบ่งตลำด
มำกกว่ำร้อยละ 40 รองลงมำคือผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม อำหำรเสริมบ้ำรุงสมอง คือเครื่องดื่มบ้ำรุง
สมองประเภทเมนทอลดริงค์ มีส่วนแบ่งตลำดมูลค่ำประมำณ 800 ล้ำนบำทอำหำรเสริมลดน ้ำหนัก 
ตลำดกลุ่มนี ค่อนข้ำงทรงตัวและตกลงไปบ้ำงเนื่องจำกกลุ่มธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขยำยตัวมำกขึ น จะเห็นได้
ว่ำแนวโน้มกำรเติบโตธุรกิจอำหำรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี (ดังภำพที่ 2.1) 
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ภำพที่ 2.1: ตลำดอำหำรเสริมปี พ.ศ.2560 
 

 

 
 

ที่มำ: โอเค เฮิร์บ. (2560). ตลำดอำหำรเสริมปี พ.ศ.2560. สืบค้นจำก    
       http://www.okherb.co.th/แนวโน้มตลำดอำหำรเสริม. 

 

2.2.3 แนวโน้มธุรกิจอำหำรเสริมที่ใช้วัตถุดิบจำกสมุนไพรหรือสำรสกัดจำกธรรมชำติทดแทน 

  อำหำรเสริมสังเครำะห์ 
 

กระแสคืนสู่ธรรมชำติในยุคปัจจุบันของผู้บริโภคพบว่ำในปี พ.ศ. 2554-2558 ตลำดอำหำรเสริม 

จำกธรรมชำติมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงถึง 13% ต่อปี อำหำรเสริมสังเครำะห์ทั่วไปเติบโตสะสม

เฉลี่ยเพียง 7-8% ต่อปีเท่ำนั น (ดังภำพที่ 2.2) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคชำวไทยที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่มำจำกธรรมชำติเพ่ิมขึ น ทั งในเรื่องควำมปลอดภัยรวมไปถึงผลข้ำงเคียงที่

จะเกิดขึ นต่อสุขภำพเม่ือเทียบกับอำหำรเสริมที่เกิดจำกกำรสังเครำะห์ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมที่ผลิตจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติในท้องตลำดพบว่ำมีขำยเพียงไม่ก่ีชนิดเท่ำนั น เช่น ซุปไก่สกัด

หรือสมุนไพรบำงชนิด สำเหตุหลักที่ตลำดอำหำรเสริมที่มำจำกธรรมชำติยังพบในท้องตลำดน้อยอำจ

เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำถึงผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดจำกธรรมชำติยังมีไม่มำก จึงเป็นช่องทำงให้ผู้ที่

จะลงทุนในตลำดอำหำรเสริมที่ผลิตจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติได้สร้ำงหรือเพ่ิมมูลค่ำตลำดอำหำรเสริม

ที่สกัดจำกธรรมชำติได้อย่ำงมำกมำย (นริศร์ธร ตุลำผล, 2560) 

http://www.okherb.co.th/แนวโน้มตลาดอาหารเสริม
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      ภำพที่ 2.2: ภำพแสดงมูลค่ำตลำดอำหำรเสริมสำรสกัดจำกธรรมชำติในช่วง 

          ระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 

 

 
 

ที่มำ: นริศร์ธร ตุลำผล. (2560). 3 กลยุทธ์หลักกับทำงรอดธุรกิจอำหำรเสริมในอนำคต. สืบค้น  

       จำก https://www.scbeic.com/th/detail/product/3217. 

 

2.2.4 มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรเสริมและเกณฑ์กำรคัดเลือกโรงงำนกำรผลิตอุตสำหกรรม  
       อำหำรเสริม 

 

ในปัจจุบันกำรค้ำกำรลงทุนในประเทศต่ำงๆ มีกำรเชื่อมผ่ำนระบบเศรษฐกิจโลก ผ่ำนกลไกกำรค้ำ
และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีบทบำทในระดับต้นๆ ของโลก ที่
มีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์อย่ำงหลำกหลำยสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม กำรรักษำมำตรฐำนกำรผลิตเป็นเรื่องที่ส้ำคัญที่ผู้ประกอบกำรเองจะต้องค้ำนึงถึงไม่น้อย
ไปกว่ำกำรให้คุณค่ำด้ำนควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคเอง ในสินค้ำอำหำรเสริมจะต้องมีกำรันตีหรือตรวจสอบว่ำสินค้ำได้ผ่ำนเกณฑก์ำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยมำแล้วจำกมำตรฐำน GMP/HACCP  
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ภำพที่ 2.3: มำตรฐำน GMPและHACCP 
 

 

 
 

 

 

ที่มำ: โอเค เฮิร์บ. (2559). มำตรฐำน GMPและHACCP. สืบค้นจำก http://www.okherb.co.th/        

       มำตรฐำน-gmp-และ-haccp-คืออะไร 
 

มำตรฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมอำหำร ได้แก่ 
 

1. GMP (Good Manufacturing Practice)  
 

หมำยถึง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตอำหำรที่ทั่วโลกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้บริโภค จัดท้ำขึ นโดยหน่วยงำนมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ หรือ โคเด็กซ์ 
(CODEX) มีข้อก้ำหนดพื นฐำนที่จ้ำเป็นในกำรผลิตและควบคุม ดังนี  

 

1. สุขลักษณะของสถำนที่ตั งและอำคำรผลิต 
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรผลิต 
3. กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต 
4. กำรสุขำภิบำล 
5. กำรบ้ำรุงรักษำและกำรท้ำควำมสะอำด 
6. บุคลำกร 
 
 
 

 
 

http://www.okherb.co.th/%20%20%20%20%20%20%20มาตรฐาน-gmp-และ-haccp-คืออะไร
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2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
 

HACCP คือ มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรผลิตอำหำรที่ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดกับผู้บริโภค  
โดยมีกำรศึกษำเชิงวิทยำศำสตร์ ควบคุมและเฝ้ำระวังอันตรำยที่จะเกิดขึ นและหำวิธีป้องหรือมำตรกำร
เพ่ือป้องกันไว้ล่วงหน้ำ โดยระบบ HACCP มีหลักกำรส้ำคัญ ดังนี  
 

1. วิเครำะห์อันตรำยจำกผลิตภัณฑ์ที่อำจเกิดต่อผู้บริโภค 
2. ลดกำรเกิดอันตรำยจำกผลิตภัณฑ์โดยก้ำหนดจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนกำรผลิตให้อยู่ใน 
   ค่ำท่ีก้ำหนด 
3. ก้ำหนดค่ำวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต เพ่ือให้แน่ใจว่ำจุดควบคุมวิกฤต อยู่ภำยใต้กำร 
   ควบคุม 
4. เฝ้ำระวังหรือเฝ้ำสังเกตกำรณ์ โดยมีแผนกำรตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลทุกครั ง 
5. ก้ำหนดมำตรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง และใช้มำตรกำรทันที ถ้ำพบว่ำ จุดควบคุมวิกฤตไม่อยู่ 
   ภำยใต้กำรควบคุม 
6. ทบทวนประสิทธิภำพระบบ HACCP ที่ใช้งำนอยู่และมีกำรวิเครำะห์ทดสอบทำง 
   ห้องปฏิบัติกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
7. จัดท้ำระบบบันทึก และเก็บรักษำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรผลิต 

 

2.2 ประเภทของข้อมูลที่น้ำไปใช้ 
 

เพ่ือให้ทรำบถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บริโภครวมไปถึงให้มีกำรวำงแผนกำรตลำดที่ดี 

ของธุรกิจ TIWA COCONUT OIL น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล เรำได้มีกำรส้ำรวจควำม

ต้องกำรของตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีกำรจัดท้ำแบบสอบถำมขึ นเพ่ือส้ำรวจควำมเห็นและ

น้ำผลที่ได้มำวิเครำะห์ทำงสถิติต่อไป 
 

2.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ตลำดจะศึกษำและเก็บข้อมูลจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคจำกกำรรวบรวมกำรตอบ 

แบบสอบถำม โดยจะพิจำรณำจำกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินกำรๆเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยและควำมถี่ในกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ

ธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) รวมไปถึงเพศและช่วงอำยุที่มีผลต่อกำรเลือกซื ออำหำรเสริมที่ผลิตจำก

วัตถดุิบจำกธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) โดยเครื่องมือที่ในกำรเก็บข้อมูลคือ 
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กำรสัมภำษณ์โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 

จะท้ำกำรสุ่มเก็บข้อมูลจำกกำรท้ำแบบสอบถำมจ้ำนวน 400 ชุด โดยผู้ตอบ

แบบสอบถำม จะเป็นเพศชำยหรือหญิง ที่มีอำยุตั งแต่ 18–39 ปีขึ นไป ส้ำหรับกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถำมหรือให้ข้อมูลในกลุ่มนี จะเป็นกลุ่มท่ีมีกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ

ธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) อยู่แล้ว ฉะนั นข้อมูลที่ได้ในกำรแบบสอบถำมครั งนี จึงนับว่ำมี

ควำมส้ำคัญมำก 
 

2.4 วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 

กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี 2 แบบ ดังนี  
 

1. ข้อปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จำกกำรส้ำรวจโดยจำกกำรแจก

แบบสอบถำมและจำกกำรสัมภำษณ ์

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำและค้นคว้ำ สำมำรถเชื่อถือ

ได้ เช่น ข้อมูลทำงสถิติ รำยงำนต่ำงๆ ทั งของภำครัฐและเอกชน 
 

2.5 ที่ให้ข้อมูล 
 

ผู้ให้ข้อมูลหรือท้ำแบบสอบถำมส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี  จะท้ำกำรสุ่มจำกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เป็น

ผู้บริโภคเพศหญิงหรือเพศชำย ที่มีอำยุตั งแต่ 18-39 ปีขึ นไป โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มนี  จะ

เป็นกลุ่มทีมี่กำรใช้ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) อยู่แล้ว แตเ่นื่องจำก

ไม่ทรำบจ้ำนวนประชำกรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก้ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย โดยใช้สูตร

ค้ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงกรณีไม่ทรำบจ้ำนวนประชำกร โดยก้ำหนดระดับควำมเชื่อมั่น 95% 

ควำมคลำดเคลื่อน 5% (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2545, หน้ำ26) มีดังสูตรต่อไปนี  

n = Z2  / 4e2 

   

โดยที่  n  แทน จ้ำนวนสมำชิกกลุ่มตัวอย่ำง 

Z  แทน ระดับควำมเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก้ำหนดได้ Z มีค่ำเท่ำกับ 1.96 ที่ระดับ

ควำมเชื่อมั่น 95% (ระดับ 0.5) 

 E  แทน ควำมคลำดเคลื่อนท่ียอมรับให้เกิดขึ นได้ 

n = (1.96)2 / 4 (0.05)2 
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  = 384.16 
 

จำกกำรค้ำนวณได้กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมจ้ำนวน 385 คน และแจก

แบบสอบถำมเพ่ิมเติมอีก 15 คน จึงรวมเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมจ้ำนวนทั งหมด 400 คน 
 

2.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

กำรสอบถำมโดยใช้แบบสอบถำม จะจัดท้ำแบบสอบถำมทั งแบบเอกสำรและแบบดิจิตอล โดย

ค้ำถำมจะเป็นค้ำถำมปลำยปิดให้ลูกค้ำหรือผู้ตอบแบบสอบถำมจะต้องเลือกตัวเลือกที่เหมำะสมมำก

ที่สุดและใช้เวลำในกำรตอบแบบสอบถำมน้อยที่สุด 
 

ขั นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 

1) ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับพฤติกรรมกำรเลือกซื อสินค้ำของ

ผู้บริโภค เพ่ือน้ำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท้ำแบบสอบถำมเพ่ือให้สอดคล้องกับงำนวิจัยมำกที่สุด 

2) สร้ำงแบบสอบถำมโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

แบบสอบถำมส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจำกกำรท้ำแบบสอบถำมจำกผู้บริโภค

จ้ำนวน 5 ข้อ โดยจะน้ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้หลักทำงสถิติ โดยจะน้ำเสนอ

ข้อมูลในรูปของจ้ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 

แบบสอบถำมส่วนที่ 2 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำร 

ตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

จ้ำนวน 5 ข้อ 

แบบสอบถำมส่วนที่ 3 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำง

กำรตลำด (4Ps) 

3) จัดท้ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์และแจกแบบสอบถำมจริงจ้ำนวน 400 ชุด 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำและเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมจำกกลุ่มผู้บริโภค

ตัวอย่ำงที่มีกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) อยู่แล้ว 

จ้ำนวน 400 ชุด เพ่ือศึกษำและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์
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อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) โดยจะมีกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์จำก 

กำรเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ เป็นต้น รวมไปถึง วิเครำะห์ข้อมูล

จำกลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคจำกควำมถี่ในกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์ จ้ำนวนชนิด

ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่มีกำรเลือกซื อ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกซื อหรือแม้แต่สถำนทีเ่ลือก

ซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพ นอกจำกนี ยังมีกำรศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำร

เลือกซื อ เมื่อได้ข้อมูลจำกกำรท้ำแบบสอบถำมจำกกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำยแล้วจะมีกำร

วิเครำะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistic) ซึ่งข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์สำมำรถ

น้ำมำวำงแผนหรือเป็นแนวทำงในกำรท้ำธุรกิจต่อไป  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณำ อธิบำยข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี  
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 1 เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติเบื องต้น นั่นคือ กำร

น้ำเสนอในรูปของจ้ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 

แบบสอบถำมส่วนที่ 2 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจ

เลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

แบบสอบถำมส่วนที่ 3 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) 
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 1 และ2 ทั ง 2 ส่วนวิเครำะห์ด้วยกำรแจกแจงโดยใช้ค่ำควำมถ่ี 

(Frequencies) และเสนอผลเป็นร้อยละ (Percentage) สถิติเชิงพรรณำ (Descriptive 

Statistics) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร 
 

 

  P  =  
𝑓×100

𝑛
 

 

 เมื่อ P  แทน ค่ำร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

  𝑓 แทน ควำมถี่ท่ีส้ำรวจได้ 

  𝑛 แทน ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 3 เป็นข้อค้ำถำมแสดงระดับควำมคิดเห็น โดยใช้มำตรวัดแบบ 

Likert scale (ศักดิ์สิทธิ์ วัชรำรัตน์ 2550) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี   
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1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประมำณค่ำหรือระดับควำมคิดเห็น ต้องหำค่ำเฉลี่ย (�̅�)

และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) (บุญชม, 2545: 80) 
 

�̅� = 
∑ 𝑋

𝑁
 

 

S.D. = 
√𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁−1)
 

 

2. กำรแปลควำมหมำยของข้อมูลกำรประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้ก้ำหนดเกณฑ์กำร

พิจำรณำขอบเขตของคะแนนเพ่ือใช้ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย ดังนี  

ควำมกว้ำงอันตรภำคชั น  =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้ำสุด)/จ้ำนวนอันตรภำคชั น 

            =   (5-1)/5 

   =  0.8 
 

เมื่อแทนค่ำแล้วจะพบว่ำ ควำมกว้ำงอันตรภำคชั นมีค่ำเท่ำกับ 0.8 หมำยควำมว่ำ 

ระดับคะแนนระหว่ำง 1.00-1.80 หมำยถึง ระดับคะแนนน้อยที่สุด 

   1.81-2.60 หมำยถึง ระดับคะแนนน้อย 

   2.61-3.40 หมำยถึง ระดับคะแนนปำนกลำง 

   3.41-4.20 หมำยถึง ระดับคะแนนมำก 

   4.21-5.00 หมำยถึง ระดับคะแนนมำกที่สุด 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิจัยครั งนี มีสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี  

สถิติพื นฐำน ได้แก่ 

1) ค่ำควำมถ่ี 

2) ค่ำร้อยละ 

3) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

4) ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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N แทน จ้ำนวนคนในกลุ่มตัวอย่ำง 

M แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 

2.7 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 1 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค โดยน้ำเสนอในรูปของ

จ้ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 

แบบสอบถำมส่วนที่ 2 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื อ

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

แบบสอบถำมส่วนที่ 3 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 

(4Ps) 
 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรต้น ได้แก ่

1.1 เพศ 

1.2 อำยุ 

1.3 อำชีพ 

1.4 ระดับกำรศึกษำ 

1.5 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

2. ตัวแปรตำม ได้แก ่

2.1 พฤติกรรมกำรซื ออำหำรเสริมที่ผลิตจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

2.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) 
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ้ำนวน 400 คน จ้ำแนกตำม

เพศ อำยุ อำชีพ ระดับกำรศีกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยน้ำเสนอในรูปของจ้ำนวนและค่ำร้อย

ละ ดังนี  
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ตำรำงที่ 2.1: แสดงจ้ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ้ำแนกตำมเพศ อำยุ อำชีพ รำยได

เฉลี่ยต่อเดือนและระดับกำรศึกษำ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ้ำนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
    ชำย 87 21.75 
    หญิง 313 78.25 

รวม 400 100.00 

อำย ุ   
    18-25 ปี 91 22.75 
    25-32 ปี 156 39.00 
    32-39 ปี 103 25.75 
    39 ปีขึ นไป 50 12.50 

รวม 400 100.00 

อำชีพ  
 

    นักเรียน/นักศึกษำ 82 20.50 
    ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 126 31.50 
    พนักงำนบริษัทเอกชน 133 33.25 
    ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 19 4.75 
    รับจ้ำงทั่วไป 27 6.75 
    อ่ืนๆ 13 3.25 

