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1248045 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 
คําสําคัญ : Orchid Involve/กลวยไมคุณภาพมาตรฐาน 

    ทวีศักดิ์ วองวัฒนาการ: แผนธุรกิจรับจัดจําหนายกลวยไมคุณภาพมาตรฐาน 
อาจารยท่ีปรึกษา: อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ. 60 หนา. 
 

บทสรุปผูบริหาร 
Orchid Involve จะเริ่มดําเนินธุรกิจรับจัดจําหนายในเดือนมกราคม 2553 โดยจะใหบริการจําหนาย

กลวยไมที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑของทางรานน้ันจะเปน  1. สายพันธุบอมแดง (Red Sonia) 2. สาย
พันธุขาว 5 n (White 5N, Benz, Fairy) 3. สายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green)  ซึ่งสินคามีลักษณะที่เปน
เอกลักษณเฉพาะโดยการนํากลวยไมที่มีคุณภาพมาตรฐานเทาน้ัน อีกทั้งยังเพ่ิมความคงทนดวยการเสริมหลอด
นํ้ายาเขาไปซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายของรานจะเปนวัยทํางานชวงอายุระหวาง 22 – 60 ป บริเวณปากคลองตลาด 
 ทางรานจะขายกลวยไมสายพันธุบอมแดง (Red Sonia) ในราคาช้ินละ 30 บาท สายพันธุขาว 5 n (White 
5N, Benz, Fairy) ในราคาช้ินละ 35 บาท สายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green) ในราคาช้ินละ 40 บาท โดย
ทางรานจะมีกลยุทธในการสงเสริมการตลาด ไดแก การจัดทําใบปลิวแนะนําราน และการจัดทําสะสมยอดการซื้อ 
 แนวคิดในการรับจัดจําหนายจําหนายกลวยไมที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ี เน่ืองจาก คนสวนใหญนิยมรัก
สวยรักงามมากข้ึน ทําใหกลวยไมของไทยเปนที่นิยมทั้งตลาด เน่ืองจากวามีอายุการประดับโชวความสวยงามได
นานกวา และมีสีดอกสดใสและสีหลากหลายทําใหการขยายของตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น และผูประกอบการท่ี
เล็งเห็นชองวางทางการตลาดและหันมาจับลูกคากลุมน้ียังมีไมมากนัก อีกทั้งยังมีบริษัทผูสงออกกลวยไมเปน
ตลาดรองรับ ซึ่งผูประกอบการไดมีการสนิทสนมคุนเคยเปนอยางดี 

 ทาง Orchid Involve เปนกจิการเจาของคนเดียว เร่ิมกิจการดวยเงินประมาณ 1.1 ลานบาท 
โดยมีการกูยืมจากธนาคารจํานวน 1 แสนบาท จากการวเิคราะหพบวา จะมีการคืนทุนภายใน 3 ป 6 
เดือน มีผลตอบแทนภายใน 27.22% และมูลคาในปจจุบัน 841,421.52 บาท ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ
ท่ีจะลงทุน เนื่องจากการจําหนายกลวยไมที่มีคุณภาพยังเปนเรื่องใหม ซึ่งก็ยังไมมีผูจําหนายกลวยไมที่

เฉพาะเจาะจงไปยังกลุมลูกคากลุมน้ีชัดเจน ทําใหผลิตภัณฑมีโอกาสที่จะถือครองสวนตลาดในสัดสวนที่มาก ซึ่งก็
ยังไมมีแบรนดสินคาที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุมลูกคากลุมน้ีชัดเจนนัก 
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อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูซ่ึงเสียสละเวลาอันมีคาในการให
คําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการจัดทําและขอคิดเหน็พรอมท้ังความรูในเร่ืองการทําแผนธุรกิจ 
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แกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มีความสมบูรณ และถูกตองยิ่งข้ึนไปอีก ผูเขียนใคร
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง ท่ีเอ้ือเฟอขอมูลในการทําแผนธุรกิจและขอขอบ 
พระคุณรานละเอียดดอกไมสด ปากคลองตลาด ท่ีใหขอมูลในการจัดต้ังราน 

นอกจากน้ีผูเขียนขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีผูเขียนได
ศึกษาอยู ณ ท่ีนี้และเจาหนาท่ีทุก ๆ ทานท่ีไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูเขียน
มาโดยตลอด 

สุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา แผนธุรกิจฉบับนีจ้ะกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจ 
และหากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทําแผนธุรกจิฉบับนี้ ผูเขียนขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทท่ี 1 
วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 
เปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้ตอ สถาบันทางการเงินหรือธนาคาร 
 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อเปนแผนในการดําเนนิกิจการจําหนายกลวยไมในประเทศไทย 
2. เพื่อคนหาโอกาสพัฒนาชองทางการตลาดของกลวยไมใหแปลกใหมและมีความ

แตกตางนาสนใจ ในปจจุบัน 
3. เพื่อการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือในการดําเนินกิจการในจํานวนเงิน 100,000 บาท โดย

ใชรถยนตเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน 
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บทท่ี 2 
ความเปนมาของธุรกิจ 

