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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้งในมุมมองดา้นทรัพยากร 
ภายในองคก์ร (ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการผลิต ดา้นการจดัการการเงิน ดา้นการตลาดและดา้นการ
บริหารจดัการความเส่ียง) ท่ีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงการแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจการผลิตและส่งออก
ผลไมอ้บแหง้ 2) เพื่อวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรค ศึกษาขั้นตอนในการเปิดกิจการและจดัท าแผนธุรกิจผลิต 
และส่งออกผลไมอ้บแหง้ 3) เพื่อจดัท าแผนธุรกิจการผลิตและส่งออกผลไมอ้บแหง้ 
 การศึกษาวจิยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจยัภายในโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผูป้ระกอบการท่ีผลิตและส่งออกผลไมแ้ปรรูป จ านวน 6 องคก์ร ส่วนท่ีสองเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายนอก
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และส่วนท่ีสามเป็นการน าเอาผลท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัท าแผนธุรกิจ 
 ผลการวจิยั พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในการจดัการธุรกิจผลิตและส่งออกผลไม้
อบแหง้ในดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 1) ปัจจยัส าคญัดา้นการผลิต จะประกอบไปดว้ย วตัถุดิบแหล่งท่ีมาและการจดัหา 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต การควบคุมคุณภาพในการผลิต การวางแผนการผลิต การจดัการการจดัเก็บสินคา้ 
ทั้งวตัถุดิบ สินคงเหลือและสินคา้ส าเร็จ และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ของพนกังาน 
ในสายการผลิต 2) ปัจจยัส าคญัดา้นการตลาด จะประกอบไปดว้ย การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด คุณลกัษณะสมบติัของตวัสินคา้ สถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย และตราสินคา้
หรือภาพลกัษณ์ขององคก์ร 3) ปัจจยัส าคญัดา้นการบริหารจดัการองคก์ร จะประกอบไปดว้ย ระบบการบริหาร
จดัการและการควบคุมองคก์ร และทีมงานผูบ้ริหารองคก์รหรือความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร  
4) ปัจจยัส าคญัดา้นการจดัการการเงิน จะประกอบไปดว้ย แหล่งท่ีมาของเงินทุนและการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลของทีมงานดา้นการจดัการการเงิน และ 5) ปัจจยัส าคญัดา้นการบริหารจดัการ
ความเส่ียง จะประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ และการจดัท าแผนป้องกนัและแผนฉุกเฉิน 
 และเม่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ
ภายใน จึงไดก้ าหนดเป็นแผนธุรกิจตน้แบบ ใชก้ลยทุธ์ตลาดเฉพาะท่ีเนน้ความแตกต่าง มีตลาดเป้าหมายท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น สินคา้ประเภทแรกคือทุเรียนอบกรอบ โดยจะอาศยัปัจจยัดา้นการตลาดน า ซ่ึงเนน้การตลาดบนส่ือออนไลน์ 
แผนธุรกิจมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เงินลงทุน 2,300,000 บาท ประมาณการยอดขายท่ี 5.4 ลา้นบาทต่อปี 
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี ผลตอบแทนรวมเฉล่ียจากธุรกิจ 138 % และผลตอบแทนภายใน IRR 46.99 % 
 ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการท าธุรกิจผลิตและส่งออกผลไมอ้บแหง้ได ้นอกจากน้ี 
ผลท่ีไดส้ามารถน าไปต่อยอดท่ีจะท าใหแ้ผนธุรกิจมีความละเอียดสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนโดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึก
เพ่ิมเติมท่ีเนน้เจาะจงเฉพาะปัจจยัท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปัจจยัหลกัในการท าธุรกิจ เจาะจงวธีิการผลิต ประเภทของ
ผลไม ้หรือประเทศท่ีจะส่งออก เป็นตน้ 
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 The objectives of this research were 1) to study factors in view of “Resource base view 
theory” that cause processed fruit manufacture and export business sustainable growing. 2) to analyze 
opportunity and threat, study on establish step and create business plan for processed fruit manufacture 
and export business. 3) to create business plan of processed fruit manufacture and export. 
 This research was separated to 3 sections. The first section was to study of internal factors by 
interview 6 persons owner of processed fruit manufacture and export companies. Second section was to 
analyze external factors from secondary data source and last section was to combine all research results 
to create business plan. 