รวม 400 100.00 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    น้อยกว่ำ 10,000 บำท 61 15.25 
    10,000-20,000 บำท 115 28.75 
    20,001-30,000 บำท 131 32.75 
    30,001-40,000 บำท 56 14.00 
    40,000 บำทขึ นไป 37 9.25 

รวม 400 100.00 

 (ตำรำงมีต่อ) 
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       ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ): แสดงจ้ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ้ำแนกตำมเพศ อำยุ อำชีพ   

                               รำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและระดับกำรศึกษำ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ้ำนวน(คน) ร้อยละ 
ระดับกำรศึกษำ   
    ต่้ำกว่ำระดับปริญญำตรี 86 21.50 
    ระดับปริญญำตรี 
    สูงกว่ำระดับปริญญำตรี                                                                                                  

239 
75 

59.75 
18.75 

รวม 400 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 2.1: แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถำม

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั งนี  จ้ำนวน 400 คน จ้ำแนกตำมตัวแปรได้ ดังนี  
 

เพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้ำนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.25 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเพศชำย จ้ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 

อำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 25-32 ปี จ้ำนวน 156 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.00 ตำมด้วย 32-39 ปี จ้ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 อำยุ 18-25 ปี จ้ำนวน 

91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 อำยุ และอำยุมำกกว่ำ 39 ปี จ้ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

อำชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน จ้ำนวน 133 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 ตำมด้วย ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ้ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  

นักเรียน/นักศึกษำ จ้ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ้ำนวน 

27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 รบัจ้ำงทั่วไป จ้ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 อำชีพอ่ืนๆ จ้ำนวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับรำยได้ต่อเดือนอยู่

ระหว่ำง 20,001-30,000 บำท จ้ำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32. ตำมด้วยมีระดับรำยได้ต่อ

เดือนระหว่ำง 10,000-20,000 บำท จ้ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และ มีระดับรำยได้

ต่อเดือนต่้ำกว่ำ 10,000 บำท จ้ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และ มีระดับรำยได้ต่อเดือน

ระหว่ำง 30,001-40,000 บำท จ้ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ มีระดับรำยได้ต่อเดือน

มำกกว่ำ 40,000 บำท จ้ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 



17 
 

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ้ำนวน 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ตำมด้วย มีกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ้ำนวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.75 และ มีกำรศึกษำต่้ำระดับปริญญำตรี จ้ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 
 

แบบสอบถำมส่วนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ 

                             อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว)ของผู้บริโภค 
 

ตำรำงที่ 2.2:  แสดงจ้ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือก 
 ซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

   

พฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 
(น ้ำมันมะพร้ำว) 

จ้ำนวน(คน) ร้อยละ 

ควำมถี่ในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและ
ควำมงำม 

  

    มำกกว่ำ 1 ครั ง/สัปดำห์ 35 8.75 
    1 ครั ง/สัปดำห์ 84 21.00 
    1 ครั ง/เดือน 119 29.75 
    อ่ืนๆ เช่น ไม่แน่นอน 162 40.50 

รวม 400 100.00 

จ้ำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำม
งำมที่ท่ำนซื อต่อครั ง 

  

    1 ชนิด 135 33.75 
    2 ชนิด 113 28.25 
    3 ชนิด 106 26.50 
    มำกกว่ำ 3 ชนิด 46 11.50 

รวม 400 100.00 

                                                                                                     (ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 2.2 (ต่อ): แสดงจ้ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื อ   
                       ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 
 

พฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 
(น ้ำมันมะพร้ำว) 

จ้ำนวน(คน) ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยกำรซื อแต่ละครั งของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุง
สุขภำพและควำมงำมท่ีท่ำนบริโภค 

  

    ต้่ำกว่ำ 500 บำท 96 24.00 
    500-1,000 บำท 110 27.50 
    1,001-1,500 บำท 126 31.50 
    มำกกว่ำ 1,500 บำท 68 17.00 

รวม 400 100.00 
สิ่งท่ีท่ำนคิดว่ำมีผลต่อกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุง
สุขภำพและควำมงำม 

  

    แพทย์/เภสัชกร 50 12.50 
    เพ่ือน 52 13.00 
    ญำติ 45 11.25 
    ตนเอง 63 15.75 
    พนักงำนขำย 51 12.75 
    แผ่นพับ/ใบปลิว 40 10.00 
    โฆษณำ 69 17.25 
    อ่ืนๆ 30 7.50 

รวม 400 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 2.2 (ต่อ): แสดงจ้ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื อซื อ  
                  ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

พฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 
(น ้ำมันมะพร้ำว) 

จ้ำนวน(คน) ร้อยละ 

ท่ำนซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมจำก
แหล่งใดมำกที่สุด 

  

    ร้ำนขำยยำทั่วไป 73 18.25 
    ร้ำน Boots/Watson 146 36.50 
    สถำนเสริมควำมงำม 29 7.25 
    สั่งซื อทำงไปรษณีย์ 25 6.25 
    สั่งซื อทำงอินเตอร์เน็ต 101 25.25 
    จำกกำรขำยตรง 16 4.00 
    อ่ืนๆ 10 2.50 

รวม 400 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 2.2: พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ้ำนวนทั งสิน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยแบ่งข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมออกเป็นพฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำก

วัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี  
 

1) ควำมถี่ในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำม 
 

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบมีควำมถี่ในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและ

ควำมงำม อ่ืนๆ เช่น ไม่แน่นอน จ้ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ซื อ 1 ครั ง/เดือน จ้ำนวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 ซื อ 1 ครั ง/สัปดำห์ จ้ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และซื อ

มำกกว่ำ 1 ครั ง/สัปดำห์ จ้ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  
 

2) จ้ำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมที่ท่ำนซื อต่อครั ง 
 

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรซื อจ้ำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุง

สุขภำพและควำมงำมต่อครั งมำกที่สุด อยู่ที่ 1 ชนิด จ้ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75         
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2 ชนิด จ้ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 3 ชนิด จ้ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50    

มำกกว่ำ 3 ชนิด จ้ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
 

3) ค่ำใช้จ่ำยกำรซื อแต่ละครั งของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำม

งำมที่ท่ำนบริโภค 
 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถำมมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุง

สุขภำพและควำมงำมในแต่ละครั งอยู่ที่ 1,001-1,500 บำท จ้ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.50 500-1,000 บำท จ้ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ต่้ำกว่ำ 500 บำท จ้ำนวน 96 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และ สูงกว่ำ 1,500 บำท จ้ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
 

4) สิ่งท่ีท่ำนคิดว่ำมีผลต่อกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อผิวขำวมำกที่สุด 
 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดว่ำสื่อที่มีผลต่อกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมเพ่ือผิวขำวมำกท่ีสุดมำจำกสื่อ โฆษณำ จ้ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตนเอง จ้ำนวน 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 เพ่ือน จ้ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 พนักงำนขำย จ้ำนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 แพทย์/เภสัชกร จ้ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ญำติ 

จ้ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 แผ่นพับ/ใบปลิว จ้ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

อ่ืนๆ จ้ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
 

 

5) ท่ำนซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมจำกแหล่งใดมำกที่สุด 
 

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและ

ควำมงำมจำกแหล่ง ร้ำน Boots/Watson จ้ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 สั่งซื อทำง

อินเตอร์เน็ต จ้ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ร้ำนขำยยำทั่วไป จ้ำนวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.25 สถำนเสริมควำมงำม จ้ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 สั่งซื อทำงไปรษณีย์ 

จ้ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 จำกกำรขำยตรง จ้ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อ่ืนๆ 

จ้ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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     แบบสอบถำมส่วนที่ 3 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)  

โดยกำรหำค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรำฐำน ดังแสดงในตำรำงที่ 2.3-2.7 
 

     ตำรำงที่ 2.3: วิเครำะห์ค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสม  

           ทำงกำรตลำด (4Ps) โดยรวมในแต่ละด้ำน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
(4Ps) 

M S.D. ระดับควำมส้ำคัญ 

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ 4.18 0.68 ระดับมำก 

2. ด้ำนรำคำ 3.67 0.70 ระดับมำก 

3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย 4.28 0.71 ระดับมำกที่สุด 

4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 4.00 0.75 ระดับมำกที่สุด 

รวม 4.03 0.71 ระดับมำก 
 

 

จำกตำรำงที่ 2.3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำด(4Ps) โดยรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบ ด้ำนผลิตภัณฑ์

และด้ำนรำคำ อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยและด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด อยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด   
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     ตำรำงที่ 2.4: วิเครำะห์ค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสม 

           ทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  
ด้ำนผลิตภัณฑ์ 

M S.D. ระดับควำมส้ำคัญ 

1. คุณสมบัติทำงกำยภำพ เช่น สี, กลิ่น 4.02 0.63 ระดับมำก 

2. ประสิทธิภำพในกำรบ้ำรุงสุขภำพ 4.14 0.67 ระดับมำก 

3. ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 4.08 0.70 ระดับมำก 

4. ชื่อเสียงของผู้ผลิต/ผู้จ้ำหน่ำย 3.72 0.71 ระดับมำก 

5. ยี่ห้อเป็นที่นิยม 3.80 0.69 ระดับมำก 

6. กำรเก็บรักษำง่ำย 4.31 0.67 ระดับมำกที่สุด 

7. บริโภคง่ำย 4.92 0.70 ระดับมำกที่สุด 

8. บรรจุภัณฑ์พกพำสะดวก 4.21 0.71 ระดับมำกที่สุด 
9. มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพ (อย.) 4.46 0.69 ระดับมำกที่สุด 

รวม 4.18 0.69 ระดับมำก 
 

 

จำกตำรำงที่ 2.4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำด(4Ps) ด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อ คุณสมบัติทำงกำยภำพ ประสิทธิภำพในกำรบ้ำรุง

สุขภำพ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ชื่อเสียงของผู้ผลิต/ผู้จ้ำหน่ำย และยี่ห้อเป็นที่นิยม อยู่ในระดับมำก ส่วน 

ข้อกำรเก็บรักษำง่ำย บริโภคง่ำย บรรจุภัณฑ์พกพำสะดวกและมีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพ (อย.) อยู่

ในระดับมำกท่ีสุด 
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     ตำรำงที่ 2.5: วิเครำะห์ค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสม                 

 ทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนรำคำ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  
ด้ำนรำคำ 

M S.D. ระดับควำมส้ำคัญ 

1. รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ 3.63 0.73 ระดับมำก 

2. มีรำคำเหมำะสมกับปริมำณ 3.65 0.78 ระดับมำก 

3. รำคำเหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน 3.74 0.72 ระดับมำก 

รวม 3.67 0.74 ระดับมำก 
 

จำกตำรำงที่ 2.5 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำด(4Ps) ด้ำนรำคำที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้ออยู่ในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ

ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทั งหมด 
 

     ตำรำงที่ 2.6: วิเครำะห์ค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสม 

                ทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย 

M S.D. ระดับควำมส้ำคัญ 

1. ควำมสะดวกของสถำนที่ซื อตำมร้ำนค้ำ 4.25 0.64 ระดับมำกที่สุด 

2. มีควำมสะดวกในกำรสั่งซื อสินค้ำทำง
ออนไลน์และช่องทำงอ่ืนๆ 

4.32 0.66 ระดับมำกที่สุด 

3. มีบริกำรจัดส่งสินค้ำถึงสถำนที่ 4.26 0.83 ระดับมำกที่สุด 

รวม   4.28 0.71 ระดับมำกที่สุด 
 

จำกตำรำงที่ 2.6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำด(4Ps) ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อ

ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้ออยู่ในปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ

มำกที่สุดทั งหมด 
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     ตำรำงที่ 2.7: วิเครำะห์ค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสมทำง  

                      กำรตลำด (4Ps) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  
กำรส่งเสริมกำรตลำด 

M S.D. ระดับควำมส้ำคัญ 

1. มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ 4.31 0.74 ระดับมำกที่สุด 

2. มีพนักงำนขำยให้ข้อมูลและค้ำแนะน้ำ 3.52 0.66 ระดับมำก 

3. มีส่วนลดและโปรโมชั่นในโอกำสต่ำงๆ 4.17 0.75 ระดับมำก 

รวม 4.00 0.71 ระดับมำก 
 

จำกตำรำงที่ 2.7 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำด(4Ps) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อ

ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อ มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ  

อยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วน ข้อมีพนักงำนขำยให้ข้อมูลและค้ำแนะน้ำและมีส่วนลดและโปรโมชั่น

ในโอกำสต่ำงๆ อยู่ในระดับมำก 
 

2.8 บทสรุปผลกำรวิจัย 
 

จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ “พฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ

น ้ำมันมะพร้ำว” สำมำรถวิเครำะห์และสรุปผลได้ดังนี  
 

1) ด้ำนปัจจัยพื นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง 400 คน สำมำรถสรุป

ผลได้ดังนี  
 

เพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้ำนวน 313 คน คิดเป็นร้อย

ละ 78.25 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเพศชำย จ้ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 

อำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 25-32 ปี จ้ำนวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.00 ตำมด้วย 32-39 ปี จ้ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 อำยุ 18-25 ปี 

จ้ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 อำยุ และอำยุมำกกว่ำ 39 ปี จ้ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อย

ละ 12.50 
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อำชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน จ้ำนวน 

133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 ตำมด้วย ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ้ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.50  

นักเรียน/นักศึกษำ จ้ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ข้ำรำชกำร/พนักงำน

รัฐวิสำหกิจ จ้ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 รับจ้ำงทั่วไป จ้ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.75 อำชีพอ่ืนๆ จ้ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับรำยได้ต่อเดือนอยู่

ระหว่ำง 20,001-30,000 บำท จ้ำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ตำมด้วยมีระดับรำยได้ต่อ

เดือนระหว่ำง 10,000-20,000 บำท จ้ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และ มีระดับรำยได้

ต่อเดือนต่้ำกว่ำ 10,000 บำท จ้ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และ มีระดับรำยได้ต่อเดือน

ระหว่ำง 30,001-40,000 บำท จ้ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ มีระดับรำยได้ต่อเดือน

มำกกว่ำ 40,000 บำท จ้ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

จ้ำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ตำมด้วย มีกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ้ำนวน 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ มีกำรศึกษำต่้ำระดับปริญญำตรี จ้ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 
 

2) ด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 

(น ้ำมันมะพร้ำว) จำกกลุ่มตัวอย่ำง 400 คน สำมำรถสรุปผลได้ดังนี  
 

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบมีควำมถ่ีในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพ

และควำมงำม อ่ืนๆ เช่น ไม่แน่นอน จ้ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ซื อ 1 ครั ง/เดือน 

จ้ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 ซื อ 1 ครั ง/สัปดำห์ จ้ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 

และซื อมำกกว่ำ 1 ครั ง/สัปดำห์ จ้ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรซื อจ้ำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุง

สุขภำพและควำมงำมต่อครั งมำกที่สุด อยู่ที่ 1 ชนิด จ้ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75         

2 ชนิด จ้ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 3 ชนิด จ้ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50    

มำกกว่ำ 3 ชนิด จ้ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 

 



26 
 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถำมมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

เพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมในแต่ละครั งอยู่ที่ 1,001-1,500 บำท จ้ำนวน 126 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.50 500-1,000 บำท จ้ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ต่้ำกว่ำ 500 บำท 

จ้ำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และ สูงกว่ำ 1,500 บำท จ้ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.00 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดว่ำสื่อที่มีผลต่อกำรซื อผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมมำกท่ีสุดมำจำกสื่อ โฆษณำ จ้ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตนเอง จ้ำนวน 63 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 เพ่ือน จ้ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 พนักงำนขำย จ้ำนวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 แพทย์/เภสัชกร จ้ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ญำติ จ้ำนวน 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 แผ่นพับ/ใบปลิว จ้ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อ่ืนๆ 

จ้ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและ

ควำมงำมจำกแหล่ง ร้ำน Boots/Watson จ้ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 สั่งซื อทำง

อินเตอร์เน็ต จ้ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ร้ำนขำยยำทั่วไป จ้ำนวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.25 สถำนเสริมควำมงำม จ้ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 สั่งซื อทำงไปรษณีย์ 

จ้ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 จำกกำรขำยตรง จ้ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อ่ืนๆ 

จ้ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 

3) ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) สำมำรถสรุปผลได้ดังนี  
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) โดยรวมในแต่ละด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบ 

แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด(4Ps) 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบ ด้ำนผลิตภัณฑ์และด้ำนรำคำ อยู่ใน

ระดับมำก ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยและด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด อยู่ในระดับมำกที่สุด  
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมี 

ระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มี

ควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อ 

คุณสมบัติทำงกำยภำพ ประสิทธิภำพในกำรบ้ำรุงสุขภำพ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ชื่อเสียงของผู้ผลิต/
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ผู้จ้ำหน่ำย และยี่ห้อเป็นที่นิยม อยู่ในระดับมำก ส่วน ข้อกำรเก็บรักษำง่ำย บริโภคง่ำย บรรจุ

ภัณฑ์พกพำสะดวกและมีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพ (อย.) อยู่ในระดับมำกที่สุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนรำคำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ

ควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด(4Ps) ด้ำนรำคำที่มีควำมส้ำคัญต่อ

กำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้ออยู่ในปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทั งหมด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย พบว่ำ ผู้ตอบ 

แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำน

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้ออยู่ในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัด

จ้ำหน่ำยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทั งหมด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด พบว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นต่อควำมส้ำคัญในปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ด้ำน

กำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อ มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ อยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนข้อมีพนักงำน

ขำยให้ข้อมูลและค้ำแนะน้ำและมีส่วนลดและโปรโมชั่นในโอกำสต่ำงๆ อยู่ในระดับมำก 

  



 

 

บทที่ 3  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมธุรกิจ 

 

3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกธุรกิจ 
 

SWOT analysis 

SWOT คือ เครื่องมือกำรวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ขององค์กร โดยก้ำหนดกรอบกำร

ท้ำงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั งไว้ เป็นหลักกำรบริหำรงำนที่ใช้กันทั งภำครัฐ

และภำคธุรกิจเอกชน เพรำะสำมำรถท้ำให้ผู้บริหำรทรำบถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ นและ

สำมำรถก้ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรต่อไป โดย SWOT มีควำมหมำยมำจำกอักษรย่อ

ภำษำอังกฤษ 4 ตัว ดังนี    

ภำพที่ 3.1: กำรวิเครำะห์ภำพรวมของธุรกิจโดยใช้ SWOT Analysis 

 

ที่มำ: Tanatcha. (2559). กำรวิเครำะห์ภำพรวมของธุรกิจโดยใช้ SWOT Analysis. สืบค้นจำก    
       http://59130308.blogspot.com/2016/10/swot.html. 
 