 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจ 

กลวยไมเปนพชืเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยมีการปลูกเพื่อจาํหนายท้ังภายใน 
ประเทศและสามารถสงออกไปยังตางประเทศอีกดวย สามารถสรางรายไดเขาประเทศปละหลาย
พันลานบาท มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากความตองการของตลาดมีเพิ่มสูงข้ึน ตลาด
ภายในประเทศท่ีสําคัญ ไดแก ปากคลองตลาด ถือเปนตลาดขายสงท่ีสําคัญ โดยกลวยไมสวนใหญ
ท่ีจําหนายภายในประเทศมกัเปนกลวยไมท่ีมีคุณภาพต่าํหรือมีตําหน ิ ไมสามารถนําไปสงขายยัง
ตางประเทศได 
 แหลงผลิตกลวยไมตัดดอกเพื่อการคามีการกระจายอยูในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย โดยมี
แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูบริเวณแถบภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ เปนตน ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมกันประมาณรอยละ 85 ของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท้ังหมด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกลวยไม ใกลแหลงน้ํา
และตลาด มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก การผลิตกลวยไมตัดดอกเพื่อการสงไปยังโรงแรม 
ภัตตาคารรานอาหารนั้น จาํเปนตองผลิตใหมีคุณภาพด ี เปนตลาดสําคัญเพราะมีกําลังซ้ือสูง โดย
กลวยไมท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในปจุบันมีหลายสกุล ไดแก สกุลหวาย ออนซิเดียม แวนดา แอสโต 
เซนดา และแคทลียา เปนตน ซ่ึงลวนแตสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดจาํนวนมากและยังคง
เปนท่ีตองการของตลาดในระดับสูง ดงันั้นจึงถือวากลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีนาลงทุนอีกชนิด
หนึ่ง 
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ในปจจุบัน คนสวนใหญนยิมใชกลวยไมมาประดับ เพื่อความสวยงาม ทําใหกลวยไม
ของไทยเปนท่ีนิยมท้ังตลาดภายในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากกลวยไมมีอายกุารประดับโชว
ความสวยงามไดนานกวาดอกไมอ่ืนๆ และมีสีดอกสดใสและสีหลากหลายทําใหการขยายของตลาด
ภายในและตลาดสงออกมีแนวโนมสูงข้ึน ดังนั้นการศึกษาการผลิตและการตลาดกลวยไม จึงมี
ความจําเปนเพือ่ใหทราบขอมูลท้ังการผลิตและการตลาด และปญหาตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหากลวยไมตอไปในอนาคต ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท,   
การผลิตและการตลาดกลวยไม (ม.ป.ท., 2548) 

ธุรกิจกลวยไมตัดดอกไดมีความผูกพันกับผูประกอบการมาเปนระยะเวลายาวนาน โดย
ครอบครัวไดทําธุรกิจเกี่ยวกับกลวยไมในหลายดาน ประกอบดวย ธุรกิจการผลิตกลวยไมตดัดอก
สกุลหวาย (Dendrobium) เพื่อการคา ธุรกิจการสงออกกลวยไมตัดดอก เปนตน ซ่ึงพบวาจากอดตีถึง
ปจจุบันตลาดกลวยไมภายในประเทศเปนตลาดท่ีรองรับกลวยไมตกเกรดจากการสงออก เนื่องจาก
ผูผลิตสามารถขายกลวยไมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสงออกไดราคาสูงกวาตลาดภายใน  

ดวยเหตุผลขางตน ผูประกอบการจึงไดมีแนวคิดท่ีจะกอต้ังแบรนด Orchid Involve เพื่อ
ประกอบธุรกจิจัดจําหนาย กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) ไดแก สายพันธุบอม (Sonia) สาย
พันธุขาว 5 n (White 5N, Benz, Fairy) สายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green) ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเทากับการสงออก ในราคาไมแพง จะต้ังอยูท่ีปากคลองตลาด ซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมตลาด
ดอกไมสด กลวยไมจาก Orchid Involve จะเปนผลิตภณัฑสําหรับผูท่ีช่ืนชอบ และตองการคุณภาพ
และความคงทนสําหรับกลวยไมเปนพิเศษ อีกท้ังยังสามารถสงไปยังตลาดโลกไดอีกดวย ซ่ึง
นอกจากผลิตภัณฑจะมีเอกลักษณท่ีโดดเดนแลวยังมีความแตกตางในดานการจดัรูปแบบ โดย
คํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก เพราะรานขายกลวยไมลักษณะนี้ยังไมมี จึงถือ
เปนโอกาสทองในการประกอบธุรกิจนี ้ 

 
ผูประกอบการ 
นายทวีศักดิ์ วองวัฒนาการ 
ประวัติ  
นายทวีศักดิ์ วองวัฒนาการ 
การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป)         คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ประสบการณการทํางาน 
ป 2550 ฝกงานที่บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ฝายพัฒนาบุคลากร 

(Plant Administration)  
ผูประกอบการมีประสบการณในวงการกลวยไมมากวา 15 ป มีความคุนเคยกบั ผู