 The research result of factors that relates to business sustainable growing are 1) main factors 
of production section are source of  raw material, technology, quality control, production plan, inventory 
management and experience of operators. 2) main factors of marketing section are customer behavior 
studying, market environment analysis, product characteristic, marketing channel and brand image.  
3) main factors of organization management section are organize management & control and 
management personal ability. 4) main factors of finance section are source of capital, current asset 
management and financial management personal ability. 5) main factors of risk management section are 
risk analysis, risk preventive plan and emergency plan. 
 With all result information, create business plan with differential-focus or niche strategy. 
Target market is Japan and leads by marketing factors especially on on-line marketing. Project timeline 
is 5 years, invest cost is 2,300,000 bath. Estimate revenue at 5.4 million bath a year. Return period is 2 
years with return rate 138 % and internal return rate is 46.99 % 
 This research result can be used as a business plan guide line for processed fruit manufacture 
and export. More over, it can be improved to more accuracy and completely by more deeply  research 
with specify to only factors that will be used as main factor in business plan or specify produce 
technology, fruit category or target export country. 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั 

 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งขอบเขตงานเป็นสองส่วนคือ ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจการผลิตและส่งออกผลไมแ้ปรรูป ท่ีท าให้เกิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และน าผล 
ท่ีได ้มาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนธุรกิจ โดยใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอก
มาประกอบการจดัท าแผน 
 

ลกัษณะธุรกจิ แนวคดิ และสินค้า ขนาดของตลาด แนวโน้มและโอกาสทางธุรกจิ 
 ธุรกิจจะเป็นลกัษณะของธุรกิจการผลิตและส่งออกโดยอาศยัแนวคิดวา่ประเทศไทย 
มีวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพมากมาย เป็นการขยายตลาดภายนอกและน ารายไดเ้ขา้ประเทศ โดยหน่ึงใน
สินคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบโดยสภาพแวดลอ้มภูมิศาสตร์และความช านาญ คือผลไม ้
ซ่ึงจะมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยายตลาด และมีอายขุองสินคา้นานข้ึน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในประเทศอีกทางหน่ึง 
 จากขอ้มูลสภาวะแวดลอ้มภายนอก ขนาดของตลาดต่างผลไมแ้ปรรูปในประเทศ 
มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นตลาดส่งออกท่ีมีศกัยภาพสูงมากส าหรับ
ผูผ้ลิตอาหารไทย เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความตอ้งการน าเขา้อาหารจากต่างประเทศถึงร้อยละ 60 
ของความตอ้งการบริโภคทั้งหมด และชาวญ่ีปุ่นเองก็มีก าลงัซ้ือท่ีสูงเม่ือดูจาก GDP และ PPP  
โดยผูบ้ริโภคญ่ีปุ่นเนน้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภยั และความพิถีพิถนั เป็นผูมี้ระดบั
รายไดสู้ง และยนิดีจ่ายหากสินคา้อยูใ่นความตอ้งการ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคญ่ีปุ่นมองอาหารเหมือน
