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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างในมุมมองด้านทรัพยากร
ภายในองค์กร (ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้านการผลิต ด้านการจัดการการเงิน ด้านการตลาดและด้านการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง) ที่ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจการผลิตและส่งออก
ผลไม้อบแห้ง 2) เพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ศึกษาขั้นตอนในการเปิ ดกิจการและจัดทาแผนธุรกิจผลิต
และส่งออกผลไม้อบแห้ง 3) เพื่อจัดทาแผนธุรกิจการผลิตและส่งออกผลไม้อบแห้ง
การศึกษาวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่ วนแรกเป็ นการศึกษาปัจจัยภายในโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูป้ ระกอบการที่ผลิตและส่งออกผลไม้แปรรู ป จานวน 6 องค์กร ส่วนที่สองเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายนอก
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และส่วนที่สามเป็ นการนาเอาผลที่ได้ท้ งั หมดมาจัดทาแผนธุรกิจ
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในการจัดการธุรกิจผลิตและส่งออกผลไม้
อบแห้งในด้านต่าง ๆ มีดงั นี้ 1) ปั จจัยสาคัญด้านการผลิต จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบแหล่งที่มาและการจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพในการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการการจัดเก็บสิ นค้า
ทั้งวัตถุดิบ สิ นคงเหลือและสิ นค้าสาเร็ จ และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลหรื อประสบการณ์ของพนักงาน
ในสายการผลิต 2) ปั จจัยสาคัญด้านการตลาด จะประกอบไปด้วย การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด คุณลักษณะสมบัติของตัวสิ นค้า สถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย และตราสิ นค้า
หรื อภาพลักษณ์ขององค์กร 3) ปั จจัยสาคัญด้านการบริ หารจัดการองค์กร จะประกอบไปด้วย ระบบการบริ หาร
จัดการและการควบคุมองค์กร และทีมงานผูบ้ ริ หารองค์กรหรื อความสามารถเฉพาะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หาร
4) ปั จจัยสาคัญด้านการจัดการการเงิน จะประกอบไปด้วย แหล่งที่มาของเงินทุนและการบริ หารเงินทุนหมุนเวียน
และความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลของทีมงานด้านการจัดการการเงิน และ 5) ปั จจัยสาคัญด้านการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง จะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่าง ๆ และการจัดทาแผนป้ องกันและแผนฉุกเฉิ น
และเมื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน จึงได้กาหนดเป็ นแผนธุรกิจต้นแบบ ใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะที่เน้นความแตกต่าง มีตลาดเป้ าหมายที่ประเทศ
ญี่ปุ่น สิ นค้าประเภทแรกคือทุเรี ยนอบกรอบ โดยจะอาศัยปัจจัยด้านการตลาดนา ซึ่งเน้นการตลาดบนสื่ อออนไลน์
แผนธุรกิจมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เงินลงทุน 2,300,000 บาท ประมาณการยอดขายที่ 5.4 ล้านบาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยจากธุรกิจ 138 % และผลตอบแทนภายใน IRR 46.99 %
ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการทาธุรกิจผลิตและส่งออกผลไม้อบแห้งได้ นอกจากนี้
ผลที่ได้สามารถนาไปต่อยอดที่จะทาให้แผนธุรกิจมีความละเอียดสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นโดยการเก็บข้อมูลเชิงลึก
เพิ่มเติมที่เน้นเจาะจงเฉพาะปัจจัยที่ตอ้ งการให้เป็ นปัจจัยหลักในการทาธุรกิจ เจาะจงวิธีการผลิต ประเภทของ
ผลไม้ หรื อประเทศที่จะส่งออก เป็ นต้น

จ
51770384:

MAJOR: INTERNATIONAL BUSINESS; M.B.A. (INTERNATIONAL
BUSINESS)
KEYWORDS: BUSINESS PLAN/ PROCESSED FRUIT MANUFACTURE AND EXPORT/
INTERNAL FACTORS OF BUSINESS’S SUSTAINABLE GROWING
SURASIT PETCHANG: BUSINESS PLAN OF PROCESSED FRUIT
MANUFACTURE AND EXPORT. ADVISOR: SURAT SUPITCHAYANGKOON, D.I.B.A.