สงออกกลวยไมจํานวนมาก โดยทางครอบครัวไดทําธุรกิจเกี่ยวกับกลวยไมในหลายดาน 
ประกอบดวย ธุรกิจการผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวาย (Dendrobium) เพื่อการคา ธุรกิจการสงออก
กลวยไมตัดดอก 
ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 
ตารางท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลําดับ รายการดําเนนิงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

1. การวางแผนรูปแบบของราน 2 สัปดาห 1 กันยายน – 15 กันยายน 2552 
2. การเลือกทําเลที่ตั้ง 8 สัปดาห 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2552 

3. การตกแตงราน 5 สัปดาห 1 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2552 
4. จัดหาอุปกรณและวัตถุดิบ 2 สัปดาห 1 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 

2552 
5. การสรรหาและคัดเลือก

พนักงาน 
2 สัปดาห 1 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 

2552 
6. การอบรมพนกังานขาย 2 สัปดาห 15 ธันวาคม– 29 ธันวาคม 2552 
7. การประชาสัมพันธราน 2 สัปดาห 5 มกราคม– 14 มกราคม 2553 

8. การเปดราน - 15 มกราคม 2553 
 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 26 สัปดาห  
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและวิเคราะหตลาด 

 
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 
 อุตสาหกรรมกลวยไมของไทย เจริญกาวหนาอยางมากสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ
เปนอันดับหนึง่ในบรรดาไมดอกไมประดบัท้ังหมดท่ีมีการสงออก และไทยอยูในอันดับหนึ่งในการ
สงออกดอกกลวยไมของโลก โดยกลวยไมจากไทยมีความโดดเดนท้ังในดานสีสันและรูปรางของ
ดอก ซ่ึงการสงออกดอกกลวยไมและตนกลวยไมมีปริมาณและมูลคาเพิ่มข้ึนโดยตลอด ตลาด
ตางประเทศจะนิยมส่ังซ้ือกลวยไมสกุลหวาย เนื่องจากสีสันสดใส และระยะเวลาในการใชงานนาน 
สวนตลาดในประเทศ ขณะนี้ดอกกลวยไมเปนท่ีนยิมมากข้ึนกวาในอดีตเห็นไดจากในงานพิธีและ
เทศกาลตาง ๆ ผูจัดงานหนัมาใชดอกกลวยไมกันมากข้ึน เนื่องจากมีระยะการใชงานนานและราคา
ไมแพง จากเดิมท่ีนิยมไมตดัดอกประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ซ่ึงเทากับวาความตองการ
กลวยไมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ (เดลินิวส, 26 ธันวาคม 2550.) 

ตลาดกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) จากในระยะท่ีผานมาการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยังทํา
ไดคอนขางจํากัด เนื่องจากวาราคาท่ีดนิมีราคาสูงข้ึนและเกษตรกรที่เขามาปลูกกลวยไมจะตองมี
ความรูความชํานาญในการเพาะปลูก ประกอบกับปจจยัการผลิตมีราคาสูงข้ึน เชน ปุยและยา ทําให
เกษตรกรไมมีเงินลงทุนในการดูแลบํารุงรักษากลวยไมใหมีคุณภาพด ี ดังนั้นจึงไดเกดิธุรกิจการ
จําหนายกลวยไมท่ีไดมาตรฐานคุณภาพกลวยไมของประเทศไทย เนื่องจากกลวยไมท่ีมีคุณภาพ 
และราคาไมแพง หาไดยากในตลาด จึงสงผลใหธุรกิจการจําหนายกลวยไมท่ีไดมาตรฐานคุณภาพ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

เกษตรกรสวนใหญจะขายกลวยไมในลักษณะท่ีตดัดอกขาย โดยมีการสงขายท้ังตลาดใน
ประเทศและสงออก การสงออกจะขายใหแกบริษัทสงออก ตลาดในประเทศเกษตรกรมีการสงขาย
ใหแกพอคาท่ีมารับซ้ือถึงสวนและนําไปขายเอง ตลาดท่ีมีการนํากลวยไมไปขายมากท่ีสุดคือ 
ปากคลองตลาด กลวยไมสกุลหวายท่ีเกษตรกรสงขายสวนใหญจะเปนเกรดช้ันสอง กลวยไมเกรด
ตาง ๆ ท่ีเกษตรกรสงขายเพ่ือการสงออกท้ังหมดมีความยาวชอดอกไดตามมาตรฐานคุณภาพ
กลวยไมของประเทศไทย  
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ดังนั้นจึงถือเปนตลาดท่ีนาสนใจเปนอยางมาก จึงเปนโอกาสใหผูแขงขันรายใหมเขาสู
ตลาดไดงายและตลาดน้ียังสามารถเติบโตไดอีกมาก Orchid Involve ไดมองเห็นชองวางทาง
การตลาดในการนํากลวยไมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดยีวกบัการสงออก มาจําหนายภายในประเทศ
เนื่องจากตลาดน้ีเปนตลาดแบบ Niche Market ท่ีผูประกอบการแบงตลาดออกเปนสวนยอย ๆ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม ดังนั้นผูประกอบการท่ี
เล็งเห็นชองวางทางการตลาดและหันมาจบัลูกคากลุมนี้ยังมีไมมากนักจึงนาจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะ
เขาไปเจาะกลุมลูกคาในกลุมนี้ 