 

https://draft.blogger.com/profile/00348546640819543215
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     Strengths หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กร ที่เป็นจุดแข็งขององค์กร กำรได้เปรียบคู่แข่งขัน 

เป็นข้อดีที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยใน เช่น จุดแข็งด้ำนกำรผลิต ด้ำนคุณภำพของสินค้ำ และด้ำน

ทรัพยำกรบุคคล  

     Weaknesses หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กรที่ท้ำให้เกิดควำมอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน กำร
เสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหำที่เกิดจำกสภำพภำยในและจะต้องหำวิธีแก้ไขปัญหำให้ได้ 
     Opportunities หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรที่เอื อประโยชน์ช่วยส่งเสริมกำรด้ำเนิน
ธุรกิจ เช่น สภำพเศรษฐกิจที่ขยำยตัว ข้อแตกต่ำงระหว่ำงจุดแข็งกับโอกำสในกำรท้ำธุรกิจก็คือ จุด
แข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในส่วนโอกำสนั นเป็นผลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก  
     Threats หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรและเป็นอุปสรรคต่อกำรด้ำเนินงำนซึ่งเกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก                                                                                                        

      หลักกำร SWOT ในกำรวิเครำะห์ปัญหำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

      1. กำรวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยใน (Internal analysis) จะวิเครำะห์จำกจุดแข็งและจุดอ่อนของ                     

องค์กร 

      2. กำรวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก (External analysis) จะวิเครำะห์จำกโอกำสและอุปสรรค   

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ประชำชน เป็นต้น                                                              

      SWOT เป็นหลักกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรท้ำงำนขององค์กร ที่จะต้องหำจุดแข็งเพ่ือลบ

จุดอ่อน และหำวิธีสร้ำงควำมแข็งแกร่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจำกอุปสรรคต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ นเพ่ือให้

งำนส้ำเร็จและมีประสิทธิภำพที่ดีตำมวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยใน ได้แก่ จุด

แข็งและจุดอ่อนขององค์กร และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ โอกำสและอุปสรรค   

      ธุรกิจน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL มีกำรวิเครำะห์และประเมิน

สถำนกำรณ์ขององค์กร โดยใช้หลักกำร SWOT ดังนี  คือ 

3.1.1 S (Strengths) 

1. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนกำรผลิตที่มำตรฐำน เพรำะผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับมำตรฐำน 

GMP (Good Manufacturing Practice) มำตรฐำน HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point) และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและมีกำรรับรองคุณภำพจำกองค์กำร

อำหำรและยำ (อย.) 
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2. วัตถุดิบในกำรผลิตหลักคือ มะพร้ำว ของไทยมีคุณภำพดี เรำใส่ใจเลือกมะพร้ำวที่ปลูก 

      แบบอินทรีย์หรือออแกนิกส์ ใช้ปุ๋ยและกำรก้ำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชำติ เมื่อสกัดน ้ำมันมะพร้ำว  

      แล้ว ท้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ กลิ่นหอม และไม่เหม็นหื่น 

3. ท้ำรำคำได้ถูกกว่ำ เนื่องจำกใช้วัตถดุิบภำยในประเทศ และทำงเจ้ำของมีสวน 

      มะพร้ำวอยู่ทำงภำคใต้ ท้ำให้สำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำรปลูกและต้นทุนของวัตถุดิบได้ส่งผลให้  

      มีต้นทุนกำรผลิตทีไ่ม่สูง 

4. มีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ให้ตรง 

      กับควำมต้องกำรของตลำดและผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง 

5. รูปแบบหรือแพ็คเก็จของตัวผลิตภัณฑ์ ถูกออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีผล 

      ต่อกำรดึงดูดผู้บริโภคในกำรเลือกใช้และกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์  
 

3.1.2 W (Weaknesses) 

1. ค่ำบ้ำรุงดูแลรักษำเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตมีรำคำสูง เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีกำรผลิต 

      สมัยใหม่ที่ได้มำตรฐำนสำกล 

2. แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นแบรนด์ใหมย่ังไม่เป็นที่รู้จักในตลำดจึงมีควำมเสี่ยงใน 

      กำรจัดจ้ำหน่ำยและกำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค 

3. มีผู้บริโภคบำงกลุ่มต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรเห็นถึงผลลัพธ์หลังจำกกำรใช้งำน จึง 

      ไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ เพรำะยังมีควำมเชื่อว่ำเห็นผลช้ำกว่ำ   

      ผลิตภัณฑ์ที่ท้ำจำกสำรเคมีหรือสำรสังเครำะห์ 

       4. มีผู้ผลิตสินค้ำที่ผลิตสินค้ำไม่ได้คุณภำพท้ำให้เกิดกำรเสื่อมเสียแก่วงกำรอุตสำหกรรม

โดยรวม 
 

3.1.3 O (Opportunities) 

1. มีผลงำนวิจัยออกมำอย่ำงต่อเนื่องถึงประโยชน์ของน ้ำมันมะพร้ำวที่มีผลต่อสุขภำพ ท้ำ 

      ให้ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ นและขยำยวงกว้ำง และยังท้ำให้ผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำว   

      สกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพในสำยตำของผู้บริโภค 

2. ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ควำมส้ำคัญกับสินค้ำที่ท้ำมำจำกธรรมชำติและสินค้ำเกษตร 

      อินทรีย์ ซึ่งมะพร้ำวเป็นพืชที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และไม่ต้องอำศัย  
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      สำรเคมีในกำรบ้ำรุงรักษำ 

3. กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท้ำให้โอกำสกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำและกำรจัดหำ 

     วัตถุดิบมีเพ่ิมมำกขึ น 

    4. หน่วยงำนของรัฐให้กำรสนับสนุนทั งภำคเกษตรกรและกำรแปรรูป 

3.1.4 T (Threats) 

1. ในด้ำนคู่แข่งและส่วนแบ่งกำรตลำดมีกำรแข่งขันกำรอย่ำงดุเดือด เนื่องจำกในปัจจุบัน

ผู้ผลิตรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ง่ำยมำกขึ น จึงท้ำให้คู่แข่งหรือส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่

ตำมมำเพ่ิมขึ น 

2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญำตจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ก่อนจึง 

     จะสำมำรถวำงจ้ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรได้ 
 

3.2 กำรสรุปจุดแข็งที่จะน้ำไปใช้ภำยใต้โอกำสจำกสภำพแวดล้อม 
 

เมื่อผู้บริหำรทรำบถึงสภำพแวดล้อมของบริษัททั งภำยในและภำยนอกแล้ว สิ่งที่ทรำบได้คือ

ควำมสำมำรถที่จะน้ำเอำสิ่งเหล่ำนั นมำเป็นจุดแข็งของบริษัท  

บริษัท TIWA COCONUT OIL มีกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพได้รับมำตรฐำน GMP, มำตรฐำน 

HACCP และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและมีกำรรับรองคุณภำพจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อย.) รวม

ไปถึงมีเครื่องมือและอุปกรณ์กำรผลิตกำรบรรจุหีบห่อที่ทันสมัยได้คุณภำพและรวดเร็วทันต่อเวลำตำมที่

ผู้บริโภคต้องกำร TIWA COCONUT OIL มีกำรใส่ใจตั งแต่กำรเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิต โดยเลือก

วัตถุดิบ มะพร้ำวที่ปลูกแบบอินทรีย์หรือออแกนิกส์ที่ใช้ปุ๋ยและกำรก้ำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชำติ 

เท่ำนั น ท้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ ปรำศจำกสำรเคมีในทุกๆ ขั นตอน TIWA COCONUT OIL 

สำมำรถแข่งขันในด้ำนกำรผลิตที่มีต้นทุนกำรผลิตต่้ำกว่ำคู่แข็ง เนื่องจำกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่

ภำยในประเทศและทำงเจ้ำของมีสวนมะพร้ำวอยู่ทำงภำคใต้ท้ำให้สำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำรปลูก

และต้นทุนของวัตถุดิบได้ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตที่ไม่สูง สำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไร

และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกขึ นคิดเป็น 3-5% 
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3.3 กำรสรุปจุดแข็งที่จะน้ำไปใช้แก้ปัญหำจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อโอกำสให้ธุรกิจ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของบริษัทนอกจำกท้ำให้บริษัททรำบถึงจุดแข็งแล้ว ยังสำมำรถท้ำให้ 

ถึงทรำบจุดอ่อนของบริษัทได้ จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของบริษัทนั นจะท้ำให้เห็นว่ำจุดใดที่

จะต้องรีบด้ำเนินกำรแก้ไข แต่กำรแก้ไขจุดอ่อนของบริษัทเลยนั นจะสำมำรถแก้ไขได้ยำก แต่เรำ

สำมำรถน้ำจุดแข็งของบริษัทมำช่วยปรับปรุงจุดอ่อนของบริษัทได้ 

เนื่องจำกบริษัทพบว่ำ ผู้บริโภคบำงกลุ่มยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์ของตัว 

ผลิตภัณฑ์ และมำตรฐำนกำรรับรองกำรผลิตและควำมปลอดภัย ทำงบริษัท TIWA COCONUT OIL 

จึงได้มีกำรยื่นขอมำตรฐำนและได้รับมำตรฐำน คือ GMP, HACCP และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ

และมีกำรรับรองคุณภำพจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อย.) เพื่อยืนยันและกำรันตรี ถึงคุณภำพและ

ควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจำกนี บริษัทยังมีผลกำรวิจัยและกำรทดลองโดยแหล่งกำรวิจัยชั นน้ำ

และน่ำเชื่อถือ โดยใช้กำรโฆษณำและเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน ้ำมันมะพร้ำวที่มีผลต่อ

สุขภำพ และสร้ำงควำมมั่นใจ ควำมปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและมีควำม

น่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ น รวมถึงยังคงมีกำรวิจัยและทดลองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภำพ มีควำมปลอดภัยในระยะยำว และส่งผลดีต่อผู้บริโภคมำกท่ีสุด นอกจำกนี บริษัท TIWA 

COCONUT OIL ยังมีกำรวิเครำะห์และศึกษำแนวโน้มของตลำดและควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำง

ต่อเนื่อง เพื่อน้ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกระบวนกำรผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพ ท้ำให้

สำมำรถตีตลำดคู่แข่งได้ด้วยควำมน่ำเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์ อันจะน้ำไปสู่กำรเพิ่มขึ นของก้ำไรขั นต้น

และก้ำไรสุทธิ และเพ่ิมส่วนแบ่งตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

 



 

 

บทที่ 4  

โมเดลในกำรด้ำเนินธุรกิจ 

 

โมเดลในกำรด้ำเนินธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) คือ เครื่องมือที่ช่วยวำงแผนธุรกิจ

อย่ำงมีระบบผู้ต้นคิดคือคุณ Alexander Osterwalder และได้เผยแพร่ Model นี ในหนังสือ 

Business Model Generation ซ่ึงเป็นเครื่องมือส้ำหรับผู้ประกอบกำรที่ก้ำลังจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโต เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรท้ำธุรกิจ รวมไปถึงช่วยประเมินควำมส้ำเร็จ

และประสิทธิภำพของงำน นอกจำกนี ยังท้ำให้เรำรู้และเข้ำใจภำพรวมของธุรกิจตัวเองได้มำกขึ น 
 

4.1 โมเดลของธุรกิจ 
 

Business Model Canvas (BMC)  แบบจ้ำลองธุรกิจ จะช่วยให้เห็นภำพรวมและวิเครำะห์คู่แข่ง

ของธุรกิจช่วยในกำรประเมินควำมส้ำเร็จของธุรกิจ ลดจุดอ่อนและเพ่ิมจุดแข็งในแต่ละจุดที่จะเกิดขึ น 

ในธุรกิจที่เรำก้ำลังด้ำเนินอยู่ กำรท้ำธุรกิจที่เป็นระบบจะช่วยสร้ำงโอกำสท้ำก้ำไรได้ในระยะยำวแบบ

ยั่งยืน ซ่ึงบริษัท TIWA COCONUT OIL มีกำรท้ำโมเดลในกำรด้ำเนินธุรกิจโดยมีปัจจัยแยก

องค์ประกอบออกเป็น 9 ปัจจัย ดังนี  
 

4.2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบแต่ละประเภทข้อมูลที่อยู่ในโมเดล 
 

4.2.1 Value proposition (กำรนำ้เสนอคุณค่ำ) 
 

- น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL เป็นน ้ำมันมะพร้ำว 

บริสุทธิ์ที่ผลิตจำกธรรมชำติ 100% ไม่มีกำรเติมสำรแต่งกลิ่นหรือสำรเคมีใดๆ ไม่มีสำรตกค้ำง ผลิต

ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นไม่ผ่ำนควำมร้อนทุกขั นตอน จึงท้ำให้สำรอำหำรที่มีอยู่ในน ้ำมันมะพร้ำวคง

สภำพเดิมมำกท่ีสุด ได้น ้ำมันมะพร้ำวที่บริสุทธิ์สีใส มีกลิ่นหอมของมะพร้ำวตำมธรรมชำติ ไม่เหม็น

หืน ไม่เหม็นเปรี ยวและสำมำรถรับประทำนได้ 

- น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL คัดเลือกวัตถุดิบอย่ำงดี ซึ่ง 

น ้ำมันมะพร้ำวจะอุดมไปด้วยกรดลอริคอยู่ในปริมำณที่สูงมำกประมำณ 48–53 % เป็นสำรตัว

เดียวกันที่พบในน ้ำนมมำรดำ มีคุณสมบัติพิเศษช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค และยังมีวิตำมินอีในปริมำณ

สูงให้ควำมชุ่มชื นแก่ผิวพรรณและช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ เสริมสร้ำงควำมงำม บ้ำรุง ผิวพรรณ ผม 
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ร่ำงกำย และ ดีท็อก ช่วยในกำรชะลอวัย ชะลอควำมเสื่อมของร่ำงกำยเพรำะน ้ำมันมะพร้ำวมีสำร

ต้ำนช่วยลดน ้ำหนักแบบทำงอ้อม เพิ่มเมตำบอลิซึมท้ำให้เกิดควำมร้อน ท้ำให้ต่อมไทรอยด์ท้ำงำน

ได้ดีขึ น ช่วยลดน ้ำหนัก ล้ำงพิษ ขับพิษของเสียออกจำกร่ำงกำย ขับถ่ำยง่ำย นอกจำกนี  ยังช่วยลด

อัตรำควำมเสี่ยงของกำรเกิดมะเร็ง ช่วยบรรเทำอำกำรของโรคเบำหวำน ช่วยบ้ำรุงหัวใจและลด

อัตรำกำรเกิดโรคหัวใจ ได้อีกด้วย 

- น ้ำมันมะพร้ำวชนิดแบบขวดทั่วไป กับ ชนิดแคปซูล มีสรรพคุณที่เหมือนกัน เพ่ือสะดวกใน

กำรทำน TIWA COCONUT OIL จึงผลิตบรรจุน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูลขึ น ท้ำให้

รับประทำนได้ง่ำย พกพำสะดวกและยังเหมำะส้ำหรับคนที่ทำนยำกไม่ชอบกลิ่นหรือรสชำติของ

น ้ำมันมะพร้ำวแบบบรรจุขวด 

 - ตัวแคปซูลที่บรรจุน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น TIWA COCONUT OIL ท้ำมำจำกเจลำตินที่ท้ำ

มำจำกปลำทะเล ไร้สำรตกค้ำง ย่อยง่ำย และได้รับกำรรองจำกฮำลำลที่ถูกต้องตำมหลักกำร

อิสลำม  

- น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL ได้รับมำตรำฐำน GMP 

(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

และจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  

- กระบวนกำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL มี

กระบวนกำรผลิตได้ในระยะเวลำสั นและรวดเร็ว เรำจะไม่ผลิตสต็อกของไว้เยอะ ท้ำให้ได้สินค้ำท่ี

สดใหม่ ไม่ค้ำงสต็อกนำน 

- มีอัตรำส่วนก้ำไรที่คุ้มค่ำ 
 

4.2.2 Customer segment (กำรก้ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 
 

- ผู้หญิงที่อยู่ช่วงวัยท้ำงำนที่รักในกำรดูแลสุขภำพและชอบควำมทันสมัย ควำม

สะดวกสบำยในกำรใช้ชีวิตและใส่ใจในกำรดูแลสุขภำพที่มีอำยุตั งแต่ 25-40 ปี  

- บุคคลที่ให้ควำมเชื่อถือผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติและให้ควำมส้ำคัญกับคุณภำพโดยยอม

ซื อผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำเพ่ือแลกกับคุณภำพที่ดีและประโยชน์ที่ได้รับ 

- ตัวแทนจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
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4.2.3 Channel (ช่องทำงกำรน้ำเสนอ) 
 

TIWA COCONUT OIL จะจัดจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำน E-Commerce, Social media, 

Facebook, Line, IG และเว็บไซต์ของทำงบริษัทลูกค้ำสำมำรถติดต่อได้โดยตรง จ้ำหน่ำยผ่ำน

ตัวแทนจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และกำรออกบูท 

 

ภำพที่ 4.1: ช่องทำง social media face book และ line 
 

 
 

 

4.2.4 Customer Relationships (กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ำ) 
 

มีกำรให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่ำนทำง Social Media, IG, Facebook, Line และเว็บไซต์ของ

ทำงบริษัท รวมไปถึงมีกำรออกบูทโชว์สินค้ำตำมงำนต่ำงๆ เพ่ือหำลูกค้ำใหม่ มีบริกำรหลังกำรขำย

คอยให้ค้ำปรึกษำและช่วยเหลือแก่ลูกค้ำที่มีปัญหำหรืออยำกสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจำกกำร

หำลูกค้ำใหม่ บริษัท TIWA COCONUT OIL มีกำรรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำโดยส่งข้อมูลและ

ประชำสัมพันธ์กำรจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้ำเก่ำให้ได้รับข้อมูลก่อนอยู่เสมอ และในส่วนกำรจ้ำหน่ำย

ผ่ำนตัวแทนจะมีกำรให้รำงวัลตำมยอดขำยที่ตั งเป้ำไว้ 
 

4.2.5 Key Activities (กิจกรรมหลักของบริษัท) 
 

ธุรกิจน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL ได้รับควำมเชื่อมั่นและ

มำตรฐำนในกำรผลิตผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องมีกำร โดยกำรพัฒนำและวิจัยสินค้ำ

อยู่อย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงหำแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ คุณภำพดีอย่ำงสม่้ำเสมอ นอกจำกนี บริษัท 
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TIWA COCONUT OIL มีกำรสร้ำงกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำสนับสนุนกำรขำย เพ่ือ

รักษำลูกค้ำเก่ำและเพ่ิมลูกค้ำใหม่โดยจัดท้ำโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยอย่ำงเหมำะสม  
 

4.2.6 Key resources (ทรัพยำกรหลักในกำรด้ำเนินธุรกิจ) 
 

ทรัพยำกรหลักที่จ้ำเป็นในกำรด้ำเนินธุรกิจน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA 

COCONUT OIL ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ในกำรผลิต, คนงำน, วัตถุดิบ, ใบอนุญำต อย., GMP 

นักวิจัยและพัฒนำสินค้ำและกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำให้ติดตลำด รวมไปถึงช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ TIWA COCONUT OIL 
 

4.2.7 Key Partners (พันธมิตรคู่ค้ำทำงธุรกิจ) 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL มีกำรร่วมมือหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจ โดยร่วมมือกับผู้ปลูก

มะพร้ำวพันธุ์ดี เพื่อผลิตให้ได้น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูลเกรดพรีเมียม คุณภำพดี และมี

กำรเข้ำร่วมกลุ่มผู้ผลิตอำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพเพ่ือโปรโมทสินค้ำ TIWA COCONUT OIL และ

แลกเปลี่ยนควำมคิดและก้ำหนดทิศทำงรำคำขำยในตลำดอย่ำงเหมำะสม ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอำหำร

เสริมที่ไม่ซ ้ำกันจะมีกำรประชำสัมพันธ์กันในกลุ่มและจะมีกำรอัพเดทฐำนลูกค้ำให้แก่กัน ท้ำให้

สินค้ำ TIWA COCONUT OIL เป็นที่รู้จักในตลำดอย่ำงกว้ำงขวำงมำกและเป็นกำรเพ่ิมยอดขำยอีก

ด้วย 
 

4.2.8 Cost Structure (โครงสร้ำงต้นทุน) 
 

ต้นทุนขำยของบริษัท TIWA COCONUT OIL ประกอบไปด้วยต้นทุนค่ำวัตถุดิบ ต้นทุนกำร

ผลิต รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั งหมด โดย ต้นทุนค่ำวัตถุดิบและต้นทุนกำรผลิตที่

ซื อวัตถุดิบมำเพ่ือท้ำกำรผลิต คิดเป็น 34% ของต้นทุนทั งหมด ในส่วนของต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

ขนส่ง ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำโฆษณำ เงินเดือนพนักงำนขำย คิดเป็น 58% ของต้นทุนทั งหมดและ

สุดท้ำย เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ำประปำ ค่ำสอบบัญชี คิดเป็น 8% ของ

ต้นทุนทั งหมด 
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4.2.9 Revenue Streams (รำยได้ที่เกิดจำกกำรค้ำ) 
 

รำยได้จำกกำรจ้ำหน่ำยสินค้ำ TIWA COCONUT OIL น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล  

แยกเป็นรำยได้ดังต่อไปนี   

รำยได้จำกกำรขำยผ่ำน E-Commerce, Social media, Facebook, Line, IG และเว็บ

ไซค์ของทำงบริษัท มียอดรำยได้คิดเป็น 40% จำกยอดขำยทั งหมด 

รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ บริษัทจะมุ่งเน้นรำยได้จำกส่วนนี 

เนื่องจำกกำรรับตัวแทนจ้ำหน่ำยเป็นอีกช่องทำงที่ท้ำให้ธุรกิจขยำยและเติบโต ซึ่งตัวแทนจ้ำหน่ำย

จ้ำนวนมำกก็จะท้ำให้รำยได้ของบริษัทมำก มียอดรำยได้คิดเป็น 50% จำกยอดขำยทั งหมด 

รำยได้จำกกำรน้ำสินค้ำไปออกบู๊ท โชว์สินค้ำ มียอดรำยได้คิดเป็น 10% จำกยอดขำย

ทั งหมด 
 

 

 



 

 

บทที่ 5 

แผนกลยุทธ์ 

 

เนื อหำของบทท่ี 5 เป็นเนื อหำที่เก่ียวกับประเด็น ดังนี  
 

5.1 แผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและทรัพยำกรบุคคล 
 

5.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ์กำรบริหำรงำน Balances Scorecard เป็นกำรวิจัยศึกษำหำควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ ที่ใช้ส้ำหรับบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 

(Performance Management) ซึ่งองค์กรที่มีกำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนจะนิยม

น้ำมำใช้ในกำรควบคุมและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยและประสบ

ควำมส้ำเร็จ 
 

5.1.2 กำรจัดกำรโครงสร้ำงองค์กร และกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL  มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ดังนี  
 

ภำพที่ 5.1: โครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้ำของธุรกิจ/ผู้บริหำร 

พนักงำน                     
ฝ่ำยผลิต 

พนักงำน
ฝ่ำยบุคคล/
จัดซื อ/จัด

จ้ำง 

หัวหน้ำงำน
ขำยและ
กำรตลำด 

พนักงำน
ฝ่ำยบัญชี 

และกำรเงิน 

พนักงำน
ขำย 

พนักงำน 
จัดส่งสนิค้ำ 

พนักงำน
บริกำรหลัง
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จำกแผนผังโครงสร้ำงองค์กรข้ำงต้น ในแต่ละต้ำแหน่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
 

ตำรำงที่ 5.1: หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกร 

ต้ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้ท้ำงำน จ้ำนวน 

เจ้ำของ
ธุรกิจ/
ผู้บริหำร 

1. ควบคุมวำงแผนและก้ำหนด
แนวทำงและกลยุทธ์รวมไปถึง
สำมำรถควบคุมกำรบริหำรงำนให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรใน
ทุกๆเรื่อง 
2. คัดเลือกบุคลำกรให้เหมำะสม
กับต้ำแหน่งและหน้ำที่ของงำน 
เพ่ือให้เกิดกำรท้ำงำนมี
ประสิทธิภำพ  
3. บริหำรจัดกำรและควบคุมงำน
ทุกฝ่ำย  
4. ติดตำมผลงำนของแต่ละฝ่ำย
อย่ำงสม่้ำเสมอ และให้ควำม
ช่วยเหลือค้ำแนะน้ำเมื่องำนเกิด
ปัญหำ 
5. ประเมินประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนและก้ำหนดค่ำตอบแทน
พนักงำน 

1. มีภำวะผู้น้ำ กล้ำคิด กล้ำ
ท้ำ กล้ำตัดสินใจ รอบคอบ 
ขยันใฝ่หำควำมรู้และมี
วิสัยทัศน์ที่ดี 
2. มียุทธวิธีและเทคนิคในกำร
ที่จะน้ำไปสู่ควำมส้ำเร็จของ
งำน มีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค ์
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเมตตำ
ธรรม จริยธรรม สละ
ประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ 
เป็นกลำง 
4. รู้รำยละเอียดขอบเขตงำน 
และมีระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ด ี

1 

พนักงำนฝ่ำย
ผลิต 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมออเดอร์ที่สั่ง
เข้ำมำให้ทันตำมก้ำหนด 
2. ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำที่ผลิต
ให้ตรงตำมสเปคที่ก้ำหนดและ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ นใน
กำรผลิตได้ 
 

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรผลิตอย่ำงถ่องแท้ 
2. ขยัน อดทน สู้งำน 
3. มีควำมซื่อสัตย์ นอบน้อม 
4. เป็นคนช่ำงสังเกต ตรงต่อ
เวลำและควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ 

1 

   (ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 5.1 (ต่อ): หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกร  

พนักงำนฝ่ำย
ผลิต 

3. ตรวจสอบวัตถุดิบในกำรผลิต
เบื องต้นอำจพบปัญหำแล้ว
รำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบทันที 

  

พนักงำนฝ่ำย
บุคคล/
จัดซื อ/จัด
จ้ำง 

1. สรรหำบุคลำกรในกำรท้ำงำน
และคิดค้ำนวณเงินเดือนพนักงำน
ทุกเดือนในกำรท้ำงำน  
2. จัดซื อและจัดหำวัตถุดิบต่อรอง
รำคำออกใบสั่งซื อ ติดตำมตรวจ
นับกำรส่งมอบสินค้ำและตรวจเช็ค
ใบรับสินค้ำทุกครั ง 
3. สรุปผลกำรท้ำงำนที่เกิดขึ นและ
รำยงำนต่อผู้บริหำร 
 
 
 
 
 
 

1. จบกำรศึกษำวุฒิปริญญำ
ตรีทำงด้ำนบัญชี  
2. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ในระดับนึงและ
สำมำรถวิเครำะห์และประเมิน
สภำพตลำดเพื่อวำงแผนกำร
ท้ำงำนได้ 
3. มีทักษะในกำรเจรจำ
ต่อรองที่ดีและสำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน 
อดทน มีควำมรับผิดชอบและ
ตรงต่อเวลำ 
5. มีจริยธรรม ควำมซื่อสัตย์
ไม่คดโกง 

1 

พนักงำนฝ่ำย
บัญชีและ
กำรเงิน 

1. ดูแลและรับผิดชอบจัดท้ำบัญชี
รำยรับ รำยจ่ำย จัดท้ำงบกำรเงิน
และควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
และจัดท้ำรำยงำนภำษี 
2. สรุปผลกำรด้ำเนินงำนทำง
กำรเงินให้ผู้บริหำรทรำบ 

1. จบกำรศึกษำวุฒิปริญญำ
ตรีทำงด้ำนบัญชี 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
3 มีควำมซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 

1 

   (ตำรำงมีต่อ) 
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 ตำรำงที่ 5.1 (ต่อ): หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกร 

หัวหน้ำงำน
ขำยและ
กำรตลำด 

1. คิดวิเครำะห์วำงแผนกำรตลำด
และโปรโมชั่นในกำรขำยสินค้ำรวม
ไปถึงกำรโปรโมทประชำสัมพันธ์
และโฆษณำสินค้ำ 
2. ประเมินและติดตำมยอดขำยให้
เป็นไปตำมแผนกำรตลำดทุกเดือน 
3. พัฒนำสินค้ำให้เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
4. วำงแผนและป้องกันหำก
ยอดขำยไม่เป็นไปตำมที่ก้ำหนดไว้ 

1. จบกำรศึกษำวุฒิปริญญำ
ตรีด้ำนกำรตลำด 
2. มีประสบกำรณ์ท้ำงำนด้ำน
กำรตลำดอย่ำงน้อย 2 ปี 
3. สำมำรถประเมินแนวโน้ม
กำรตลำดและจัดท้ำแผนหรือ
กลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
5. มีควำมซื่อสัตย์และเป็น
กลำง 

1 

พนักงำนขำย 1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสินค้ำท่ี
ขำย 
2. ขำยสินค้ำให้ได้ตำมยอดที่
ก้ำหนดไว้ 
 

1. มีทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อ
งำนขำย 
2. สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้ มีไหวพริบ และทนต่อ
แรงกดดันได้ดี 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควำม
ซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ
ต่องำนที่ได้นับมอบหมำย 

3 

พนักงำน
จัดส่งสินค้ำ 

รับผิดชอบและจัดส่งสินค้ำตำม
ยอดกำรสั่งสินค้ำที่ได้รับซองใน
ระหว่ำงกำรจัดส่งจะต้องส่งให้ตรง
ตำมเวลำที่ก้ำหนดรวมไปถึงสินค้ำ
ที่ส่งต้องอยู่ในสภำพดีไม่ช้ำรุด 
 

1. มีควำมสำมำรถในกำรขับ
รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ 
2. มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำยและตรงต่อ
เวลำ 
3. มีควำมซื่อสัตย์และอดทน 

1 

   (ตำรำงมีต่อ) 
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 ตำรำงที่ 5.1 (ต่อ): หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกร 

พนักงำน
บริกำรหลัง
กำรขำย 
 
 
 
 
 

คอยช่วยเหลือและให้ค้ำแนะน้ำ
ลูกค้ำเก่ียวกับตัวสินค้ำในทุกๆ
เรื่อง รวมไปถึงจัดเก็บข้อมูลที่
ได้รับจำกลูกค้ำเม่ือลูกค้ำติดต่อ
เข้ำมำเพ่ือน้ำไปปรับปรุงแก้ไข
สินค้ำให้เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักใน
ตลำดมำกยิ่งขึ น 

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัว
สินค้ำอย่ำงถ่องแท้ 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและ
สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้ 
3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
4. มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

1 

 

5.1.3 เกณฑ์ในกำรรับบุคลำกร 
 

บุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่ส้ำคัญส้ำหรับบริษัท เป็นผู้ที่อยู่เบื องหลังควำมส้ำเร็จของบริษัท 

หำกบริษัทใดมีบุคลำกรที่ดี บริษัทนั นก็จะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ดังนั น จึงจ้ำเป็นต้องแสวงหำ

พนักงำนที่ดี มีคุณภำพ มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ รวมถึงลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติที่ดีในกำร

ท้ำงำน โดยใช้วิธีกำรรับสมัครผ่ำนทำงเว็บไซด์สมัครงำนทั่วไป กำรคัดเลือกพนักงำนเข้ำมำท้ำงำน

ในบริษัทจึงต้องอำศัยบรรทัดฐำนและหลักเกณฑ์ที่ดีในกำรพิจำรณำคัดเลือก ดังนี  
 

พิจำรณำและคัดเลือกควำมรู้ของผู้สมัคร 
 

ผู้บริหำรจะต้องพิจำรณำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั นจริง ซึ่ง

อำจจะใช้วิธีกำรตรวจวัด โดยให้ท้ำแบบทดสอบหรือกำรทดลองงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำเขำ

เหล่ำนั นมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนในบริษัทได้อย่ำงดี 
 

ประสบกำรณ์ 
 

กำรคัดเลือกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน จะพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ไหว

พริบ และมีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ได้ดีกว่ำผู้ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน ใน

ส่วนนี ผู้บริหำรจะพิจำรณำได้จำกประวัติกำรท้ำงำน จำกกำรสัมภำษณ์ รวมถึงกำรสังเกต

พฤติกรรมปฏิภำณไหวพริบ 
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ควำมซื่อสัตย์และควำมรับผิดชอบ 
 

ควำมซื่อสัตย์และควำมรับผิดชอบ ถือว่ำมีควำมส้ำคัญเป็นหลักเกณฑ์ท่ีส้ำคัญมำก

ในกำรพิจำรณำพนักงำนเข้ำสู่บริษัท เพรำะบุคลที่มีควำมรับผิดชอบและมีควำมซื่อสัตย์จะ

เป็นบุคคลที่มีควำมจริงใจต่อบริษัทและผู้ร่วมงำนมำก และเป็นผู้ที่มีมำตรฐำนในกำร

ท้ำงำนสูง และมักจะได้รับควำมไว้วำงใจในเรื่องที่ส้ำคัญของบริษัทได้ ควำมซื่อสัตย์และ

ควำมรับผิดชอบนี  จะพิจำรณำได้จำกกำรรับบุคคลเข้ำมำปฏิบัติงำนแล้ว โดยอำจอยู่ในช่วง

กำรทดลองงำน 
 

ลักษณะบุคลิกภำพ 
 

ในด้ำนบุคลิกภำพของพนักงำน ผู้บริหำรจะต้องพิจำรณำบุคลิกภำคของพนักงำน

นับตั งแต่เดินเข้ำมำรับกำรสัมภำษณ์ ซึ่งไม่ได้หมำยถึงรูปร่ำงหน้ำตำ แต่หมำยถึงมำรยำทใน

กำรพูด กำรปฏิบัติและกำรตอบข้อซักถำม รวมถึงกำลเทศะและกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสม 
 

มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ 
 

กำรท้ำงำนในบริษัทเป็นกำรท้ำงำนในรูปแบบทีมเวิร์คที่จะต้องอำศัย กำรพ่ึงพำ

ติดต่อระหว่ำงกันภำยในบริษัทอยู่ตลอด หำกบริษัทใดมีพนักงำนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดี จะ

พบว่ำกำรท้ำงำนมักจะมีปัญหำ กำรตรวจสอบด้ำนมนุษย์สัมพันธ์จะสำมำรถพิจำรณำได้

จำกกำรสังเกตพฤติกรรมในกำรท้ำงำนและกำรทดลองงำน 
 

 

5.1.4 เกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนับว่ำมคีวำมส้ำคัญและมีประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนมำก 

เพรำะสำมำรถเป็นเครื่องชี วัดควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนและเป็นเครื่องมือที่ส้ำคัญในกำร

ปรับเงินเดือนของพนักงำน โดยบริษัทได้มีวิธีกำรประเมินผลพนักงำน ดังนี  

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำน 
 

ในทุกๆ 3 เดือน จะมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำย เพ่ือดูและตรวจสอบว่ำงำนที่ได้รับ

มอบหมำยนั นจะควำมส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้หรือไม่ หรือเข้ำใกล้เป้ำหมำยมำก

น้อยเพียงใด 
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ประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน 
 

ในด้ำนประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของพนักงำน บริษัทจะตรวจสอบเวลำที่

พนักงำนใช้ไปกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรเช็คอีเมล กำรเข้ำเว็บไซต์ต่ำงๆ กำรโทรศัพท์ใน

เรื่องส่วนตัว เป็นต้น เพ่ือเช็คว่ำ พนักงำนมีควำมใส่ใจกับงำนที่ได้รับมำกน้อยเพียงใด 
 

กำรขำด ลำ มำสำย 

กำรขำด ลำ มำสำย หำกพนักงำนคนใด มีกำรขำดงำนบ่อยจนมีผลกระทบต่อกำร

ปฏิบัติงำน หัวหน้ำงำนจะต้องค้ำนึงถึงเหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรขำด ลำ มำสำยของ

พนักงำนประกอบด้วย ไม่ดูจำกจ้ำนวนวันที่พนักงำนขำด ลำ มำสำยเพียงอย่ำงเดียว 
 

5.1.5 วิธีกำรจูงใจ และรักษำบุคลำกร 
 

ควำมส้ำเร็จของธุรกิจจะต้องอำศัยบุคลำกรซ่ึงเป็นทรัพยำกรที่ส้ำคัญของบริษัทในกำร

ผลักดนัผลงำนให้เกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องสม่้ำเสมอ และกำรท้ำให้ผลงำนของบริษัทดีขึ นอย่ำง

สม่้ำเสมอได้จะต้องอำศัยพนักงำนที่ท้ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั น เมื่อบริษัทหำพนักงำนที่มีฝีมือเข้ำ

มำท้ำงำนได้แล้ว และมีกำรพัฒนำและอบรมจนสำมำรถท้ำงำนได้แล้ว สิ่งที่องค์กรจะต้องท้ำต่อก็

คือ จะต้องหำแนวทำงในกำรรักษำพนักงำนเหล่ำนี ไว้ เพ่ือท้ำงำนกับองค์กรให้นำนที่สุด 
 

สรรหำและพัฒนำผู้จัดกำร 
 

ให้เป็นผู้จัดกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรคน เนื่องจำกสำเหตุที่พนักงำน

ลำออก ไม่อยำกท้ำงำนกับบริษัทนั น สำเหตุหลักมำจำกหัวหน้ำงำนเป็นอันดับหนึ่ง ถ้ำเรำ

ต้องกำรจะรักษำพนักงำน เรำต้องไปแก้ที่ตัวหัวหน้ำงำน และผู้จัดกำรในทุกระดับของ

องค์กร โดยเวลำรับพนักงำนในระดับหัวหน้ำและผู้จัดกำรเข้ำมำท้ำงำน ควรจะต้อง

พิจำรณำถึงทักษะในกำรบริหำรจัดกำรคนด้วย ส่วนหัวหน้ำงำนและผู้จัดกำรที่ท้ำงำนอยู่ใน

ปัจจุบัน ก็ต้องเพ่ิมทักษะควำมรู้ในเรื่องของกำรบริหำรคน ทักษะกำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรให้

กำรยอมรับในตัวพนักงำน กำรท้ำงำนเป็นทีม กำรสื่อควำม เพรำะปัญหำส่วนใหญ่ที่

พนักงำนลำออกกันไปเป็นเพรำะหัวหน้ำของตนไม่มีทักษะดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
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สร้ำงระบบควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพให้ชัดเจน 
 

หมำยถึงระบบ Career Path ในกำรท้ำงำนในองค์กร กำรที่องค์กรจะรักษำ

พนักงำนทีเ่ก่งไว้ท้ำงำนไว้ได้ ต้องแสดงให้เขำเห็นว่ำ กำรที่อยู่ท้ำงำนในองค์กรนั นๆ เขำจะ

สำมำรถเติบโตไปไหนได้บ้ำง โดยที่องค์กรก็ต้องให้กำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ยิ่ง

พนักงำนที่เก่งๆ อำจรู้ว่ำท้ำงำนที่นี่แล้ว เขำจะสำมำรถโตไปในสำยงำนต่ำงๆ ได้ตำมที่

ตนเองวำงแผนไว้ ก็อำจจะยิ่งท้ำให้เขำอยำกที่จะอยู่ท้ำงำนในบริษัทต่อไปเรื่อยๆ เพรำะอยู่

ท้ำงำนแล้วเติบโตก็ไม่ต้องไปโตที่อ่ืน 
 

ท้ำระบบประเมินผลงำนที่เน้นไปท่ีผลงำนจริงๆ 
 

องค์กรจะต้องมีกำรท้ำระบบประเมินผลงำนที่เน้นไปที่ตัวผลงำน เพรำะคนที่มี

ฝีมือหรือพนักงำนที่เก่งมักจะสร้ำงผลงำนทีดี เพรำะฉะนั นองค์กรที่อยำกจะรักษำพนักงำน

ที่เก่งและดีไว้ ต้องมีระบบกำรประเมินผลงำนที่ตัวผลงำน ไม่ใช่แค่ประเมินแบบว่ำเป็นคน

ของใคร เพรำะถ้ำองค์กรไม่มีระบบกำรประเมินผลงำนที่ดีจะส่งผลให้คนกุ่มนี อยำกออกไป

แสดงผลงำนที่ได้ในองค์กรอ่ืนมำกกว่ำ 
 

สร้ำงระบบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่แข่งขันได้ 

  ในส่วนของระบบค่ำตอบแทน จะต้องสร้ำงระบบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่

ดึงดูดคนเก่งๆ ไมใช่แค่ระบบที่สำมำรถจ่ำยได้สูงสุด แต่ต้องเป็นระบบที่สำมำรถจ่ำยแข่งขัน

กับตลำดคู่แข่งของเรำ นอกจำกนี ระบบค่ำตอบแทนควรจะต้องมีควำมเป็นธรรมและมี

ควำมสัมพันธ์กับควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพเพรำะจะท้ำให้พนักงำนรู้สึกว่ำมีกำรเติบโตตำม

ต้ำแหน่งและระบบค่ำตอบแทนก็เติบโตตำมไปด้วย 
 

5.1.6 กำรบริหำรเงินเดือนและสวัสดิกำร 

กำรบริหำรเงินเดือนของบริษัทที่มีต่อพนักงำนจะมุ่งเน้นเรื่องกำรจ้ำงตำมควำมเหมำะสม

และจ้ำงตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล รวมไปถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละต้ำแหน่ง

งำน โดยมีรูปแบบดังนี  คือ 
 

เงินเดือนส้ำหรับพนักงำนประจ้ำที่ท้ำงำนในส่วนของส้ำนักงำน 

เงินเดือนและค่ำคอมมิชชั่นในกำรขำยส้ำหรับพนักงำนขำย 
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โบนัสประจ้ำปีส้ำหรับพนักงำนประจ้ำและพนักงำนขำย โดยจะประเมินจำกยอดขำยและ

ผลก้ำไรประจ้ำปี 

รำยละเอียดอัตรำค่ำจ้ำงพนักงำน มีรำยละเอียด ดังนี  
 

เจ้ำของธุรกิจ/ผู้บริหำร 30,000 บำท/เดือน 

พนักงำนฝ่ำยผลิต 12,000 บำท/เดือน 

พนักงำนฝ่ำยบุคคล/จัดซื อ/จัดจ้ำง 12,000 บำท/เดือน 

พนักงำนฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 12,000 บำท/เดือน 

หัวหน้ำงำนขำยและกำรตลำด 15,000 บำท/เดือน 

พนักงำนขำย 9,000 บำท/เดือน  

  (ไม่รวมค่ำคอมมิชชั่น) 

พนักงำนจัดส่งสินค้ำ 9,000 บำท/เดือน 

พนักงำนบริกำรหลังกำรขำย 12,000 บำท/เดือน 
 

ค่ำคอมมิชชั่นในส่วนของพนักงำนขำยจะคิดในอัตรำร้อยละ 5 ของยอดขำยเพ่ือกระตุ้นให้

พนักงำนขำยมีแรงจูงใจในกำรขำยส่งผลให้ได้ยอดขำยตรงตำมเป้ำที่ก้ำหนดสินค้ำเป็นที่รู้จักของ

ตลำดมำกขึ นและเงินเดือนของพนักงำนจะเพ่ิมขึ นในอัตรำร้อยละ 5 ในปีถัดไปของทุกปี 
 

สวัสดิกำรของพนักงำนมีให้ตำมที่กฎหมำยก้ำหนด คือ ประกันสังคม สิทธิวันหยุด/วันลำ 

ตำมกฎหมำย  
 

5.1.7 กำรจ้ำงบุคลำกร 
 

กำรจ้ำงบุคลำกรที่จะเข้ำมำท้ำงำนในบริษัท บริษัทจะจ้ำงให้เป็นพนักงำนชั่วครำว มีกำร

ทดลองงำน 121 วัน เมื่อครบก้ำหนดกำรทดลองงำนแล้วบริษัทจะปรับให้เป็นพนักงำนประจ้ำที่

บริษัทก้ำหนด  
 

5.2 แผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
 

5.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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หลักกำรบริหำรกำรตลำดของบริษัทในกำรบริหำรกำรตลำดของบริษัท จะใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีหลักกำรของ 4Ps และ SWOT เพ่ือให้บริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้และเข้ำถึงควำมต้องกำร

ของลูกค้ำได้มำกท่ีสุด ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทำงกำรตลำด (4P’s) ว่ำเป็น

ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้ำทำงกำรตลำดที่กระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื อ ประกอบไปด้วย

ผลิตภัณฑ์ (Product), กำรจัดจ้ำหน่ำย (Place), กำรก้ำหนดรำคำ (Price), กำรส่งเสริมกำรตลำด 

(Promotion) P แต่ละตัวมีควำมส้ำคัญเท่ำเทียมกันขึ นอยู่กับผู้บริหำรกำรตลำดแต่ละคนจะวำง

กลยุทธ์ โดยเน้นน ้ำหนักที่ P ใดมำกกว่ำกัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเป้ำหมำย

ทำงกำรตลำด คือ ตัวผู้บริโภค 
 

1) ผลิตภัณฑ์ (Products) ในกำรพร้อมที่จะท้ำธุรกิจนั นปัจจัยแรกจะต้องมีกำรเสนอ

ขำย โดยเน้นถึงกำรสร้ำงควำมพอใจให้แก่ผู้ บริโภคและสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็น

ส้ำคัญ ในกำรศึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษำปัญหำต่ำงๆ ที่ครอบคลุมถึงกำรเลือกตัว

ผลิตภัณฑ์ หรือ สำยผลิตภัณฑ์ กำรเพิ่มหรือลดชนิดของสินค้ำในสำยผลิตภัณฑ์ ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภำพ ประสิทธิภำพ สี ขนำด รูปทรง กำรให้บริกำรประกอบกำรขำย กำร

รับประกัน และกำรรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมำ 

จ้ำหน่ำยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
 

2) รำคำ (Pricing) ต้องเหมำะสมกับต้ำแหน่งทำงกำรแข่งขันของสินค้ำและสร้ำงก้ำไร

ในอัตรำที่เหมำะสมสู่กิจกำรหรือจ้ำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่ำสินค้ำหรือบริกำรหรือผลรวมของ

มูลค่ำที่ผู้ซื อท้ำกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์จำกกำรมีหรือกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ำ

หรือบริกำรหรือนโยบำยกำรตั งรำคำ (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรือมูลค่ำของ

สินค้ำและบริกำรที่วัดออกมำเป็นตัวเงิน กำรก้ำหนดรำคำมีควำมส้ำคัญต่อกิจกำรมำก กิจกำรไม่

สำมำรถก้ำหนดรำคำสินค้ำเองได้ตำมใจชอบ กำรพิจำรณำรำคำจะต้องก้ำหนดต้นทุนกำรผลิต 

สภำพกำรแข่งขัน ก้ำไรที่คำดหมำย รำคำของคู่แข่งขัน ดังนั นกิจกำรจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่

เหมำะสมในกำรก้ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร ประเด็นส้ำคัญจะต้องพิจำรณำเกี่ยวกับรำคำได้แก่ 

รำคำสินค้ำที่ระบุในรำยกำรหรือรำคำที่ระบุ (List Price) รำคำที่ให้ส่วนลด (Discounts) รำคำที่มี

ส่วนยอมให้ (Allowances) รำคำที่มีช่วงระยะเวลำที่กำรช้ำระเงิน (Payment Period) และ

รำคำเงื่อนไขให้สินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
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3) ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย (Place) ก็เน้นช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำที่ครอบคลุมและ

ทั่วถึง สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทุกส่วนได้เป็นอย่ำงดีหรือเป็นช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย

เป็นเส้นทำงเคลื่อนย้ำยจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้ำ ซึ่งอำจผ่ำนคนกลำงหรือไม่ผ่ำนก็ได้ ใน

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม (Industrial 

User) หรือลูกค้ำทำงอุตสำหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลำง (Middleman)  โลจิ

สติกส์ทำงกำรตลำด เป็นกำรวำงแผนกำรปฏิบัติตำมแผนและกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ

จำกจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่ต้องกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยมุ่งผลก้ำไร (ณัฐ อิ

รนพไพบูลย์ 2554) หรือกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรท้ำให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ้ำหน่ำย สำมำรถ

ก่ออิทธิพลต่อกำรพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่ำสินค้ำที่มีจ้ำหน่ำยแพร่หลำยและง่ำยที่จะซื อก็จะท้ำให้

ผู้บริโภคน้ำไปประเมินประเภทของช่องทำงที่น้ำเสนอก็อำจก่ออิทธิพลต่อกำรรับรู้ภำพพจน์ของ

ผลิตภัณฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) หรือช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยที่เก่ียวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจ

ต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรน้ำพำสินค้ำจำกผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค ซึ่งกำรตัดสินใจเลือก

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยที่เหมำะสม มีควำมส้ำคัญต่อก้ำไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั งมีผลกระทบต่อ

กำรก้ำหนดส่วนผสมทำงกำรตลำดที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆเช่น กำรตั งรำคำ กำรโฆษณำ เกรดสินค้ำ 

(ภูดินันท์ อดิทิพยำงกูร 2555) หรือกำรกระจำยสินค้ำเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำย

ตัวสินค้ำจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรเก็บรักษำตัวสินค้ำ 

ภำยในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยของธุรกิจนั น (ชำนนท์ รุ่งเรือง 2555) 
 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) ที่เน้นทั งกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ส่งเสริม

กำรขำยและกำรตลำดโดยตรง ซึ่งสำมำรถเรียกว่ำ 4P ซึ่งน้ำไปสู่กำรได้ครอบครองส่วนแบ่งทำง

กำรตลำดที่เพ่ิมขึ นตำมเป้ำหมำยของกิจกำรนั่นเอง ระดับที่สองคือกำรตลำดที่มุ่งเน้นทำงด้ำนของ

กำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีน่ำประทับใจให้กับลูกค้ำ ก็จะน้ำไปสู่กำรสร้ำงควำมผูกพันทำงด้ำน

อำรมณ์ที่แนบแน่น ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกิจกำรในกำร

ด้ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดระดับที่สองนี  คือกิจกำรจะสำมำรถมีส่วนแบ่งกำรตลำดในจิตใจของ

ลูกค้ำสูงขึ นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรือ เป็นกิจกรรมติดต่อสื่อสำรไปยัง

ตลำดเป้ำหมำยเพ่ือเป็นกำรให้คำมรู้ ชักจูง หรือเป็นกำรเตือน ควำมจ้ำเป็นของตลำดเป้ำหมำยที่

มีต่อตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์สินคำหรือบริกำร กำรโฆษณำ กำรส่งเสริมกำรขำย (ชำนนท์ รุ่งเรือง 
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2555) หรือเป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อตรำสินค้ำหรือบริกำรควำมคิด ต่อ

บุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดควำมต้องกำรเพ่ือเตือนควำมทรงจ้ำ ในผลิตภัณฑ์โดยคำดว่ำจะมี

อิทธิพลต่อควำมรู้สึก ควำมเชื่อ และพฤติกรรมกำรซื อ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
 

5.2.2 นวัตกรรมที่น้ำมำใช้กับผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL มีกำรจ้ำง Original Equipment Manufacturer (OEM) 

ภำยนอกเพ่ือผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ที่ได้รับรองมำตรฐำน GMP, HACCP ท้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนตำมมำตรฐำนของ

องค์กำรอำหำรและยำ (อย.) ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรำจึงมั่นใจได้ว่ำ สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำก

สำรเคมีอันตรำยที่ส่งผลต่อสุขภำพของบริโภคอย่ำงแน่นอน นอกจำกนี ผลิตภัณฑ์ยังผ่ำนกำร

รับรองและตรวจวิเครำะห์ทำงห้องทดลองโดยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จำกห้องปฎิบัติกำร

กลำงอีกด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
 

 

5.2.3 กำรเพิ่มคุณค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ TIWA COCONUT OIL 
 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

ผลิตภัณฑ์ TIWA COCONUT OIL เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ผลิต

จำกน ้ำมันมะพร้ำวพันธุ์ดี ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่ได้มำตรฐำนจึงสะอำดปลอดภัย ใช้บริโภคได้

อย่ำงมั่นใจ มีส่วนช่วยเร่งระบบเมตำบอลึซึมในร่ำงกำย ท้ำให้เผำผลำนพลังงำนได้ดีขึ น, ปรับ

สมดุลระหว่ำงไขมันดี และ ไขมันเลว, เพ่ิมภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ำยดี และมีสรรพคุณเพ่ือสุขภำพ

และควำมงำมช่วยบ้ำรุงผิวพรรณ ผม ร่ำงกำยได้ตั งแต่หัวจรดเท้ำ โดยทำงบริษัท TIWA 

COCONUT OIL จะจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูลขนำด 500 MG.  
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ภำพที่ 5.2: ผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL 
 

                   
 

 

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์นับว่ำมีควำมส้ำคัญต่อกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค 

เนื่องจำกผู้บริโภคจะมองเห็นบรรจุภัณฑ์เป็นอย่ำงแรก หำกบรรจุภัณฑ์มีกำรออกแบบที่น่ำสนใจ 

สวยงำมดึงดูดผู้บริโภคก็อำจจะท้ำให้ผู้บริโภคเลือกซื อหรือยอมจ่ำยเงินในกำรซื อผลิตภัณฑ์ 

บำงครั งผู้บริโภคเองอำจจะไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี เลย แต่อำจตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ตัวนี 

เพรำะบรรจุภัณฑ์น่ำดึงดูดท้ำให้ผู้บริโภคอำจสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี  ซึ่งนับว่ำเป็นกลยุทธ์หนึ่ง

ในกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 

5.2.4 แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลำมีทั งเกิดจำกนวัตกรรมใหม่ๆ และเกิด

จำกกำรปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเล็กน้อย ซึ่งทำงบริษัท TIWA COCONUT OIL เองจึงเล็งเห็นถึงกำร

พัฒนำและโอกำสในกำรเปิดตลำดใหม่ๆ โดยมีกำรวิจัยศึกษำ ค้นคว้ำ แนวโน้มของตลำดว่ำลูกค้ำ

ต้องกำรผลิตภัณฑ์แบบใด แล้วท้ำกำรขยำยตลำดและตัวผลิตภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรของตลำด

และผู้บริโภค เช่น โลชั่นกันแดดน ้ำมันมะพร้ำว หรือ ครีมทำหน้ำน ้ำมันมะพร้ำว เป็นต้น 
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5.2.5 กำรตั งรำคำ 

ในด้ำนรำคำ ถือว่ำกลยุทธ์อย่ำงหนึ่ง ซึ่งจะพิจำรณำจำกกำรยึดคุณค่ำเป็นฐำน (Value-

based Pricing) และรำคำสินค้ำคู่แข่งใน Segment เดียวกัน ได้แก่ น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 

Tropicana น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น Mermaid และ น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น Vitatip โดย 3                

แบรนด์ มีกำรก้ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์แบบเดียวกับ น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น TIWA COCONUT 

OIL ดังต่อไปนี  
 

       ตำรำงที่ 5.2: ตำรำงแสดงรำคำสินค้ำของคู่แข่ง 

Tropicana 
หมวดสินค้ำ รำยกำรสินค้ำ รำคำ 

น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
Tropicana 

กระปุกบรรจุ 60 แคปซูล 
(1 แคปซูล: น ้ำมันมะพร้ำว 500 มิลลิกรัม) 

280 บำท 

Mermaid 

หมวดสินค้ำ รำยกำรสินค้ำ รำคำ 
น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
Mermaid 

กระปุกบรรจุ 40 แคปซูล 
(1 แคปซูล: น ้ำมันมะพร้ำว 1000 มิลลิกรัม) 

350 บำท 

Vitatip 

หมวดสินค้ำ รำยกำรสินค้ำ รำคำ 

น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
Vitatip 

กระปุกบรรจุ 60 แคปซูล 
(1 แคปซูล: น ้ำมันมะพร้ำว 1,000 มิลลิกรัม) 

390 บำท 

 

หลังจำกกำรส้ำรวจรำคำขำยน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นของคู่แข่งแล้ว บริษัท TIWA 

COCONUT OIL จึงได้ตั งรำคำของผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น กระปุกบรรจุ 60 แคปซูล 

(1 แคปซูล: น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 500 มิลลิกรัม) รำคำ 270 บำท 
 

5.2.6 กำรบริหำรช่องทำงกำรจ้ำหน่ำย (Place) 
 

TIWA COCONUT OIL จะจ้ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ้ำหน่ำย และจ้ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำที่มี

ควำมน่ำเชื่อถือ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง และเป็นกำรเพิ่ม

โอกำสของตัวผลิตภัณฑ์เองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง รวมไปถึงเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของแบรนด์
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ผลิตภัณฑ์ โดยอำศัยควำมน่ำเชื่อถือของร้ำนที่เป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยทั งนี ยังช่วยเพิ่มภำพลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมน่ำเชื่อถืออีกด้วย 
 

5.2.7 กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่รู้จัก 
 

Brand Identity 
 

ชื่อตรำสินค้ำ 

TIWA COCONUT OIL เป็นชื่อผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นที่สื่อควำมหมำย

อย่ำงลงตัว ง่ำยต่อกำรจดจ้ำ มีกำรสอดแทรกค้ำภำษำอังกฤษที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ท้ำมำ

จำกมะพร้ำวอย่ำงชัดเจนและสีสันที่สบำยตำ 
 

สัญลักษณ์ตรำสินค้ำ 

ภำพที่ 5.3: สัญลักษณ์ตรำสินค้ำ 

 
 
 

5.2.8 กำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ลูกค้ำ 
 

น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล TIWA COCONUT OIL เป็นแบรนด์ใหมก่ลยุทธ์หรือ

กำรท้ำกำรตลำดเป็นเรื่องที่ส้ำคัญมำกท่ีจะสื่อสำรหรือประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักและ

เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ บริษัทเองจึงเล็งเห็นควำมส้ำคัญเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงยอดขำยโดยมี

กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดดังนี  
 

5.2.8.1 กำรโฆษณำ 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL จะมีกำรกระจำยข้อมูลและประโยชน์ของน ้ำมัน

มะพร้ำวสกัดเย็นแก่ผู้บริโภคท่ียังไม่ทรำบหรือไม่แน่ใจในสรรพคุณของน ้ำมันมะพร้ำวสกัด



53 
 

เย็นให้มั่นในใจตัวผลิตภัณฑ์มำกขึ น ว่ำมีจุดเด่นหรือข้อดีในหลำยๆ ด้ำนที่ส่งผลดีต่อ

สุขภำพ อำทิเช่น น ้ำมันมะพร้ำวเป็นน ้ำมันจำกพืชชนิดเดียวในโลกที่มี กรดลอริก อยู่ใน

ปริมำณที่สูงมำก ประมำณ 48–53% มีส่วนประกอบของวิตำมินอี ที่เป็นสำรต้ำนอนุมูล

อิสระที่เป็นสำเหตุให้เซลล์เสื่อมก่อนวัยอีกด้วย ซึ่งผู้ที่บริโภคน ้ำมันมะพร้ำวจะมีสุขภำพดี 

แข็งแรงเพรำะได้พลังงำนทันทีที่บริโภคน ้ำมันมะพร้ำว นอกจำกนั น น ้ำมันมะพร้ำวยังช่วย

เพ่ิมคุณค่ำของอำหำรโดยกำรเพ่ิมกำรดูดวิตำมิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน เนื่องจำกน ้ำมัน

มะพร้ำวเป็นโมเลกุลขนำดเล็ก จึงถูกย่อยง่ำย และเคลื่อนที่เร็วไปตำมของเหลวในร่ำงกำย 

จึงเป็นที่นิยมใช้หุงต้มอำหำรส้ำหรับคนไข้ที่มีปัญหำกำรย่อยไขมัน และยังใช้ในสูตรน ้ำนม 

เพ่ือให้ไขมันที่จ้ำเป็นแก่เด็กทำรก และช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่ง

จ้ำเป็นส้ำหรับกำรพัฒนำกระดูก เป็นต้น 
 

กำรโฆษณำผ่ำนสื่อออนไลน์ 

ในปัจจุบัน Social สื่อออนไลน์ นับว่ำมีบทบำทในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่ำง

มำก ทำงบริษัท TIWA COCONUT OIL จึงมีกำรสร้ำง Web page ผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ Facebook, Line และ Instagram เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมำกขึ น

และอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรและโปรโมชั่นของบริษัทอย่ำงสม่้ำเสมอ 
 

 

5.2.9 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำโดยมีกำรส่ง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผ่ำนทำง Social Media, IG, Facebook, Line และ

เว็บไซต์ของทำงบริษัท มีบริกำรหลังกำรขำยคอยให้ค้ำปรึกษำและช่วยเหลือแก่ลูกค้ำที่มีปัญหำ

หรืออยำกสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมนอกจำกกำรหำลูกค้ำใหม่ บริษัท TIWA COCONUT OIL ยังมี

กำรรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำโดยส่งข้อมูลและประชำสัมพันธ์กำรจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้ำเก่ำให้ได้รับ

ข้อมูลก่อนอยู่เสมอ 
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5.3 แผนกลยุทธ์กำรผลิตและกำรจัดซื อ 
 

5.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรผลิตสินค้ำของบริษัท TIWA COCONUT OIL จะมีกำรผลิตสินค้ำเป็นล็อตๆ ไปและมี

กำรวำงแผนกำรกำรสั่งซื อวัตถุดิบเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรผลิตในแต่ละล็อต 
 

5.3.2  วิธีกำรผลิต 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL มีกำรจัดจ้ำง Original Equipment Manufacturer 

(OEM) ภำยนอกเพ่ือผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับรองมำตรฐำน GMP, HACCP ผ่ำนตำมมำตรฐำนขององค์กำร

อำหำรและยำ(อย.) ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ของเรำจึงมั่นใจได้ว่ำ สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกสำรเคมี

อันตรำยที่ส่งผลต่อสุขภำพของบริโภคอย่ำงแน่นอน โดยจะมีพนักงำนฝ่ำยผลิตของบริษัท TIWA 

COCONUT OIL 1 คน คอยควบคุมและดูแลส่วนผสม ขั นตอนกำรผลิตตลอดจนบรรจุลงบรรจุ

ภัณฑ์ 
 

5.3.3 วิธีกำรจัดซื อวัตถุดิบ 
 

ในส่วนของวัตถุดิบ คือ มะพร้ำว ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต บริษัท TIWA COCONUT 

OIL เองมีกำรใส่ใจตั งแต่กำรเลือกวัตถุดิบโดยคัดสรรค์เลือกวัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์ปรำศจำก

สำรเคมี 100% บริษัทมีสวนมะพร้ำวเป็นของบริษัทเองอยู่ภำคใต้ สำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำร

ปลูกและก้ำหนดรำคำได้ นอกจำกนี โรงงำนผลิตที่ทำงบริษัทได้จ้ำงให้ผลิตนั น (OEM) ได้

มำตรฐำน GMP และ HACCP ซึ่งจะมีผู้จัดจ้ำหน่ำยวัตถุดิบหลำยรำย เข้ำมำให้คัดสรรและพร้อม

ที่จะส่งวัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหำวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อ

กระบวนกำรผลิต โดยบริษัท TIWA COCONUT OIL จะเป็นผู้ก้ำหนดและตรวจสอบมะพร้ำวที่

น้ำมำเป็นวัตถุดิบด้วยมำตรฐำนขั นสูง ท้ำให้ได้วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม 
 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ประกอบด้วย 

1. น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 

เนื อมะพร้ำวแก่คุณภำพดีผ่ำนกำรปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ : 1 ส่วน 
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น ้ำสะอำด : 1 ส่วน 
 

2. บรรจุภัณฑ์ 

ขวดพลำสติก: โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นทรงแข็งสีชำ 

ฉลำกฟิล์มแบบหดตัว:  สำมำรถพิมพ์ตรำยี่ห้อ และข้อควำมต่ำงๆ พร้อมทั งสวมฉลำก 

ลงไปบนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ควำมร้อนท้ำให้หดตัวเพ่ือให้เท่ำกับตัวบรรจุภัณฑ์ 

แคปซีล: แค็ปซีลปิดฝำขวด (Cap seal) ฟิล์มหดที่สวมบริเวณฝำผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้ำง 

ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำ ไม่ถูกเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค ที่ส้ำคัญ ยังดูดี และเพ่ิมมูลค่ำให้กับ

สินค้ำได้มำก 

 ฝำบรรจุภัณฑ์: ส้ำหรับปิดผนึกภำชนะบรรจุ มีกำรผลิตขำยตำมท้องตลำด 
 

5.3.4 กระบวนกำรผลิต 
 

กำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล มีส่วนผสมหลักคือ น ้ำ และมะพร้ำวแก่ได้ที่ 

โดยมีขั นตอนกำรผลิต ดังนี  
 

ขั นตอนที่ 1 ใช้เนื อมะพร้ำวแก่คุณภำพดีผ่ำนกำรปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ น้ำมำ 

     ล้ำงให้สะอำด น้ำมำคั นกะทิโดยเข้ำเครื่องบดผสมกับน ้ำสะอำดในอัตรำ    

     1: 1 จะได้น้ำกะทิซึ่งในน ้ำกะทิจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ น ้ำมัน   

     ครีมสีขำว และน ้ำ 

ขั นตอนที่ 2 น้ำน ้ำกะทิที่ได้จำกขั นตอนที่ 1 ผ่ำนเครื่องเหวี่ยงกะทิเข้มข้น เพ่ือแยก 

     น ้ำออกเอำเฉพำะกะทิสดๆ เท่ำนั น จะได้น ้ำกะทิที่เข้มข้น 

ขั นตอนที่ 3 จำกนั นน้ำน ้ำกะทิที่ได้จำกขั นตอนที่ 2 ผ่ำนเครื่องที่มีกระบวนกำรท้ำให้ 

 น ้ำกะทิแตกตัวแล้ว ส่งผ่ำนมำยังเครื่องเหวี่ยงแยก หรือเครื่อง     

 Centrifuge เพ่ือแยกครีมขำวออกเอำเฉพำะน ้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ แล้ว  

 ส่งเข้ำ Tank พัก 

ขั นตอนที่ 4 เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิภัณฑ์ ให้น้ำเอำน้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ที่ได้จำก 

     ขั นตอนที่ 3 มำเข้ำเครื่องเหวี่ยงแยก หรือเครื่อง Centrifuge อีกครั ง    

     เพ่ือให้ได้น ้ำมันมะพร้ำวที่บริสุทธิ์จริงๆ 
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ขั นตอนที่ 5 บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ 
 

5.3.5 กำรจัดกำรคลังสินค้ำ และระบบควบคุมสินค้ำคงเหลือ 
 

TIWA COCONUT OIL มีกำรจัดกำรคลังสินค้ำ โดยมีกำรจัดท้ำคลังวัตถุดิบขึ นมำ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย วัตถุดิบส้ำหรับกระบวนกำรผลิต และยังมีกำรจัดท้ำคลังสินค้ำส้ำเร็จรูป ซึ่งไป

กอบไปด้วย สินค้ำส้ำเร็จรูปที่ผ่ำนกำรผลิตเรียบร้อยแล้วและสินค้ำระหว่ำงรอกำรผลิต 
 

ระบบควบคุมสินค้ำคงเหลือ ทำงบริษัทมีกำรท้ำบัญชีเพื่อควบคุมสินค้ำและวัตถุดิบขึ นมำ

โดยมีกำรลงรำยละเอียดทุกครั งที่มีน้ำสินค้ำหรือวัตถุดิบเข้ำหรือออกจำกคลังสินค้ำนั นๆ โดยลง

รำยกำรและลงชื่อผู้รับผิดชอบทุกครั งที่มีกำรรับ-จ่ำย และกำรน้ำสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำ 

นอกจำกนี จะมีกำรเช็คสต็อกเกิดขึ นในทุกๆ เดือน เพ่ือตรวจเช็คกับรำยงำนสินค้ำคงเหลือใน

ระบบ เพื่อลดควำมผิดพลำดของสต็อกสินค้ำ ถ้ำหำกพบว่ำสินค้ำหรือวัตถุดิบไม่ตรงตำมสต็อก

จะต้องหำสำเหตุถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ นได้  
 

5.3.6 กำรขนส่งสินค้ำ 
 

TIWA COCONUT OIL จะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั งหมดในกำรจัดส่งโดยใช้รถขนส่งของ

บริษัทเอง แต่ในกำรจัดส่งให้ลูกค้ำนั นลูกค้ำจะต้องเซ็นรับรองกำรรับของในใบรับของของบริษัท

กลับมำเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนยืนยันว่ำลูกค้ำได้รับสินค้ำอย่ำงครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
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ภำพที่ 5.4: ตัวอย่ำงรถขนส่งของบริษัท 
 