188 P. 2010.
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.

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ได้แบ่งขอบเขตงานเป็ นสองส่ วนคือ ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
การดาเนิ นธุ รกิจการผลิตและส่ งออกผลไม้แปรรู ป ที่ทาให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และนาผล
ที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนธุ รกิจ โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
มาประกอบการจัดทาแผน

ลักษณะธุรกิจ แนวคิด และสิ นค้ า ขนาดของตลาด แนวโน้ มและโอกาสทางธุรกิจ
ธุ รกิจจะเป็ นลักษณะของธุ รกิจการผลิตและส่ งออกโดยอาศัยแนวคิดว่าประเทศไทย
มีวตั ถุดิบที่มีศกั ยภาพมากมาย เป็ นการขยายตลาดภายนอกและนารายได้เข้าประเทศ โดยหนึ่งใน
สิ นค้าที่มีศกั ยภาพที่ไทยมีความได้เปรี ยบโดยสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ และความชานาญ คือผลไม้
ซึ่ งจะมีการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยายตลาด และมีอายุของสิ นค้านานขึ้น รวมถึงเป็ นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในประเทศอีกทางหนึ่ง
จากข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอก ขนาดของตลาดต่างผลไม้แปรรู ปในประเทศ
มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเป็ นตลาดส่ งออกที่มีศกั ยภาพสู งมากสาหรับ
ผูผ้ ลิตอาหารไทย เนื่ องจากเป็ นประเทศที่มีความต้องการนาเข้าอาหารจากต่างประเทศถึงร้อยละ 60
ของความต้องการบริ โภคทั้งหมด และชาวญี่ปุ่นเองก็มีกาลังซื้ อที่สูงเมื่อดูจาก GDP และ PPP
โดยผูบ้ ริ โภคญี่ปุ่นเน้นบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และความพิถีพิถนั เป็ นผูม้ ีระดับ
รายได้สูง และยินดีจ่ายหากสิ นค้าอยูใ่ นความต้องการ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคญี่ปุ่นมองอาหารเหมือน
แฟชัน่ รสนิยมและความต้องการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทาให้ยงั มีช่องว่างของตลาด
กลุ่มเฉพาะ ซึ่ งยังมีปริ มาณมูลค่ามากอยูเ่ ช่นกัน
แนวคิดด้านธุ รกิจและสิ นค้าที่จะทาการส่ งออกมีลกั ษณะดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผูผ้ ลิตสิ นค้ารายใหญ่ โดยจะต้องการตอบสนองต่อตลาดและ
ลูกค้าขนาดเล็กซึ่ งผูส้ ่ งออกหรื อตัวกลางขนาดใหญ่ไม่ให้ความสนใจกับตลาดดังกล่าว
2. สามารถที่จะทาให้ธุรกิจมีความยัง่ ยืน และสามารถต่อยอดธุ รกิจออกไปได้
หลายแนวทาง
3. เลือกสิ นค้าที่มีลกั ษณะสื่ อว่ามีถิ่นกาเนิดจากประเทศไทย ซึ่ งจะทาให้หลีกเลี่ยงกับ
การแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่น ๆ
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4. เลือกสิ นค้าที่ไม่สามารถหรื อมีโอกาสน้อยในการผลิตที่ตลาดเป้ าหมาย
5. เป็ นการนาเสนอสิ นค้าที่มีความแปลกใหม่ โดยคานึงถึงโอกาสและความเป็ นไปได้
จากรสนิยมการอุปโภคและบริ โภคในตลาดนั้น
การประมาณการขนาดของตลาด ขนมขบเคี้ยวนอกจากจะเป็ นอาหารว่างที่ชาวญี่ปุ่น
นิยมรับประทานในระหว่างวันแล้ว ยังเป็ นของขวัญหรื อของฝากที่ชาวญี่ปุ่นชอบเลือกซื้ อให้แก่
ญาติมิตรในช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษด้วย โดยชาวญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมหวานและ
ขนมขบเคี้ยวที่สูงประมาณร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายด้านอาหารทั้งหมดในแต่ละปี ทาให้ปัจจุบนั ญี่ปุ่น
เป็ นตลาดขนมหวานและขนมขบเคี้ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าการตลาดที่สูงกว่า
20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ต่อปี และแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ยงั คงเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2007 ความต้องการบริ โภคมีถึง 227,000 ตัน ในจานวนนี้เป็ นปริ มาณที่ผลิต
ในประเทศ 219,200 ตัน และปริ มาณนาเข้า จานวน 11,600 ตัน
ในอีกด้านหนึ่ง ในญี่ปุ่นยังมีอีกตลาดที่กาลังขยายตัวในอนาคต นัน่ คือตลาดของผูส้ ู งอายุ
โดยญี่ปุ่นมีประชากร 127.6 ล้านคน และเป็ นประชากรที่อายุสูงกว่า 65 ปี 28.9 ล้านคน หรื อร้อยละ
22.7 ของประชากรทั้งประเทศ นัน่ คือตลาดอาหารผูส้ ู งอายุญี่ปุ่นจะขยายตัวขึ้นเรื่ อย ๆ สื บเนื่องจาก
การบังคับใช้ระบบประกันสาหรับการดูแลผูส้ ู งวัย หรื อผูป้ ่ วยของญี่ปุ่น ซึ่ งบังคับให้ผทู ้ ี่อายุต้ งั แต่
45 ปี ขึ้น ไป ต้องทาประกัน เพื่อสะสมเงินไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างผูด้ ูแลเมื่อป่ วย หรื อ ไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้ ระบบประกันนี้ ได้นามาใช้เพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุของญี่ปุ่น การศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ตลาดอาหารสาหรับผูส้ ู งอายุมีมูลค่าถึง 1,600 ล้านเยนในปี 2551
จากปริ มาณขนาดของตลาดที่ยงั เปิ ดกว้างและเพิ่มขึ้น รวมถึงช่องว่างทางธุ รกิจที่ผผู ้ ลิต
รายใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญ จึงถือเป็ นโอกาสทางธุ รกิจของผูผ้ ลิตรายย่อยที่สามารถเข้ามาทาตลาด
ตอบสนองความต้องการในส่ วนนี้ได้เป็ นอย่างดี

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเติบโตอย่ างยัง่ ยืนของธุรกิจการผลิตและส่ งออกผลไม้ แปรรู ป
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจการผลิตและส่ งออกโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ ลิตและส่ งออกผลไม้แปรรู ป จานวน 6 ราย ในเขตภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก อาศัยแนวคิดของทฤษฏี Resource Base View หรื อทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์กร
เพื่อหาจุดแข็งภายในของแต่ละองค์กรในสายธุ รกิจนี้ โดยขอบเขตข้อมูลที่ทาการศึกษา
จะครอบคลุมทุกด้านของการทาธุ รกิจ คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริ หารจัดการ
องค์กร ด้านการบริ หารจัดการการเงิน และด้านบริ หารจัดการความเสี่ ยง พบว่า ปัจจัยย่อยที่สาคัญที่
ได้จากการสัมภาษณ์มีดงั ต่อไปนี้
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1. ปัจจัยสาคัญด้านการผลิต จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบแหล่งที่มาและการจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพในการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการ
การจัดเก็บสิ นค้าทั้งวัตถุดิบและสิ นคงเหลือและสิ นค้าสาเร็ จ และความสามารถเฉพาะส่ วนบุคคล
หรื อประสบการณ์ของพนักงานในสายการผลิต
2. ปัจจัยสาคัญด้านการตลาด จะประกอบไปด้วย การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด คุณลักษณะสมบัติของตัวสิ นค้า สถานที่และช่องทางการ