 
การแบงสวนตลาด 

จากภาพรวมของความตองการกลวยไมภายในประเทศ 29,183.4 ตัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2551) พบวาเปนตลาดท่ีใหญ ดังนัน้เพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคา
ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน การนํากลวยไมท่ีมีคุณภาพดีมาจําหนายภายในประเทศจึงนาท่ีจะขยายสวน
แบงทางการตลาดไดเพิ่มมากข้ึนในอนาคต โดยจากการสัมภาษณผูคากลวยไมในยาน
ปากคลองตลาดจะประมาณการยอดขายไดวา Orchid Involve จะมียอดการจําหนายอยูท่ี 138,240 
ช้ินตอป (14.1 ตัน) คิดเปนสัดสวน 0.04 % ของตลาดรวม 

 
ตลาดเปาหมาย 

ตลาดเปาหมายจะอยูบริเวณยานปากคลองตลาด และกลุมลูกคาท่ัวไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ท่ัวประเทศที่ตองการและใหความสนใจกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) 

1 กลุมเปาหมายหลัก (Primary Target) ประกอบดวย บริษัท ซุปเปอรเฟรช จํากดั ซ่ึง
เปนบริษัทสงออกกลวยไมของประเทศไทย โดยมีขอตกลงในการสงสินคาอยางสมํ่าเสมอทุกวัน 
และเปนกลุมลูกคาวัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง 22 -60 ป ใหความสําคัญกับคุณภาพและความคงทน
ของกลวยไมเปนหลัก  

2 กลุมเปาหมายรอง (Secondary Target) เปนกลุมลูกคาสมาคม โรงแรม ภัตตาคาร
รานอาหารตาง ๆ ท่ีตองการความคงทนของกลวยไมเปนพิเศษ  

ผูประกอบการมีประสบการณในวงการกลวยไมมากวา 15 ป มีความคุนเคยกบั ผู
สงออกกลวยไมจํานวนมาก โดยทางครอบครัวไดทําธุรกิจเกี่ยวกับกลวยไมในหลายดาน 
ประกอบดวย ธุรกิจการผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวาย (Dendrobium) เพื่อการคา ธุรกิจการสงออก
กลวยไมตัดดอก 
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สภาพการแขงขัน 

จะใช Five Force Model ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีมีตอบริษัท โดย
แยกการวิเคราะหโดยใชองคประกอบ 5 หลัก ดังนี ้

1. อุปสรรคดานคูแขงขันเดิมในอุตสาหกรรม 
จากการสังเกตุพบวา ในตลาดกลวยไมสกลุหวาย (Dendrobium) ยานปากคลองตลาด มีผูคาราย

ใหญในตลาดถึง 4 ราย และประกอบดวยผูขายรายยอยอีกจํานวนมาก ราคาอยูในระดับกลาง เปน
ตลาดท่ียังมีศักยภาพท่ีจะเติบโตอีกมาก 

Orchid Involve เปนผูจําหนายกลวยไมท่ีมุงการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะสวน 
ตางจากผูคารายอ่ืน ๆ ท่ีเนนปริมาณยอดขายมากกวาคุณภาพของสินคา Orchid Involve จึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดกีวา ในราคาท่ีไมแตกตางจากคูแขงในตลาดมาก
นัก เนนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีเทากับการสงออกตางประเทศ รูปลักษณการจัดตกแตง ซ่ึงจะชวย
สรางความประทับใจใหกับลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความภักดตีอ Orchid Involve 

2. อุปสรรคจากการมีผลิตภัณฑอ่ืนทดแทน 
สินคาทดแทนท่ีเปนคูแขงของกลวยไม ไดแก กุหลาบ ดาวเรือง ทิวลิป คารเนช่ัน และดอกไม

สดประเภทอ่ืน ๆ ท่ีนิยมใชในการประดับตกแตง และมอบในโอกาสการแสดงความยินดี จึง
สามารถใชทดแทนกลวยไมไดเชนกัน 

3. อุปสรรคทางดานคูแขงใหมท่ีจะเขามา 
ตลาดกลวยไมมีผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ เปนจํานวนมาก และการท่ีมีอุปสรค

ในการเขาสูธุรกิจนี้ต่ําเน่ืองจากใชเงินลงทุนตํ่า และไมตองมีเทคโนโลยีช้ันสูงในการเขามาประกอบ
ธุรกิจ อีกทั้งรัฐบาลมีการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังมีการอํานวยความสะดวก
ในดานการใหสินเช่ือเพ่ือเปดกิจการ จึงเปนเหตุใหมีคูแขงขันรายใหมสามารถเขาสูธุรกิจการ
จําหนายกลวยไมไดโดยงาย ซ่ึงอาจจะทําใหมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

4. อุปสรรคดานอํานาจตอรองของผูขายปจจัย 
เนื่องจากวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญในธุรกิจการจําหนายกลวยไม ซ่ึงผลิตในประเทศ และมี

แหลงผลิตคอนขางมากใหสามารถเลือกซ้ือหาไดโดยงาย มีผูผลิตกลวยไมอยูจํานวนมากจึงเอ้ือตอ