  

 

 

5.4 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และกำรลงทุน  
 

5.4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรศึกษำแผนกำรเงินส้ำหรับธุรกิจน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล มีวัตถุประสงค์และ

จัดท้ำขึ นเพ่ือช่วยในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน วำงแผนค่ำใช้จ่ำย ตรวจสอบรำยได้ของธุรกิจ 

สถำนะกำรเงินของบริษัท โดยจะพิจำรณำจำกแหล่งเงินทุน กำรประมำณกำรเงิน งบกระแสเงิน

สด งบก้ำไรขำดทุน เพ่ือให้ธุรกิจของบริษัท TIWA COCONUT OIL สำมำรถด้ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั งไว้ 
 

5.4.2 แผนงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

5.4.2.1 โครงสร้ำงและแหล่งท่ีมำของเงินทุน 
 

เงินทุนมีแหล่งที่มำจำกเงินทุนส่วนตัว โดยมำจำกเจ้ำของกิจกำรเอง โดย บริษัท

TIWA COCONUT OIL จะใช้เงินลงทุนจ้ำนวนทั งสิ น 1,390,000 บำท โดยมีรำยละเอียด

ดังนี   
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ตำรำงที่ 5.3: ตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงสร้ำงเงินทุนจำกผู้ถือหุ้น 
 

รำยช่ือรำยละเอียดโครงสร้ำงเงินทุนจำก จ้ำนวนเงิน (บำท) 

นำงสำวทิวำ แก้วผ่อง 1,390,000 
 

ตำรำงที่ 5.4: ตำรำงแสดงแหล่งที่มำของเงินทุน 

 

จะพบว่ำกิจกำรมีแผนที่จะใช้เงินทุนภำยในของกิจกำร โดยสัดส่วนกำรน้ำเงินทุน

มำใช้ลงทุนในกิจกำรที่มำจำกเจ้ำของกิจกำรเอง 100% โดยสำมำรถวิเครำะห์ข้อดีและข้อเสีย

ดังต่อไปนี  
 

 กลยุทธ์แหล่งลงทุนภำยใน 

  ข้อดี: ไม่มีภำระหนี สิน 

  ข้อเสีย: สูญเสียโอกำสที่จะน้ำเงินเรำไปลงทุนที่อ่ืน 

   กลยุทธ์แหล่งลงทุนภำยนอก 

ข้อดี: ระดมเงินทุนได้ไม่จ้ำกัด 

 ข้อเสีย: มีภำระที่ต้องจ่ำยดอกเบี ยและต้องช้ำระเงินต้นภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดถ้ำ

ไม่ช้ำระตำมที่ก้ำหนดก็จะถูกยึดทรัพย์ 

เพ่ือเป็นกำรลดภำระในกำรจ่ำยดอกเบี ยและเสี่ยงที่จะถูกยึดทรัพย์ถ้ำช้ำระไม่ทัน

ภำยในเวลำที่ก้ำหนด ผู้ศึกษำได้เลือกใช้ทุนส่วนตัวของผู้ศึกษำ 

 

 

 

 

แหล่งที่มำของเงินทุน จ้ำนวนเงิน (บำท) 

เงินทุนจำกเจ้ำของกิจกำรเอง 1,390,000 
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ตำรำงที่ 5.5: ตำรำงแสดงเงินลงทุนเริ่มแรก 
 

เงินลงทุนเริ่มแรก (แหล่งใช้ไปของเงินทุน) 
 

งบประมำณในกำรลงทุน 

รำยกำร รวม แหล่งที่มำ 

ส่วนของเจ้ำของ เจ้ำหนี  (กู้ยืม) 
สินทรัพย์ถำวร 

อุปกรณ์ส้ำนักงำน  
- โต๊ะท้ำงำน  
  (รำคำ 2,000 จ้ำนวน 10 ตัว) 

20,000 20,000 - 
 

- เก้ำอี   
  (รำคำ 2,000 จ้ำนวน 10 ตัว) 

20,000 20,000 - 

- เครื่องถ่ำยเอกสำรและโทรสำร,     
  โทรศัพท์ 

10,000 10,000 - 

- คอมพิวเตอร์  
  (รำคำ15,000 จ้ำนวน 4เครื่อง) 

60,000 60,000 - 

  - โทรศัพท์มือถือ  
  (8,000 จ้ำนวน 5 เครื่อง) 

40,000 40,000 - 

ยำนพำหนะ 800,000 800,000 - 

สินทรัพย์ถำวรรวม 950,000 950,000 - 
ค่ำใช้จ่ำยก่อนเริ่มด้ำเนินกำร 

ค่ำทุนจดทะเบียนบริษัท 20,000 20,000 - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอ อย. 20,000 20,000 - 

ค่ำวิจัยพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 100,000 100,000 - 

เงินทุนหมุนเวียน 300,000 300,000 - 
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น 1,390,000 1,390,000 - 

สัดส่วนโครงสร้ำงเงินทุน (%)  100 100 - 
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5.4.2.2  กำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ 

                           บริษัทมีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ถำวร โดยใช้วิธีกำรเส้นตรง 

                           รำคำยำนพำหนะ ณ วันที่ ซื อ      800,000 บำท 

                           หัก มูลค่ำซำก                        150,000 บำท 

                           มูลค่ำที่น้ำไปค้ำนวณตัดค่ำเสื่อม   650,000 บำท 

     ตำรำงที่ 5.6: ตำรำงแสดงกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำยำนพำหนะตัดค่ำเสื่อม 5 ปี 

  ณ วันที่
ซื อ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มูลค่ำต้นงวด 800,000 650,000 520,000 390,000 260,000 130,000 

มูลค่ำซำก 150,000      

ค่ำเสื่อมรำคำ  130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
ค่ำเสื่อมรำคำ
สะสม 

 130,000 260,000 390,000 520,000 650,000 

มูลค่ำคงเหลือ
ปลำยงวด 

650,000 520,000 390,000 260,000 130,000 - 

  

 ตำรำงที ่5.7: ตำรำงแสดงกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์ส้ำนักงำน ตัดค่ำเสื่อม 5 ปี 
 

 ณ วันที่
ซื อ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มูลค่ำต้นงวด 150,000 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 
มูลค่ำซำก       

ค่ำเสื่อมรำคำ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ค่ำเสื่อมรำคำ
สะสม 

 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 

มูลค่ำคงเหลือ
ปลำยงวด 

150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 - 
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5.4.2.3 กำรประมำณยอดขำย (Sales Forecast) 

                       ในกำรประมำณกำรยอดขำย เนื่องจำกบริษัทเริ่มด้ำเนินกำรดังนั นบริษัทได้ 

ประมำณกำรยอดขำยอยู่ท่ี 60 ชิ นต่อวัน 
 

ตำรำงที่ 5.8: ตำรำงแสดงกำรประมำณกำรยอดขำย 
 

     กำรประมำณกำรยอดขำย 

กำรประมำณกำร
ยอดขำย 

ไตรมำสที่ 
1 

ไตรมำสที่ 
2 

ไตรมำสที่ 
3 

ไตรมำสที ่
4 

รวมปีที่ 1 

น ้ำมันมะพร้ำว
สกัดเย็น 
500 มิลลิกรัม  
(บรรจุ60แคปซูล) 

60 
ชิ น/วัน 

60 
ชิ น/วัน 

60 
ชิ น/วัน 

60 
ชิ น/วัน 

21,600 
ชิ น/ปี 

รำคำเฉลี่ยต่อชิ น 270 270 270 270 270 

ยอดขำยต่อวัน 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 

ยอดขำยต่อเดือน 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 
รวมยอดขำย 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 5,832,000 

 

นอกจำกนี ทำงบริษัทได้มีกำรพยำกรณ์ยอดขำยในระยะเวลำ 5 ปี และเนื่องจำกบริษัทมี 

กำรส่งเสริมกำรตลำดและผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลำ ท้ำให้มีคนรู้จักมำกขึ น บริษัทจึงได้มีกำร

ก้ำหนดให้มียอดขำยเพิ่มขึ น 10% ทุกปี ตำมอัตรำกำรเจริญเติบโตของตลำด สำมำรถค้ำนวณ

ยอดขำยของบริษัทในระยะเวลำ 5 ปี ดังนี  
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ตำรำงที่ 5.9: ตำรำงแสดงกำรประมำนกำรยอดขำยในระยะเวลำ 5 ปี 
 

กำรประมำนกำรยอดขำยในระยะเวลำ 5 ปี 

กำรประมำณกำรยอดขำย ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
500 มิลลิกรัม  
- ไตรมำสที่ 1 (ชิ น/วัน) 
 - ไตรมำสที่ 2 (ชิ น/วัน) 
 - ไตรมำสที่ 3 (ชิ น/วัน) 
 - ไตรมำสที่ 4 (ชิ น/วัน) 
รวม 4 ไตรมำส (ชิ น/ปี) 

 
 

66 
66 
66 
66 

23,760 

 
 

72 
72 
72 
72 

25,920 

 
 

79 
79 
79 
79 

28,440 

 
 

87 
87 
87 
87 

31,320 
รำคำเฉลี่ยต่อชิ น (บำท) 270 270 270 270 

ยอดขำยต่อวัน (บำท) 17,820 19,440 21,330 23,490 
ยอดขำยต่อเดือน (บำท) 534,600 583,200 639,900 704,700 

ยอดขำยต่อปี (ชิ น) 23,760 25,920 28,440 31,320 

รวมยอดขำย (บำท) 6,415,200 6,998,400 7,678,800 8,456,400 
 

5.4.2.4 ต้นทุนในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 
 

ตำรำงที่ 5.10: ตำรำงแสดงต้นทุนในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 
 

ต้นทุนในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 
 

น ้ำมันมะพร้ำว
สกัดเย็น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ขนำด (มิลลิกรัม) 500  500  500  500  500  
ค่ำวัตถุดิบ  144,000 158,400 168,000 189,600 208,800 

ค่ำบรรจุภัณฑ์ 216,000 237,600 259,200 284,400 313,200 

ค่ำจ้ำง OEM  
ผลิตผลิตภัณฑ์ 

1080,000 1,188,000 1,296,000 1,422,000 1,566,000 

รวมต้นทุนในกำร
ผลิต 

1,440,000 1,584,000 1,723,200 1,896,000 2,088,000 
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5.4.2.5 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

 ประมำณกำรงบกำรเงินของบริษัทระยะเวลำ 5 ปี  
 

ตำรำงที่ 5.11: ตำรำงแสดงกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ต้นทุนคงท่ี ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
เงินเดือน (เพ่ิม 5%) 1,548,000 1,625,400 1,706,670 1,792,004 1,881,604 

ค่ำน ้ำประปำ (เพ่ิม 3%) 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531 

ค่ำไฟ (เพ่ิม 5%) 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 
ค่ำโทรศัพท ์(เพ่ิม 5%) 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 

ค่ำขนส่ง (เพ่ิม 5%) 600,000 630,000 661,500 694,575 729,304 

ค่ำเสื่อมรำคำของ
ทรัพย์สินขสิ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
ค่ำโฆษณำ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมต้นทุนคงที่รวมต้นทุน 2,666,000 2,787,200 2,914,424 3,047,973 3,188,160 

 

5.4.2.6 กำรประมำณต้นทุนผันแปร 

ตำรำงที่ 5.12: ตำรำงแสดงกำรประมำณต้นทุนผันแปร 
 

ต้นทุนผันแปร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ต้นทุนขำย  1,440,000 1,584,000 1,723,200 1,896,000 2,088,000 
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  
(เพ่ิม 5%) 

60,000 63,000 66,150 69,458 72,931 

ส่งเสริมกำรขำย  
(คิด 5%จำกยอดขำย) 

291,600 320,760 349,920 383,940 422,820 

รวม ต้นทุนผันแปร 1,791,600  1,967,760  2,139,270  2,349,398  2,583,751  
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5.4.2.7 งบก้ำไรขำดทุน ประมำณกำรจำกสถำนกำรณ์ปกติ 

ตำรำงที่ 5.13: ตำรำงแสดงงบก้ำไรขำดทุน 

งบก ำไรขำดทุน 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ยอดขำย  5,832,000 6,415,200 6,998,400 7,678,800 8,456,400 

หัก ต้นทุนผันแปร 1,791,600 1,967,760 2,139,270 2,349,398 2,583,751 
ก้ำไรส่วนเกิน 4,040,400 4,447,440 4,859,130 5,329,403 5,872,649 

หัก ต้นทุนคงที่ 2,666,000 2,787,200 2,914,424 3,047,973 3,188,160 

ก้ำไรก่อนด้ำเนินกำร 1,374,400 1,660,240 1,944,706 2,281,430 2,684,489 
หักดอกเบี ยจ่ำย - - - - - 

ก้ำไรก่อนหักภำษี 1,374,400 1,660,240 1,944,706 2,281,430 2,684,489 
หักภำษีเงินได้ (15%) 206,160 249,036 291,706 342,215 402,673 

ก้ำไรสุทธิ 1,168,240 1,411,204 1,653,000 1,939,216 2,281,816 

 

5.4.2.8 กำรประมำณจุดคุ้มทุน 
 

  ก้ำไรส่วนเกิน คือ รำยได้รวม หัก ต้นทุนผันแปร เป็นก้ำไรเบื องต้นทีไ่ด้รับ  

  อัตรำก้ำไรส่วนเกิน คือ ก้ำไรส่วนเกิน หำร รำยได้รวม 

  จุดคุ้มทุนต่อป ีคือ ต้นทุนคงท่ี หำร อัตรำก้ำไรส่วนเกิน พบว่ำต้นทุนขำยเพ่ิมขึ น 

ทุกปีเนื่องจำกปัจจัยหลำยๆ ด้ำน 
 

ตำรำงที่ 5.14: ตำรำงแสดงกำรประมำณกำรจุดคุ้มทุน 

จุดคุ้มทุน 

กำรค้ำนวณจุดคุ้มทุน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ก้ำไรส่วนเกิน 4,040,400 4,447,440 4,859,130 5,329,403 5,872,649 
อัตรำก้ำไรส่วนเกิน 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

จุดคุ้มทุนต่อปี 3,848,162 4,020,390 4,197,522 4,391,631 4,590,834 

จุดคุ้มทุนต่อเดือน 320,680 335,033 349,794 365,969 382,570 
จุดคุ้มทุนต่อวัน 10,689 11,168 11,660 12,199 12,752 
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5.4.2.9 ก้ำไรสะสม ประมำณกำรจำกสถำนกำรณ์ปกติ 

ตำรำงที่ 5.15: ตำรำงแสดงก้ำไรสะสม 

ก ำไรสะสม 

ยกยอดไปงบดุล ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ก้ำไรสะสมต้นปี - 1,109,828 2,450,472 4,020,822 5,863,077 

บวกก้ำไรสุทธิ 1,168,240 1,411,204 1,653,000 1,939,216 2,281,816 
หักเงินปันผล (5%) 58,412 70,560 82,650 96,961 114,091 

ก้ำไรสะสมปลำยงวด 1,109,828 2,450,472 4,020,822 5,863,077 8,030,802 

      
ยกยอดไปงบกระแสเงินสด ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ภำษีเงินได้ 206,160 249,036 291,706 342,215 402,673 
ภำษีเงินได้ค้ำงที่จ่ำยเพ่ิม 206,160 42,876 42,670 50,509 60,459 

      

ยกยอดไปงบกระแสเงินสด ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
เงินปันผล 58,412 70,560 82,650 96,961 114,091 

เงินปันผลค้ำงที่จ่ำยเพ่ิม 58,412 12,148 12,090 14,311 17,130 

 

5.4.2.10  แสดงงบกระแสเงินสด ประมำณกำรจำกสถำนกำรณ์ปกติ 

ตำรำงที่ 5.16: ตำรำงแสดงงบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสด 
จำกกิจกรรมกำร

ด้ำเนินงำน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ก้ำไรสุทธิ 1,168,240 1,411,204 1,653,000 1,939,216 2,281,816 
บวก ค่ำเสื่อมรำคำ
ของทรัพย์สิน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

บวก ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
         (ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 5.16 (ต่อ): ตำรำงแสดงงบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสด 
จำกกิจกรรมกำร

ด้ำเนินงำน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

บวก ค่ำภำษีเงินได้
ค้ำงที่จ่ำยเพ่ิม 

206,160 42,876 42,670 50,509 60,459 

บวก เงินปันผลค้ำงที่
จ่ำยเพิ่ม 58,412 12,148 12,090 14,311 17,130 

เงินสดจำกกิจกรรม 
กำรด้ำเนินงำน 

1,620,812 1,654,228 1,895,760 2,192,035 2,547,405 

กระแสเงินสดจำก
กิจกรรมกำรลงทุน 

     

สินทรัพย์ถำวร 950,000 - - - - 

ค่ำทุนจดทะเบียน
บริษัท 

20,000 - - - - 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอ 
อย. 