จัดจาหน่าย และตราสิ นค้าหรื อภาพลักษณ์ขององค์กร
3. ปัจจัยสาคัญด้านการบริ หารจัดการองค์กร จะประกอบไปด้วย ระบบการบริ หาร
จัดการและการควบคุมองค์กร และทีมงานผูบ้ ริ หารองค์กรหรื อความสามารถเฉพาะส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ หาร
4. ปัจจัยสาคัญด้านการจัดการการเงิน จะประกอบไปด้วย แหล่งที่มาของเงินทุนและ
การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน และความสามารถเฉพาะส่ วนบุคคลของทีมงานด้านการจัดการการเงิน
5. ปัจจัยสาคัญด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง จะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
ความเสี่ ยงต่าง ๆ และการจัดทาแผนป้ องกันและแผนฉุ กเฉิ น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละบริ ษทั มีลกั ษณะการบริ หารจัดการ การดาเนินงานและ
จุดแข็งที่แตกต่างกัน ดังนั้นปั จจัยย่อยบางปั จจัย ซึ่ งมีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจมากต่อบริ ษทั หนึ่ง
อาจจะไม่มีผลหรื อมีผลน้อยต่อการดาเนิ นธุ รกิจของอีกบริ ษทั หนึ่ง

เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการจัดทาแผนธุรกิจ
จากภาพรวมของตลาดและปั จจัยที่จะทาให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจการผลิต
และแปรรู ปผลไม้ส่งออกนี้ เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่จึงจะเน้นเพียงบางด้านของปั จจัยสาคัญ
โดยไม่มีการผลิตในขั้นต้นเอง ดังนั้นจึงจะใช้ปัจจัยด้านการตลาดนา จึงวางแนวทางการวิเคราะห์
กลยุทธ์ในการทาธุ รกิจได้ดงั นี้
จากที่เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารมีบทบาทมากขึ้นผูบ้ ริ โภคเองก็สามารถเข้าถึงสื่ อต่าง ๆ
ได้มาก ทาให้การค้นหาและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายเฉพาะสามารถทาได้ง่ายขึ้น
และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารนี้ ทาให้ความได้เปรี ยบทางเทคโนโลยี
ไม่มีผลมากเพราะสามารถเรี ยนรู ้ทนั กันได้โดยใช้เวลาไม่นาน และความได้เปรี ยบจะอยูผ่ ผู ้ ลิต
รายใหญ่ที่จะได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดในการผลิต และทรัพยากรที่มากทาให้สามารถ
คิดค้นสิ นค้าที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงศักยภาพในการทาตลาดมากกว่าผูผ้ ลิตรายย่อย
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จากที่บริ ษทั ตั้งใหม่มีขนาดเล็ก มีงบประมาณเงินทุนและบุคลากรที่จากัด ดังนั้นการที่จะ
ทาการผลิตให้ได้สินค้าราคาต่าเพื่อเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนเพื่อแข่งกับรายใหญ่จึงเป็ นไปได้ยาก หรื อ
หากจะผลิตคิดค้นสิ นค้าประเภทใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างก็ยงั มีความเสี่ ยงจากการลงทุนพัฒนา
สิ นค้าใหม่และการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งต้องมีการสร้างการรับรู ้ต่อสิ นค้าใหม่และการ
ยอมรับใหม่ ที่จะต้องใช้เงินประชาสัมพันธ์สูง
จากการวิเคราะห์น้ ี ช่องว่างการตลาดที่จะเห็นได้คือกลุ่มลูกค้าที่มีจานวนไม่มากพอ
ที่ผผู ้ ลิตรายใหญ่จะทาตลาดหรื อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ เพราะความไม่คุม้ ทุนจากการที่ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนใด ๆ เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างที่ตอ้ งการของตลาด