การทําธุรกิจการจําหนายกลวยไม ผูประกอบการมีความคุนเคยกับ ผูผลิตกลวยไมสกุลหวาย

(Dendrobium) เปนอยางดี อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยท่ีมีผลตอธุรกิจจึงมีนอย 
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5. อุปสรรคดานอํานาจตอรองของลูกคา 
แมวากลวยไมจะมีผูจําหนายอยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีสินคาทดแทนอยูอยาง

หลากหลายใหผูซ้ือไดเลือกสรร Orchid Involve มุงสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ และ
ตอบสนองความตองการในสวนท่ีผูบริโภคยังไมไดรับการตอบสนอง อีกท้ัง การจาํหนายกลวยไม
คุณภาพดี คงทนเปนพิเศษ จะชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความภกัดี
ตอ Orchid Involve และสามารถสรางอํานาจการตอรองของธุรกิจใหสูงข้ึนได 
 
ขนาดของตลาดและแนวโนมของผลิตภณัฑ 

 ประเทศไทยมีกลุมผูท่ีอยูในวัยทํางาน (อายุระหวาง 22 - 60 ป) ประมาณ 35.8 ลานคน 
(กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย :2550) ถือวาเปนตลาดท่ีใหญพอสมควร การจําหนาย
กลวยไมเพื่อสนองความตองการของตลาดภายในประเทศ ควรจะเนนความสําคัญของคนท่ัวไป
ภายในประเทศ แตเนื่องจากอิทธิพลตลาดตางประเทศ ซ่ึงดึงดูดกลวยไมคุณภาพดีไปหมด   
(ศาสตราจารยระพี สาคริก, การปลูกกลวยไมเปนการคาและพัฒนาบนพ้ืนฐานความม่ันคง :2546) 
จากผลผลิตกลวยไมรวมทั้งประเทศ 48,639 ตัน แบงไปในตลาดภายในประเทศ 60% และตลาด
ตางประเทศ 40% ในป 2550 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร :2551)   

ในประเทศไทยการจําหนายกลวยไมท่ีมีคุณภาพยังเปนเร่ืองใหม ซ่ึงก็ยังไมมีผูจําหนาย
กลวยไมท่ีเฉพาะเจาะจงไปยงักลุมลูกคากลุมนี้ชัดเจน ทําใหผลิตภณัฑมีโอกาสที่จะถือครองสวน
ตลาดในสัดสวนท่ีมาก อีกท้ังคนสวนใหญนิยมรักสวยรักงามมากข้ึน ทําใหกลวยไมของไทยเปนท่ี
นิยมท้ังตลาด เนื่องจากวามีอายุการประดับโชวความสวยงามไดนานกวาดอกไมอ่ืนๆ และมีสีดอก
สดใสและสีหลากหลายทําใหการขยายของตลาดมีแนวโนมสูงข้ึน ดังนั้นจะเห็นไดวามูลคาตลาด
กลวยไมในประเทศในปหนึ่ง ๆ จะอยูในระดับท่ีคอนขางสูง 
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การวางตาํแหนงผลิตภณัฑ 

 

 
 
 
 
 

สูง  
 
 
 

  

 
 

Orchid Involve 

คุณภาพ/
ราคา 

 
 

กลาง 

 
 
 
 

  

 
 
 

รานเจนอย 

ละเอียดดอกไมสด 

ต่ํา 

 
 
 

 

  

  

รานรุจี 

ต่ํา กลาง สูง 

 กลุมลูกคา 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการวางตาํแหนงผลิตภณัฑ 
 
ลักษณะลูกคา 

ลักษณะลูกคาของ Orchid Involve จะเปนกลุมวยัทํางานอายุตั้งแต 22 – 60 ป ท่ีนิยม
กลวยไมของไทย เนื่องจากวามีอายกุารประดับโชวความสวยงามไดนานกวาดอกไมอ่ืนๆ และมีสี
ดอกสดใสและสีหลากหลาย ซ่ึงนอกจากผลิตภัณฑจะมีเอกลักษณท่ีโดดเดนดวยคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาท่ีมีความคงทนเปนพิเศษ  
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะหปจจัยภายใน 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปจจัยการ
พิจารณา 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

ดานการบริหาร
จัดการ 

-ผูบริหารสามารถเลือกพนักงานไดตรง
กับลักษณะความตองการ 

-

-ผูบริหารไดบริหารงานคนเดียวจึง
สามารถตัดสินใจไดโดยงาย 
-ผูบริหารมีเครือญาติประกอบธุรกิจการ
ผลิตกลวยไม 

ผูบริหารยังขาดทักษะความ
ชํานาญในการบริหาร 

ดานการตลาด -ทําเลที่ตั้งของ Orchid Involve อยูใน 
ปากคลองตลาด ถือเปนทําเลที่ดีของ
การคากลวยไมในประเทศไทย 

-

-เปนผูจําหนายรายแรกที่นําผลิตภัณฑมี
ลักษณะโดดเดนในคุณภาพ และความ
คงทน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยางท่ัวถึง 
-มีเครือญาติเปนผูประกอบธุรกิจผลิต
กลวยไมจึงสามารถรับกลวยไมได
โดยตรง 
-แจกใบปลิวแนะนํารานคา 
จัดรายการสะสมยอดเพ่ือรับของรางวัล -