แฟชัน่ รสนิยมและความตอ้งการสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอด ท าใหย้งัมีช่องวา่งของตลาด 
กลุ่มเฉพาะ ซ่ึงยงัมีปริมาณมูลค่ามากอยูเ่ช่นกนั 
 แนวคิดดา้นธุรกิจและสินคา้ท่ีจะท าการส่งออกมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  หลีกเล่ียงการแข่งขนักบัผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ โดยจะตอ้งการตอบสนองต่อตลาดและ
ลูกคา้ขนาดเล็กซ่ึงผูส่้งออกหรือตวักลางขนาดใหญ่ไม่ใหค้วามสนใจกบัตลาดดงักล่าว 
 2.  สามารถท่ีจะท าใหธุ้รกิจมีความย ัง่ยนื และสามารถต่อยอดธุรกิจออกไปได ้
หลายแนวทาง 
 3.  เลือกสินคา้ท่ีมีลกัษณะส่ือวา่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศไทย ซ่ึงจะท าใหห้ลีกเล่ียงกบั 
การแข่งขนักบัคู่แข่งจากประเทศอ่ืน ๆ 



 144 

 4.  เลือกสินคา้ท่ีไม่สามารถหรือมีโอกาสนอ้ยในการผลิตท่ีตลาดเป้าหมาย 
 5.  เป็นการน าเสนอสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ โดยค านึงถึงโอกาสและความเป็นไปได้
จากรสนิยมการอุปโภคและบริโภคในตลาดนั้น 
 การประมาณการขนาดของตลาด ขนมขบเค้ียวนอกจากจะเป็นอาหารวา่งท่ีชาวญ่ีปุ่น 
นิยมรับประทานในระหวา่งวนัแลว้ ยงัเป็นของขวญัหรือของฝากท่ีชาวญ่ีปุ่นชอบเลือกซ้ือใหแ้ก่
ญาติมิตรในช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษดว้ย โดยชาวญ่ีปุ่นมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมหวานและ
ขนมขบเค้ียวท่ีสูงประมาณร้อยละ 7 ของค่าใชจ่้ายดา้นอาหารทั้งหมดในแต่ละปี ท าใหปั้จจุบนัญ่ีปุ่น
เป็นตลาดขนมหวานและขนมขบเค้ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลกดว้ยมูลค่าการตลาดท่ีสูงกวา่ 
20,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ฯ ต่อปี และแนวโนม้การเติบโตของผลิตภณัฑช์นิดน้ียงัคงเพิ่มข้ึน 
อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2007 ความตอ้งการบริโภคมีถึง 227,000 ตนั ในจ านวนน้ีเป็นปริมาณท่ีผลิต
ในประเทศ 219,200 ตนั และปริมาณน าเขา้ จ  านวน 11,600 ตนั 
 ในอีกดา้นหน่ึง ในญ่ีปุ่นยงัมีอีกตลาดท่ีก าลงัขยายตวัในอนาคต นัน่คือตลาดของผูสู้งอาย ุ
โดยญ่ีปุ่นมีประชากร 127.6 ลา้นคน และเป็นประชากรท่ีอายสูุงกวา่ 65 ปี 28.9 ลา้นคน หรือร้อยละ 
22.7 ของประชากรทั้งประเทศ นัน่คือตลาดอาหารผูสู้งอายญ่ีุปุ่นจะขยายตวัข้ึนเร่ือย ๆ สืบเน่ืองจาก
การบงัคบัใชร้ะบบประกนัส าหรับการดูแลผูสู้งวยั หรือผูป่้วยของญ่ีปุ่น ซ่ึงบงัคบัใหผู้ท่ี้อายตุั้งแต่  
45 ปีข้ึน ไป ตอ้งท าประกนั เพื่อสะสมเงินไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งผูดู้แลเม่ือป่วย หรือ ไม่สามารถ
ช่วยตนเองได ้ระบบประกนัน้ี ไดน้ ามาใชเ้พื่อรองรับสังคมผูสู้งอายขุองญ่ีปุ่น การศึกษาในคร้ังน้ี
พบวา่ ตลาดอาหารส าหรับผูสู้งอายมีุมูลค่าถึง 1,600 ลา้นเยนในปี 2551 
 จากปริมาณขนาดของตลาดท่ียงัเปิดกวา้งและเพิ่มข้ึน รวมถึงช่องวา่งทางธุรกิจท่ีผูผ้ลิต
รายใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีสามารถเขา้มาท าตลาด
ตอบสนองความตอ้งการในส่วนน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิการผลติและส่งออกผลไม้แปรรูป 
 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจการผลิตและส่งออกโดย 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ลิตและส่งออกผลไมแ้ปรรูป จ านวน 6 ราย ในเขตภาคกลาง และ 
ภาคตะวนัออก อาศยัแนวคิดของทฤษฏี Resource Base View หรือทฤษฏีฐานทรัพยากรขององคก์ร 
เพื่อหาจุดแขง็ภายในของแต่ละองคก์รในสายธุรกิจน้ี โดยขอบเขตขอ้มูลท่ีท าการศึกษา 