ดังนั้นการดัดแปลงสิ นค้าเพื่อสร้างความแตกต่างในการตอบสนองไปที่ตลาดย่อยเฉพาะ
ที่ผผู ้ ลิตรายใหญ่ยงั ไม่ให้ความสาคัญ และอาศัยขนาดที่เล็ก มีความคล่องตัวที่จะทาให้เกิดการ
ตอบสนองที่รวดเร็ วกว่า ดีกว่า ในการเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ จึงจะเป็ นทางเหมาะสมมากที่สุดในการ
เริ่ มต้น จึงจะใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ โดยเน้นที่ความแตกต่าง หรื อ “Differentiation Focus” โดยมี
เป้ าหมายไปที่ตลาดกลุ่มเฉพาะที่ตอ้ งการสิ่ งที่แตกต่างและยังไม่มีการสนองตอบ และมีกาลังการซื้ อ
มากพอที่สามารถทาให้กิจการเริ่ มต้นได้
จากการที่ยงั ไม่ได้มีการผลิตในขั้นต้นเอง ธุ รกิจจึงเป็ นในลักษณะตัวกลางการค้า
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. การต่อยอดกิจกรรมการตลาดต่างประเทศจากผูผ้ ลิตขนาดเล็กในพื้นที่ ที่มีสินค้าดี
มีคุณภาพแต่ที่ไม่ตอ้ งการส่ งออกด้วยตนเองหรื อไม่ถนัดในการดาเนินกิจกรรมการตลาด
ต่างประเทศ
2. การตอบสนองต่อตลาดและลูกค้าขนาดเล็กซึ่ งผูส้ ่ งออกหรื อตัวกลางขนาดใหญ่ไม่ให้
ความสนใจกับตลาดดังกล่าว
3. ความต้องการตอบสนองต่อผูค้ า้ ส่ งรายเล็กในต่างประเทศที่ตอ้ งการติดต่อแหล่งผลิต
โดยตรงแต่ไม่สะดวกที่จะทาการค้าผ่านตัวกลางรายใหญ่ เป็ นต้น
โดยด้านการตลาดจะเน้นไปที่การทาตลาดและประชาสัมพันธ์บนสื่ อออนไลน์
ซึ่ งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้เป็ นอย่างดีในงบประมาณที่เหมาะสม

สรุปแบบจาลองการลงทุน
ความเป็ นเจ้าของ:
ดาเนินธุ รกิจในรู ปของ บริ ษทั จากัด
ทุนจดทะเบียน 2,300,000 บาท
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เป็ นเงินส่ วนของเจ้าของ 1,000,000 บาท
การลงทุน:
เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ 100,000 บาท
ตัวอาคารโรงงานและที่ดิน 1,400,000 บาท
เงินหมุนเวียนในการเริ่ มดาเนิ นธุ รกิจ 800,000 บาท
ส่ วนแบ่งตลาด:
มูลค่าการบริ โภคขนมขบเคี้ยวในตลาดญี่ปุ่น ที่สูงกว่า 600,000 ล้านบาท ต่อปี เป้ าหมาย
ส่ วนแบ่งของกิจการ 0.001% หรื อประมาณ 5.4 ล้านบาทต่อปี
เป้ าหมายธุ รกิจ:
กาหนดยอดขายปี ที่ 1 ประมาณ 5.4 ล้านบาท จากกิจกรรมหลัก คือเสนอขายผ่าน
อินเทอร์ เน็ต บริ การ EMarketplace และร้านค้าปลีกปลายทาง เพื่อสร้างโอกาสการขาย และมีอตั รา
การเติบโตของยอดขายที่ 3-4 % ต่อปี ทุก ๆ ปี
การบริ หารการเงิน:
ต้นทุนคงที่ ประมาณ 8 % และต้นทุนผันแปร 66 %
กระแสเงินสดหมุนเวียน ปี ที่ 1 = 1.5 ล้านบาท
กระแสเงินสดหมุนเวียน ปี ที่ 2 = 2.4 ล้านบาท
กระแสเงินสดหมุนเวียน ปี ที่ 3 = 3.2 ล้านบาท
กระแสเงินสดหมุนเวียน ปี ที่ 4 = 4.1 ล้านบาท
กระแสเงินสดหมุนเวียน ปี ที่ 5 = 5.0 ล้านบาท
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุน:
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจากธุ รกิจ (ARR: Average Rate of Return) 138 %
ระยะเวลาคืนทุน (PB: Payback Period) ประมาณ 2 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR: Internal Rate of Return) 46.99 %
ปัจจัยหลักของความสาเร็ จของธุ รกิจที่จะทาให้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามแผนธุ รกิจนี้
คือการจัดการด้านการตลาดในการค้นหากลุ่มเป้ าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย สิ นค้า