เปนรานคาท่ีเปดใหม ยังไมเปน
ท่ีรูจัก 

ดานการผลิต -สินคาเปนท่ียอมรับในกลุมผูบริโภค
เปาหมาย 

-

-กระบวนการผลิตสินคาท่ีชัดเจน มีการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนการสงมอบแก
ลูกคา  
-สินคามีคุณภาพเทียบเทากบัตลาด
สงออก คงทน และสดใหม 

ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการ

เพิ่มหลอดนํ้ายาเขาไป เพื่อเพ่ิม
ความคงทนใหกับกลวยไม 
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ปจจัยการ
พิจารณา 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

 -มีผูจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานการสงออก 

 

-มีตูแชเย็นเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของ
กลวยไม 

ดานการเงิน -มีการจัดทํางบการเงินอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
ธุรกิจ  

 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการ
พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

-ผูประกอบการเปนผูจําหนายกลวยไม
ในพื้นท่ี ยอมเขาใจพฤติกรรมการ
บริโภคและมีขอมูลลูกคาท่ีดีกวา 

-

-ตลาดมีขนาดใหญและมีแนวโนมการ
เติบโตสูง 
-สินคามีคุณภาพเทียบเทาตลาดสงออก 

กลุมลูกคาในบางสวนท่ีอาจยึดติด
ท่ีจะใชบริการในรานเดิม ๆ 

สถานการณการ
แขงขัน 

- -ยังไมมีคูแขงขันท่ีชัดเจนในตลาด

กลวยไมท่ีมีคุณภาพเทียบเทาตลาด
สงออก 

มีความเส่ียงจากการแขงขันสูงใน

ธุรกิจจําหนายกลวยไมเนื่องจาก
การเขาสูตลาดไมมีขอจัดกดัมาก
นัก -เนื่องจากคูแขงมีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

ต่ํากวา และมีอายุการใชงานนอยกวา -มีคูแขงขันเดมิหรือคูแขงขันใหม
ท่ีเห็นโอกาสของธุรกิจอาจเขามา
ในธุรกิจ 

 11



12 
 

 

ปจจัยการ
พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สังคม -ในปจจุบันคนสวนใหญมีความตองการ
กลวยไมท่ีมีความคงทนมากขึ้น มา
ประดับเพื่อความสวยงาม เนือ่งจากมี
เวลาวางจาํกัด 

-ปญหาความขัดแยงในสังคมอาจ
สงผลตอยอดขายและพฤตกิรรม
การซ้ือของผูบริโภค 

เทคโนโลยี -สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
สงเสริมการขาย พรอมท้ังมีการ
จําหนายสินคาผานทางเว็บไซต 

-

-สามารถนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
ควบคุมบุคคลโดยใชโทรศัพทในการ
ติดตอส่ือสาร 

ขาดทักษะและประสบการณใน
การนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

สภาพเศรษฐกจิ -การกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยการเพิ่มการจับจายใชสอยของ
ผูบริโภคมากข้ึน 

-สภาพเศรษฐกิจท่ีมีความแปรปรวน
ในปจจุบันสงผลกระทบตอราคา
สินคา และอาจสงผลกระทบการ
พฤติกรรมของผูบริโภคเชนกัน -สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันทํา ทําให

เกิดการแขงขันในการตกแตงสถานท่ี
ใหดดูีเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดการ
ประทับใจแกลูกคา  

 

กฎหมาย, 
ระเบียบ, 
ขอบังคับ 

-รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ
ขนาดยอม 
 

-มีกฏเกณฑระเบียบขอบังคับในการ
จัดพื้นท่ีหนาราน 

กลุมผูจําหนาย, 
เครือขาย 

-เปนคนในพ้ืนท่ีทําใหรูถึงความ
ตองการของลูกคา 
-มีความคุนเคยกับลูกคาเปนอยางด ี
 

-มีตนทุนสูงในการเขาถึงลูกคาราย
ใหม 
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บทท่ี 4 
แผนบริหารจัดการ 

 
รายละเอียดธุรกิจ 
ช่ือกิจการ :  Orchid Involve 
ท่ีตั้งกิจการ : ปากคลองตลาด 

1688 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200โทร : (66) 0-
255-1111 โทรสาร (66) 0-2577-1200  

เวลาเปด-ปด : วันจนัทร – วนัศุกร   เปดเวลา 11.00 น. - 24.00 น. รวมเวลา 12 ช่ัวโมง 
   วันเสาร – วันอาทิตย เปดเวลา 10.00 น. - 02.00 น. รวมเวลา 15 ช่ัวโมง 
 
แผนผังองคกร 

 

 

ผูจัดการ 

พนักงานจัดดอกไม พนักงานขาย 

 
ภาพท่ี 2 แสดงแผนผังองคกร 
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หนาท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัตขิองบุคลากรหลัก 
1.นายทวีศักดิ์ วองวัฒนาการ 