จะครอบคลุมทุกดา้นของการท าธุรกิจ คือ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ร ดา้นการบริหารจดัการการเงิน และดา้นบริหารจดัการความเส่ียง พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์มีดงัต่อไปน้ี 
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 1.  ปัจจยัส าคญัดา้นการผลิต จะประกอบไปดว้ย วตัถุดิบแหล่งท่ีมาและการจดัหา 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต การควบคุมคุณภาพในการผลิต การวางแผนการผลิต การจดัการ 
การจดัเก็บสินคา้ทั้งวตัถุดิบและสินคงเหลือและสินคา้ส าเร็จ และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคล
หรือประสบการณ์ของพนกังานในสายการผลิต 
 2.  ปัจจยัส าคญัดา้นการตลาด จะประกอบไปดว้ย การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด คุณลกัษณะสมบติัของตวัสินคา้ สถานท่ีและช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และตราสินคา้หรือภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 3.  ปัจจยัส าคญัดา้นการบริหารจดัการองคก์ร จะประกอบไปดว้ย ระบบการบริหาร
จดัการและการควบคุมองคก์ร และทีมงานผูบ้ริหารองคก์รหรือความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริหาร 
 4.  ปัจจยัส าคญัดา้นการจดัการการเงิน จะประกอบไปดว้ย แหล่งท่ีมาของเงินทุนและ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลของทีมงานดา้นการจดัการการเงิน 
 5.  ปัจจยัส าคญัดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง จะประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์ 
ความเส่ียงต่าง ๆ และการจดัท าแผนป้องกนัและแผนฉุกเฉิน 
 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากแต่ละบริษทัมีลกัษณะการบริหารจดัการ การด าเนินงานและ 
จุดแขง็ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นปัจจยัยอ่ยบางปัจจยั ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินธุรกิจมากต่อบริษทัหน่ึง
อาจจะไม่มีผลหรือมีผลนอ้ยต่อการด าเนินธุรกิจของอีกบริษทัหน่ึง 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการจัดท าแผนธุรกจิ 
 จากภาพรวมของตลาดและปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจการผลิต
และแปรรูปผลไมส่้งออกน้ี เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่จึงจะเนน้เพียงบางดา้นของปัจจยัส าคญั 
โดยไม่มีการผลิตในขั้นตน้เอง ดงันั้นจึงจะใชปั้จจยัดา้นการตลาดน า จึงวางแนวทางการวเิคราะห์ 
กลยทุธ์ในการท าธุรกิจไดด้งัน้ี 
 จากท่ีเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารมีบทบาทมากข้ึนผูบ้ริโภคเองก็สามารถเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ 
ไดม้าก ท าใหก้ารคน้หาและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายเฉพาะสามารถท าไดง่้ายข้ึน 
 และจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสารน้ี ท าให้ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยี
ไม่มีผลมากเพราะสามารถเรียนรู้ทนักนัไดโ้ดยใชเ้วลาไม่นาน และความไดเ้ปรียบจะอยูผู่ผ้ลิต 
รายใหญ่ท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดในการผลิต และทรัพยากรท่ีมากท าใหส้ามารถ
คิดคน้สินคา้ท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมถึงศกัยภาพในการท าตลาดมากกวา่ผูผ้ลิตรายยอ่ย 



 146 

 จากท่ีบริษทัตั้งใหม่มีขนาดเล็ก มีงบประมาณเงินทุนและบุคลากรท่ีจ ากดั ดงันั้นการท่ีจะ
ท าการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ราคาต ่าเพื่อเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนเพื่อแข่งกบัรายใหญ่จึงเป็นไปไดย้าก หรือ