20,000 - - - - 

ค่ำวิจัยพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำ 

100,000 - - - - 

กระแสเงินสดจำกกำร
ลงทุน 

1,090,000 - - - - 

กระแสเงินสดจำกกำร
จัดหำ 

     

หัก เงินปันผลจ่ำย -58,412 -70,560 -82,650 -96,961 -114,091 

เงินลงทุนเจ้ำของ 1,390,000 - - - - 
กระแสเงินสดจำก
กิจกรรมกำรจัดหำ 

1,331,588 70,560 82,650 96,961 114,091 

เงินสดสุทธิ 1,862,400 1,583,668 1,813,110 2,095,074 2,433,314 

บวก เงินสดต้นงวด - 1,862,400 3,446,068 5,259,178 7,354,252 

เงินสดปลำยงวด 1,862,400 3,446,068 5,259,178 7,354,252 9,787,566 
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5.4.2.11  แสดงงบฐำนะทำงกำรเงิน ประมำณกำรจำกสถำนกำรณ์ปกติ 

ตำรำงที่ 5.17: ตำรำงแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
สินทรัพย์หมุนเวียน - - - - - 

เงินสดและเงินฝำก
ธนำคำร 

1,862,400 3,446,068 5,259,178 7,354,252 9,787,566 

สินค้ำคงเหลือ - - - - - 

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

1,862,400 3,446,068 5,259,178 7,354,252 9,787,566 

สินทรัพย์ถำวรรวม
สุทธิ 

790,000 630,000 470,000 310,000 150,000 

ค่ำใช้จ่ำยก่อนกำร
ด้ำเนินงำน 

112,000 84,000 56,000 28,000 - 

รวมสินทรัพย์ 2,764,400 4,160,068 5,785,178 7,692,252 9,937,566 

หนี สินและส่วนของ
เจ้ำของ 

     

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 206,160 249,036 291,706 342,215 402,673 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย 58,412 70,560 82,650 96,961 114,091 

หนี สินระยะสั น 264,572 319,596 374,356 439,175 516,764 
เงินกู้จำกสถำบัน
กำรเงินคงเหลือ 

- - - - - 

รวมหนี สิน 264,572 319,596 374,356 439,175 516,764 
ทุนเรือนหุ้นสำมัญ 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 

ก้ำไรสะสมสุทธิ 1,109,828 2,450,472 4,020,822 5,863,077 8,030,802 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,499,828 3,840,472 5,410,822 7,253,077 9,420,802 

รวมหนี สินและส่วน
ของเจ้ำของ 

2,764,400 4,160,068 5,785,178 7,692,252 9,937,566 
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5.4.2.12  กำรประเมินผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ตำรำงที ่5.18: ตำรำงแสดงกำรค้ำนวณ NPV และ IRR 

กำรค ำนวณ NPV และ IRR 

ปีท่ี กระแสเงินสดตลอดโครงกำร กระแสเงินสด 

0 กระแสเงินสดจ่ำย ณ วันลงทุน -1,390,000 

1 กระแสเงินสดรับ 1,862,400 
2 กระแสเงินสดรับ 1,583,668 

3 กระแสเงินสดรับ 1,813,110 

4 กระแสเงินสดรับ 2,095,074 
5 กระแสเงินสดรับ 2,733,314 

 
 

กำรค้ำนวณมูลค่ำปัจจุบันในอัตรำผลคิดลด 30% 

มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ $3,274,668 
หัก มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำย (1,390,000)  

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,884,668 

อัตรำผลตอบแทนของโครงกำร (IRR) 129.0% 
 

กำรวิเครำะห์มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

    จำกตำรำงที่ 5.17 จะเห็นได้ว่ำกำรวิเครำะห์มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ NPV บริษัทมี

มูลค่ำประแสเงินสดสุทธิจำกกำรลงทุนครั งนี  เท่ำกับ 3,274,668 บำท กำรลงทุนนี ให้

ผลตอบแทนเป็นบวกตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี จึงถือได้ว่ำเป็นโครงกำรที่น่ำลงทุน 
 

              กำรวิเครำะห์อัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) 
 

   IRR คือ ตัวชี วัดว่ำโครงกำรดังกล่ำวเหมำะสมที่จะลงทุนหรือไม่ เมื่อ

เปรียบเทียบกระแสเงินสดอิสระที่โครงกำรสร้ำงได้ตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี กับเงินลงทุน

เริ่มต้นโครงกำร เทียบกับ % ขั นต่้ำที่เรำอยำกได้รับ ต้นทุนขั นต่้ำที่เรำลงทุนไปตั งไว้ที่ ร้อย

ละ 30 ถ้ำ IRR มำกกว่ำ ร้อยละขั นต่้ำที่เรำตั งไว้อยำกได้รับ เรำจะลงทุน ซึ่งจะพบว่ำ

โครงกำรนี มีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (IRR) เท่ำกับ 129.00% มีอัตรำผลตอบแทน

ค่อนข้ำงสูงจึงเหมำะที่จะลงทุน 
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5.4.2.13  กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

ตำรำงที่ 5.19: ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

รำยกำรกำรวิเครำะห์ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

กำรวัดสภำพคล่องทำงกำรเงิน      
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ) 7.04 10.78 14.05 16.75 18.94 

อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่ำ) 7.04 10.78 14.05 16.75 18.94 

กำรวัดประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพย์สิน      
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินค้ำ (รอบ) - - - - - 

ระยะเวลำสินค้ำคงเหลือ (วัน) - - - - - 

อัตรำกำรหมุนสินทรัพย์ถำวร (รอบ) - - - - - 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์รวม (รอบ) - - - - - 

กำรวัดควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี       

อัตรำแห่งหนี  (Debt to Equity Ratio) (เท่ำ) - - - - - 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช้ำระดอกเบี ย 
(เท่ำ) 

- - - - - 

กำรวัดควำมสำมำรถในกำรบริหำร      
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.42 0.34 0.29 0.25 0.23 

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 0.47 0.37 0.31 0.27 0.24 
อัตรำส่วนก้ำไรส่วนเกิน (%) 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

อัตรำส่วนก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำน (%) 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 

อัตรำส่วนก้ำไรสุทธิ (%) 0.20 0.22 0.24 0.25 0.27 
ข้อมูลทำงกำรเงินจำกกำรลงทุน      

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value) 1,884,668 

อัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) ร้อยละ 129 

ระยะเวลำคืนทุน (ปี) 0.75 
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หมำยเหตุ :  
 

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  

        = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี สินหมุนเวียน  
                                        

อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)  

        = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้ำคงเหลือ) / หนี สินหมุนเวียน 
 

อัตรำผลตอบแทน (ก้ำไรสุทธิ) จำกสินทรัพย์ทั งหมด (ROA)                                       

                             = ก้ำไรสุทธิ / สินทรัพย์ทั งหมด 

อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)  

        = ก้ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

อัตรำก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำนต่อยอดขำย  

        = ก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำน / ยอดขำยสุทธิ 

  อัตรำส่วนก้ำไรสุทธิ       

        = ก้ำไรสุทธิ/ยอดขำยสุทธิ 

 

    ตัวเลขมำจำกต้นทุนแรกเริ่ม ค่ำใช้จ่ำย และรำยได้ 

   NPV: ค้ำนวณจำก กระแสเงินสดในแต่ละปี โดยถ้ำเป็นบวก แสดงว่ำน่ำลงทุน 

   IRR: เป็นตัวชี วัดทำงกำรเงินว่ำ โครงกำรดังกล่ำวเหมำะที่จะลงทุนหรือไม่ โดยเทียบกับ 30% 

ขั นต่้ำที่อยำกได้รับ ซึ่งต้นทุนตอนนี ตั งไว้ที่ ร้อยละ 30 ถ้ำ IRR สูงกว่ำขั นต่้ำที่เรำตั งไว้จะหมำยควำม

ว่ำธุรกิจนี น่ำลงทุน และในธุรกิจ TIWA COCONUT OIL มีค่ำ IRR ร้อยละ 129 มีอัตรำผลตอบแทน

ค่อนข้ำงสูงและมีระยะเวลำกำรคืนทุนประมำณ 7 เดือน ดังนั น ธุรกิจ TIWA COCONUT OIL จึงสรุป

ได้ว่ำเป็นธุรกิจที่น่ำลงทุน  
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บทสรุปผู้บริหำร 

ในปัจจุบันพบว่ำผู้บริโภคจะให้ควำมส้ำคัญกับกำรดูตัวเองดูแลสุขภำพ ดูแลควำมสวยควำม

งำมและมีควำมต้องกำรให้ตนเองมีภำพลักษณ์ท่ีดี จึงส่งผลให้แนวโน้มควำมนิยมธุรกิจผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมมีแนวโน้มเติบโตขึ นอย่ำงต่อเนื่องรวมไปถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเริ่มใส่ใจในอำหำร

เสริมเพ่ือสุขภำพโดยหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมำรับประทำนอำหำรเสริมที่

ท้ำจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติมำกขึ น 
 

บริษัท TIWA COCONUT OIL จึงสร้ำงแบรนด์และผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบ

แคปซูล ขึ นมำ ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่สกัดจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ 100% หรือเรียกว่ำเกษตร

อินทรีย์โดยทุกขั นตอนไม่มีส่วนผสมทำงเคมีเจือปนอยู่เลย ใส่ใจตั งแต่กำรเลือกวัตถุดิบดี ตลอดจน

กรรมวิธีกำรผลิต โดยผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่ได้มำตรฐำน สะอำดปลอดภัยมีมำตรฐำนรองรับ

จำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือ ท้ำให้ผู้บริโภคม่ันใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ในทุกๆ ขั นตอน โดย TIWA 

COCONUT OIL น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูลนี  มีส่วนช่วยเร่งระบบเมตำบอลึซึมใน

ร่ำงกำย ท้ำให้เผำผลำนพลังงำนได้ดีขึ น, ปรับสมดุลระหว่ำงไขมันดี และ ไขมันเลว, เพ่ิมภูมิคุ้มกัน

, ระบบขับถ่ำยดี และมีสรรพคุณเพ่ือสุขภำพและควำมงำมช่วยบ้ำรุงผิวพรรณ ผม ร่ำงกำยได้ 

และยังสำมำรถรับประทำนง่ำยอีกด้วย โดยบริษัท TIWA COCONUT OIL มีกลยุทธ์ในกำรท้ำ

ธุรกิจ โดยเน้นให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยรู้จักในตัวแบรนด์สินค้ำ TIWA COCONUT OIL ก่อน 

นอกจำกนี จำกผลกำรวิจัยทำงกำรตลำดพบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักถึงประโยชน์ของ

น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น ดังนั นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นจึงเป็น

สิ่งที่ส้ำคัญและจ้ำเป็นมำก โดยที่ตัวผลิตภัณฑ์เองควรจะมีกำรบอกสรรพคุณไว้อย่ำงชัดเจน มีกำร

รับรองคุณภำพจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือ รวมไปถึงกระบวนกำรผลิตได้มำตรฐำนรับรองและ

ปลอดภัย ทั งนี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับตัวผู้บริโภคเอง แบรนด์ TIWA COCONUT OIL นับว่ำ

เป็นแบรนด์ใหม่ กำรติดต่อสื่อสำรสอบถำมข้อมูลได้ง่ำยเป็นเรื่องส้ำคัญเพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถ

ติดต่อสอบถำมต่ำงๆ เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย จะเป็นกำรเพ่ิมควำมวำงใจและควำมเชื่อมั่นจำก

ผู้บริโภคได้ 

ส้ำหรับกำรลงทุนเริ่มต้นใช้เงินลงทุนจ้ำนวน 1,390,000 บำท ซึ่งจำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำร

ลงทุนพบว่ำมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำเท่ำกับ 1,884,668 และอัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) 
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เท่ำกับ 129% มีระยะเวลำคืนทุน Payback Period เท่ำกับ 7 เดือน ดังนั นจึงสรุปได้ว่ำแผนธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ TIWA COCONUT OIL น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล เป็นธุรกิจที่มีควำมน่ำสนใจ

รวมไปถึงน่ำลงทุน และยังสำมำรถสร้ำงก้ำไรและผลตอบแทนที่ดีได้  
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แบบสอบถำม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมถึงพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำก

วัตถุดิบธรรมชำติ  เพ่ือบ้ำรุงร่ำงกำยและผิวพรรณ ประกอบกำรค้นคว้ำอิสระ ระดับปริญญำโท 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต โครงกำรวิจัย INDEPENDENT STUIES มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำน ในกำรตอบแบบสอบถำมฉบับนี ทุกข้อควำมจริง ทั งนี จะไม่มีกำร

ระบุชื่อผู้ตอบ โดยผู้ศึกษำจะเก็บค้ำตอบของท่ำนเป็นควำมลับ และน้ำมำวิเครำะห์เชิงสถิติใน

ภำพรวมเท่ำนั น ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูงส้ำหรับควำมกรุณำและเวลำในกำรตอบ

แบบสอบถำม 
 

ค้ำชี แจงแบบสอบถำม 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคจ้ำนวน 5 ข้อ                                                                            
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ  
           ธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว)                                                                                                          
ตอนที่ 3 ระดับกำรให้ควำมส้ำคัญด้ำนปัจจัยดังต่อไปนี ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์อำหำร 
            เสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม ค้ำชี แจง โปรดท้ำเครื่องหมำยถูกลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อมูล        
           ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุดเพียงข้อเดียว 

ค้ำชี แจง โปรดเลือกค้ำตอบที่ตรงกับข้อมูลตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. อำยุ 

o 18 - 25 ปี  

o 25 - 32ปี 

o 32 - 39 ปี 

o 39 ปีขึ นไป 
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2. เพศ 

o ชำย 

o หญิง 

3. อำชีพ  

o นักเรียน/นักศึกษำ 

o ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 

o พนักงำนบริษัทเอกชน 

o ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 

o รับจ้ำงทั่วไป 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ……………….... 

4. ระดับกำรศึกษำ 

o ต่้ำกว่ำระดับปริญญำตรี 

o ระดับปริญญำตรี 

o สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

o น้อยกว่ำ 10,000 บำท 

o 10,000-20,000 บำท 

o 20,001-30,000 บำท 

o 30,001-40,000 บำท 

o ตั งแต่ 40,001 บำทขึ นไป 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวัตถุดิบ  

 ธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

ค้ำชี แจง โปรดเลือกค้ำตอบที่ตรงกับข้อมูลตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดข้อเดียว 

1. ควำมถี่ในกำรซื อ 

o มำกกว่ำ 1ครั ง/สัปดำห์ 
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o 1ครั ง/สัปดำห์ 

o 1ครั ง/เดือน 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………. 

2. จ้ำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมที่ท่ำนซื อต่อครั ง 

o 1 ชนิด 

o 2 ชนิด 

o 3 ชนิด 

o มำกกว่ำ 3 ชนิด 

3. ค่ำใช้จ่ำยกำรซื อแต่ละครั งของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมที่ท่ำน

บริโภค 

o น้อยกว่ำ 500 บำท 

o 500-1,000 บำท 

o 1,001-1,500 บำท 

o มำกกว่ำ 1,500 บำท 

4. สิ่งที่ท่ำนคิดว่ำมีผลต่อกำรซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือผิวขำวมำกที่สุด 

o แพทย์/เภสัชกร 

o เพ่ือน 

o ญำติ 

o ตนเอง 

o พนักงำนขำย 

o แผ่นพับ/ใบปลิว 

o โฆษณำ 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………… 

5. ท่ำนซื อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือบ้ำรุงสุขภำพและควำมงำมจำกแหล่งใดมำกที่สุด 

o ร้ำนขำยยำทั่วไป 

o ร้ำน Boots/Watson 

o สถำนเสริมควำมงำม 
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o สั่งซื อทำงไปรษณีย์ 

o สั่งซื อทำงอินเตอร์เน็ต 

o จำกกำรขำยตรง 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………….. 
 

ส่วนที่ 3 ระดับกำรให้ควำมส้ำคัญด้ำนปัจจัยดังต่อไปนี ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์อำหำร  

               เสริมจำกวัตถุดิบธรรมชำติ (น ้ำมันมะพร้ำว) 

 ค้ำขี แจง โปรดเลือกค้ำตอบที่ตรงกับข้อมูลตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ แบรนด์ TIWA COCONUT OIL 

 มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. คุณสมบัติทำงกำยภำพของแบรนด์ TIWA 
    COCONUT OILเช่น ส,ีกลิ่น,ส่วนผสมฯลฯ 

     

2. TIWA COCONUT OIL มีประสิทธิภำพ 
    ในกำรบ้ำรุงสุขภำพได้อย่ำงชัดเจน 

     

3. ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของ TIWA COCONUT OIL 
    ช่วยในกำรรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 

     

4. ชื่อเสียงของผู้ผลิต/ผู้จัดจ้ำหน่ำย      
5. ตรำสินค้ำ/ยี่ห้อเป็นที่นิยม       

6. แบรนด์ TIWA COCONUT OIL  เก็บรักษำง่ำย      
7. แบรนด์ TIWA COCONUT OIL บริโภคง่ำย      

8. บรรจุภัณฑ์ TIWA COCONUT OIL  
    สำมำรถพกพำสะดวก 

     

9. ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพ (อย.)      
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ด้ำนรำคำ แบรนด์ TIWA COCONUT OIL 

 มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ      

2. มีรำคำเหมำะสมกับปริมำณ      

3. รำคำเหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน      
 

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยของ แบรนด์ TIWA COCONUT OIL 

 มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สำมำรถหำซื อได้สะดวกเนื่องจำกมีกำรวำง 
จ้ำหน่ำยตำมร้ำนค้ำชั นน้ำเช่น Boots ,Watson , 
 ร้ำนขำยยำ เป็นต้น 

     

2. มีควำมสะดวกในกำรสั่งซื อสินค้ำทำงออนไลน์ 
และช่องทำงอ่ืนๆทำงอินเตอร์เน็ต 

     

3. มีบริกำรจัดส่งสินค้ำถึงสถำนที่       

 

ด้านการส่งเสริมการตลาดของ แบรนด์ TIWA COCONUT OIL 

 มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ      
2. มีพนักงำนขำยให้ข้อมูลและค้ำแนะน้ำ      

3. มีส่วนลดและโปรโมชั่นในโอกำสต่ำงๆ      
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