ตําแหนง   : ผูจัดการ 
หนาท่ีความรับผิดชอบ : ดูแลเร่ืองการวางนโยบายการบริหารภายใน 

การจัดหาวัตถุดิบ ควบคุมดแูลประสานงานระหวางผูจัดหาวัตถุดิบกับแผนกจัดดอกไม การสงเสริม
การตลาดรวมท้ังการเก็บเงิน และการทําบัญชีของกิจการ 

การศึกษา   : ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน  : 15,000 บาทตอเดือน 

3.พนักงานจัดดอกไม 
ตําแหนง   : พนักงานจัดชอดอกไม 
หนาท่ีความรับผิดชอบ : จัดชอตามแบบมาตรฐาน/ตามลูกคาส่ัง 
การศึกษา   : ปวช. ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความรู

เร่ืองการจัดดอกไม 
อัตราเงินเดือน  : 7,500 บาทตอเดือน 

4.พนักงานขาย 
ตําแหนง   : พนักงานขาย 
หนาท่ีความรับผิดชอบ : ดูแลการขายและการแนะนําผลิตภัณฑใหกบัลูก

สินคา รวมท้ังสามารถแกไขเส้ือผาท่ีมีปญหาพื้นฐานได  
การศกึษา   : ปวช. ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความรู

เร่ืองการจัดดอกไม 
อัตราเงินเดือน  : 7,500 บาทตอเดือน 

 
จํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากร 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากร 

ลําดับ ฝายงาน จํานวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

รวมเงินเดือน
(บาท/เดือน) 

1. ผูจัดการ 1 15,000 บาท 15,000 บาท 
2. พนักงานจัดดอกไม 1 7,500  บาท 7,500 บาท 
3. พนักงานขาย 1 7,500 บาท 7,500 บาท 
 รวม 3 30,000 บาท 30,000 บาท 
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วิสัยทัศน 
มุงม่ันในการท่ีจะผลิตสินคาและการบริการที่มีคุณภาพ 

พรอมการพัฒนาและเติบโตอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 
พันธกิจ 

1. ใหการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
2. สรางตราสินคาและขยายกลุมลูกคาใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
3. สรางความพึงพอใจและความประทับใจใหเกิดข้ึนกับกลุมของลูกคาท่ีใชผลิตภัณฑ 

 
เปาหมายทางธุรกิจ 
เปาหมายระยะส้ัน            ในระยะปแรก หลังจากเปดตัวจําหนาย แลวผูบริโภคจะใหความสนใจ 

และทดลองซ้ือ จนสินคาเปนท่ียอมรับและรูจักโดยท่ัวไป 
เปาหมายระยะกลาง  มียอดขายเพ่ิมข้ึน 5% ในปท่ี 2-3  จากยอดขายในปท่ีผานมา มีกําไรจาก

ยอดขายท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ือง และตราสินคา เปนท่ีนิยมของกลุมผูท่ีช่ืน
ชอบกลวยไม  สามารถขยายสาขา รวมถึงตามหางสรรพสินคาไดท่ัว
ประเทศ 

เปาหมายระยะยาว  มียอดขายเพ่ิมข้ึน 7% ในปท่ี 4-5 จากยอดขายในปท่ีผานมา ขยายตลาด
กลวยไม ภายใตช่ือ Orchid Involve ไปสูตลาดตางประเทศท้ังในภูมิภาค
เอเชียและยุโรป   

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Future) 

ในการดําเนินการของกิจการ มีปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของกิจการดังนี ้
1. การเปนท่ีรูจักของลูกคา โดยไดเพิ่ม Value ของตัวสินคา โดยการเสริมน้ําเล้ียงใหกับ

กลวยไม เพื่อคงคุณภาพความสดของกลวยไม 
2. การมีทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกในการซ้ือสินคา  
3. การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีความทันสมัย มีการบริการท่ีประทับใจ และสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี
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บทท่ี 5 
แผนการตลาด 

 
ผลิตภณัฑ 
 

Orchid Involve  มีผลิตภัณฑกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) 3 สายพันธุ คือ  
1. สายพันธุบอมแดง (Red Sonia) 
2. สายพันธุขาว 5 n (White 5N, Benz, Fairy) 
3. สายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green)  

ซ่ึงมีลักษณะท่ีไดมาตรฐานกลวยไมของประเทศไทย ประกอบดวยความยาวท่ีไมนอย
กวา 35 ซม. และมีดอกหลุดไดไมเกิน 1 ดอก/ชอ และมีหลอดน้ํายา เพือ่เพ่ิมความคงทนใหกับ
กลวยไม 
 
ตัวอยางผลิตภณัฑ 

 
ภาพท่ี 3  แสดงตัวอยางสายพันธุบอมแดง (Red Sonia) 
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ภาพท่ี 4 แสดงตัวอยางสายพันธุขาว 5 n (White 5N, Benz, Fairy) 
 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยางสายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green) 
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การเปรียบเทียบคูแขงขัน 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

ละเอียดดอกไมสด รานรุจี รานเจนอย การ
เปรียบเทียบ 

 

Orchid Involve 
   

 

-

ดานสินคา 

คุณภาพมาตรฐานสงออก 

-มีความคงทนเปนพิเศษ 

-มีความสดใหมนานถึง 2 

สัปดาห 
-จัดแตงตามลูกคา
ออกแบบ 

-รานคาไดรับการตกแตง
เนนความโปรงใส 

-มีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูผลิตจึงมีตนทุนที่ตํ่ากวา 