หากจะผลิตคิดคน้สินคา้ประเภทใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างก็ยงัมีความเส่ียงจากการลงทุนพฒันา
สินคา้ใหม่และการยอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งมีการสร้างการรับรู้ต่อสินคา้ใหม่และการ 
ยอมรับใหม่ ท่ีจะตอ้งใชเ้งินประชาสัมพนัธ์สูง  
 จากการวเิคราะห์น้ี ช่องวา่งการตลาดท่ีจะเห็นไดคื้อกลุ่มลูกคา้ท่ีมีจ  านวนไม่มากพอ 
ท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่จะท าตลาดหรือตอบสนองลูกคา้กลุ่มน้ี เพราะความไม่คุม้ทุนจากการท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนใด ๆ เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างท่ีตอ้งการของตลาด 
 ดงันั้นการดดัแปลงสินคา้เพื่อสร้างความแตกต่างในการตอบสนองไปท่ีตลาดยอ่ยเฉพาะ 
ท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ยงัไม่ใหค้วามส าคญั และอาศยัขนาดท่ีเล็ก มีความคล่องตวัท่ีจะท าให้เกิดการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วกวา่ ดีกวา่ ในการเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ จึงจะเป็นทางเหมาะสมมากท่ีสุดในการ
เร่ิมตน้ จึงจะใชก้ลยทุธ์ตลาดเฉพาะ โดยเนน้ท่ีความแตกต่าง หรือ “Differentiation Focus” โดยมี
เป้าหมายไปท่ีตลาดกลุ่มเฉพาะท่ีตอ้งการส่ิงท่ีแตกต่างและยงัไม่มีการสนองตอบ และมีก าลงัการซ้ือ
มากพอท่ีสามารถท าใหกิ้จการเร่ิมตน้ได ้
 จากการท่ียงัไม่ไดมี้การผลิตในขั้นตน้เอง ธุรกิจจึงเป็นในลกัษณะตวักลางการคา้  
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  การต่อยอดกิจกรรมการตลาดต่างประเทศจากผูผ้ลิตขนาดเล็กในพื้นท่ี ท่ีมีสินคา้ดี 
มีคุณภาพแต่ท่ีไม่ตอ้งการส่งออกดว้ยตนเองหรือไม่ถนดัในการด าเนินกิจกรรมการตลาด
ต่างประเทศ  
 2.  การตอบสนองต่อตลาดและลูกคา้ขนาดเล็กซ่ึงผูส่้งออกหรือตวักลางขนาดใหญ่ไม่ให้
ความสนใจกบัตลาดดงักล่าว  
 3.  ความตอ้งการตอบสนองต่อผูค้า้ส่งรายเล็กในต่างประเทศท่ีตอ้งการติดต่อแหล่งผลิต
โดยตรงแต่ไม่สะดวกท่ีจะท าการคา้ผา่นตวักลางรายใหญ่ เป็นตน้ 
 โดยดา้นการตลาดจะเนน้ไปท่ีการท าตลาดและประชาสัมพนัธ์บนส่ือออนไลน์ 
ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เฉพาะไดเ้ป็นอยา่งดีในงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 

สรุปแบบจ าลองการลงทุน 
 ความเป็นเจา้ของ:   
 ด าเนินธุรกิจในรูปของ บริษทั จ ากดั  
 ทุนจดทะเบียน 2,300,000 บาท  
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 เป็นเงินส่วนของเจา้ของ 1,000,000 บาท 
 การลงทุน:    
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตอ่ืน ๆ 100,000 บาท 
 ตวัอาคารโรงงานและท่ีดิน 1,400,000 บาท 
 เงินหมุนเวยีนในการเร่ิมด าเนินธุรกิจ 800,000 บาท 
 ส่วนแบ่งตลาด:   
 มูลค่าการบริโภคขนมขบเค้ียวในตลาดญ่ีปุ่น ท่ีสูงกวา่ 600,000 ลา้นบาท ต่อปีเป้าหมาย
ส่วนแบ่งของกิจการ 0.001% หรือประมาณ 5.4 ลา้นบาทต่อปี 
 เป้าหมายธุรกิจ:   
 ก าหนดยอดขายปีท่ี 1 ประมาณ 5.4 ลา้นบาท จากกิจกรรมหลกั คือเสนอขายผา่น
อินเทอร์เน็ต บริการ EMarketplace และร้านคา้ปลีกปลายทาง เพื่อสร้างโอกาสการขาย และมีอตัรา
การเติบโตของยอดขายท่ี 3-4 % ต่อปี ทุก ๆ ปี 
 การบริหารการเงิน:    
 ตน้ทุนคงท่ี ประมาณ 8 % และตน้ทุนผนัแปร 66 %  
 กระแสเงินสดหมุนเวยีน ปีท่ี 1 = 1.5 ลา้นบาท 
 กระแสเงินสดหมุนเวยีน ปีท่ี 2 = 2.4 ลา้นบาท 
 กระแสเงินสดหมุนเวยีน ปีท่ี 3 = 3.2 ลา้นบาท 
 กระแสเงินสดหมุนเวยีน ปีท่ี 4 = 4.1 ลา้นบาท 
 กระแสเงินสดหมุนเวยีน ปีท่ี 5 = 5.0 ลา้นบาท 
 ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน: 
 ผลตอบแทนโดยเฉล่ียจากธุรกิจ (ARR: Average Rate of Return) 138 % 