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการในการเข้าหาและส่ งมอบสิ นค้า
ต่อกลุ่มเป้ าหมายนั้น ๆ และรักษาความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ โดยปัจจัยรองคือ
ต้องบริ หารจัดการวางแผนด้านการจัดซื้ อและบริ หารจัดการการเงินด้วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
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ในการทาการศึกษาในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมของปั จจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการทา
ธุ รกิจผลิตและส่ งออกผลไม้แปรรู ป เพื่อนาผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาเป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนธุ รกิจ เนื้อหาย่อยในการสัมภาษณ์จึงหลากหลาย และค่อนข้างแตกต่างเป็ นอย่างมาก ขึ้นอยูก่ บั
จุดแข็งของแต่ละองค์กรของผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ นั และโดยมากเป็ นการส่ งออกโดยการอาศัยเทรดเดอร์
มากกว่าจะเป็ นการศึกษาตลาดและทาตลาดต่างประเทศด้วยตัวเอง จึงมีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ ี่
ต้องการจะทาการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. ในการศึกษาเพิ่มเติม หากยังเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านธุ รกิจการส่ งออก
ผลไม้แปรรู ป ผูท้ าการศึกษาควรจะเน้นการเก็บข้อมูลจากตัวแทนการค้า ผูท้ าหน้าที่ส่งออก ก็จะทา
ให้ได้ขอ้ มูลในด้านการบริ หารจัดการการธุ รกิจระหว่างประเทศ เช่น การขนส่ งระหว่างประเทศ
การทาตลาดต่างประเทศและการทาธุรกรรมการเงินที่ละเอียดและชัดเจนกว่า
2. จากการวางแผนที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเป็ นแนวในการจัดทา
แผนธุ รกิจ เนื่องจากแต่ละผูผ้ ลิตมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน และแผนธุ รกิจสาหรับบริ ษทั ตั้งใหม่
ไม่สามารถครอบคลุมจุดแข็งทั้งหมดนั้นได้ ดังนั้นผูศ้ ึกษาต่อยอดอาจจะทาการศึกษาในเชิงลึก
เฉพาะปัจจัยบางปัจจัย ตามที่ตอ้ งการให้เป็ นปั จจัยนาหลัก ก็จะทาให้แผนธุ รกิจมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น เช่น ถ้าต้องการให้แผนธุ รกิจมีการนาโดยปั จจัยด้านการตลาด ก็อาจจะศึกษาโดยเน้นลึก
เฉพาะในด้านการตลาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา เช่น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า การใช้ส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ
3. เนื่องจากการกระจายของทาเลที่ต้ งั ของบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมภาษณ์และเวลาที่สะดวกในการ
ให้สัมภาษณ์ ทาให้ได้กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันในด้านการเทคโนโลยีการผลิต
ประเภทของผลไม้ และประเทศที่ทาการส่ งออก ผลการสัมภาษณ์ที่ได้จึงออกมาในภาพกว้าง ดังนั้น
ถ้าแผนธุ รกิจมีการเจาะจงประเภทสิ นค้าหรื อเทคโนโลยีในการผลิต หรื อประเทศที่ส่งออก และ
มีการศึกษาแบบเจาะจงไปที่ผปู้ ระกอบการที่มีลกั ษณะธุ รกิจที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับแผนธุ รกิจ
นั้น ๆ ก็จะทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่ งจะทาให้แผนธุ รกิจมีความละเอียด และ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