 ระยะเวลาคืนทุน (PB: Payback Period) ประมาณ 2 ปี 
 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR: Internal Rate of Return) 46.99 % 
 ปัจจยัหลกัของความส าเร็จของธุรกิจท่ีจะท าใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืตามแผนธุรกิจน้ี 
คือการจดัการดา้นการตลาดในการคน้หากลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย สินคา้ 
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย วธีิการในการเขา้หาและส่งมอบสินคา้ 
ต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  และรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั โดยปัจจยัรองคือ 
ตอ้งบริหารจดัการวางแผนดา้นการจดัซ้ือและบริหารจดัการการเงินดว้ยเช่นกนั 
  

ข้อเสนอแนะของการวจิัย 
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 ในการท าการศึกษาในคร้ังน้ีไดมุ้่งเนน้ไปท่ีภาพรวมของปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลต่อการท า
ธุรกิจผลิตและส่งออกผลไมแ้ปรรูป เพื่อน าผลการสัมภาษณ์ท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัท า 
แผนธุรกิจ เน้ือหายอ่ยในการสัมภาษณ์จึงหลากหลาย และค่อนขา้งแตกต่างเป็นอยา่งมาก ข้ึนอยูก่บั
จุดแขง็ของแต่ละองคก์รของผูใ้หส้ัมภาษณ์นั้น และโดยมากเป็นการส่งออกโดยการอาศยัเทรดเดอร์
มากกวา่จะเป็นการศึกษาตลาดและท าตลาดต่างประเทศดว้ยตวัเอง จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการจะท าการศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 
 1.  ในการศึกษาเพิ่มเติม หากยงัเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการดา้นธุรกิจการส่งออก
ผลไมแ้ปรรูป ผูท้  าการศึกษาควรจะเนน้การเก็บขอ้มูลจากตวัแทนการคา้ ผูท้  าหนา้ท่ีส่งออก ก็จะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นการบริหารจดัการการธุรกิจระหวา่งประเทศ เช่น การขนส่งระหวา่งประเทศ 
การท าตลาดต่างประเทศและการท าธุรกรรมการเงินท่ีละเอียดและชดัเจนกวา่  
 2.  จากการวางแผนท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาเป็นแนวในการจดัท า 
แผนธุรกิจ เน่ืองจากแต่ละผูผ้ลิตมีจุดแขง็ท่ีแตกต่างกนั และแผนธุรกิจส าหรับบริษทัตั้งใหม่ 
ไม่สามารถครอบคลุมจุดแขง็ทั้งหมดนั้นได ้ดงันั้นผูศึ้กษาต่อยอดอาจจะท าการศึกษาในเชิงลึก 
เฉพาะปัจจยับางปัจจยั ตามท่ีตอ้งการให้เป็นปัจจยัน าหลกั ก็จะท าใหแ้ผนธุรกิจมีความสมบูรณ์ 
มากยิง่ข้ึน เช่น ถา้ตอ้งการให้แผนธุรกิจมีการน าโดยปัจจยัดา้นการตลาด ก็อาจจะศึกษาโดยเนน้ลึก
เฉพาะในดา้นการตลาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา เช่น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
การจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ การใชส่้วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ 
 3.  เน่ืองจากการกระจายของท าเลท่ีตั้งของบริษทัผูใ้หส้ัมภาษณ์และเวลาท่ีสะดวกในการ
ใหส้ัมภาษณ์ ท าใหไ้ดก้ลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นการเทคโนโลยีการผลิต 
ประเภทของผลไม ้และประเทศท่ีท าการส่งออก ผลการสัมภาษณ์ท่ีไดจึ้งออกมาในภาพกวา้ง ดงันั้น
ถา้แผนธุรกิจมีการเจาะจงประเภทสินคา้หรือเทคโนโลยใีนการผลิต หรือประเทศท่ีส่งออก และ 
มีการศึกษาแบบเจาะจงไปท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ
นั้น ๆ ก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเฉพาะดา้นมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหแ้ผนธุรกิจมีความละเอียด และ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 