-เปนการซื้อสินคาจาก
ผูผลิตโดยตรง 

- สินคามีความสดใหม 
- สินคาเริ่มเสื่อมสภาพ
เมื่อผานไป 3 วัน 

--ซื้อกลวยไมที่ตก
เกรดจากบริษัท
สงออก 

 

-ซื้อกลวยไมจากผูคา
สง 

(สินคา ลางสตอค)จึง
ขาดความสดใหมไป
เล็กนอย 

 -สินคาคุณภาพดีแต
ขาดคุณสมบัติบาง
ประการ 

-สินคาเริ่ม
เสื่อมสภาพเมื่อผาน
ไป 3 วัน 

-สินคาเริ่ม
เสื่อมสภาพเมื่อผาน
ไป 3 วัน 

 

ดานราคา 

-สายพันธุบอมแดง30บาท 
-สายพันธุขาว 5n 35 บาท 
-สายพันธุบูรณะเจตน  

 

-สายพันธุบอมแดง25
บาท 

40 บาท 
-สายพันธุขาว 5n 30 
บาท 
 

-สายพันธุบอมแดง
30บาท 
 

-สายพันธุบอมแดง
20บาท 
-สายพันธุขาว 5n 25 
บาท 

 
 

-ปากคลองตลาด 
 

-
 

 

-

บริษัท ซุปเปอรเฟรช 
จํากัด 

ดาน -ต้ังอยูที่ปากคลองตลาด 
ริมถนนบานหมอ ปากคลองตลาด 

 

 

-ปากคลองตลาด ชองทางการ
จัดจําหนาย  -การจัดตกแตงรานมี

ความโปรงโลง ใช
กระจกเปนวัสดุหลักเพ่ือ
แสดงถึงความนาสนใจ 
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ละเอียดดอกไมสด รานรุจี รานเจนอย การ
เปรียบเทียบ 

 

Orchid Involve 
   

 

- ออกใบปลิวแนะนําราน 

ดาน - จัดรูปแบบรานใหเปนที่นา
ดึงดูดลูกคา 

มีการนําสินคาที่
เกาแลวหรือมี

ตําหนิมาลดราคา 

มีการนําสินคาที่เกา
แลวหรือมีตําหนิมา

ลดราคา 
สงเสริม
การตลาด - จัดรายการสะสมยอดการ

ซื้อเพื่อรับของรางวัล 

 

มีการนําสินคาที่
เกาแลวหรือมี

ตําหนิมาลดราคา 

 
เปาหมายทางการตลาด 
การกําหนดลูกคาเปาหมาย 
การกําหนดลูกคาเปาหมายจะแบงแยกเปน 2 กลุม  

กลุมลูกคาเปาหมายหลัก :    เปนกลุมลูกคาวัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง 22 -60 ป 
กลุมลูกคาเปาหมายรอง :    เปนกลุมลูกคาสมาคม โรงแรม ภัตตาคารรานอาหาร

ตาง ๆ  
 

กลยุทธทางการตลาด 
กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

1.มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
2. จําหนายผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และคงทน 
3. ควบคุมกระบวนการผลิตโดยกําหนดใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีใหนอยท่ีสุด 
Orchid Involve ไดมองเห็นชองวางทางการตลาด โดยการนํากลวยไมท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานเดยีวกับการสงออก มาจําหนายภายในประเทศซึง่ไดเพิ่มหลอดน้ํายาเขาไปเพือ่เพ่ิม
ความคงทนใหกับกลวยไม ผูประกอบการแบงตลาดออกเปนสวนยอย ๆ เพื่อเพ่ิมความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม 

กลยุทธดานราคา 
การจําหนายกลวยไมในราคาเหมาะสมกับคุณภาพ บนพืน้ฐานการบริการท่ีดีเพื่อเปน

การสงมอบ Value pricing ใหกับลูกคาและเพ่ือสนับสนนุใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน  
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 โดยปกติรานขายกลวยไมสดจะต้ังราคาขายใหอยูในระดับมาตรฐานเดียวกันกับรานอ่ืน ๆ 
แตเม่ือมีสินคาท่ีมีคุณภาพเหนือกวารานอ่ืน ๆ จนเปนท่ีนยิมของลูกคาประจําจะสามารถตั้งราคา
เหล่ือมลํ้ากวาคูแขงไดตามสมควร ราคากลวยไมในตลาดปากคลองตลาด (ณ วันท่ี17 มกราคม 
2552) สกุลหวาย (Dendrobium) สายพันธุบอมแดง 1 กํา เทากับ 170 บาท (1 กิโลกรัม = 30 ชอ) 
 Orchid Involve  กําหนดราคากลวยไมจัดชอ (3 ชอ) ดังนี ้

1. สายพันธุบอมแดง (Red Sonia) เทากับ 30 บาท/ช้ิน  
2. สายพันธุขาว 5 n (White 5N, Benz, Fairy) เทากับ 35 บาท/ช้ิน 
3. สายพันธุบูรณะเจตน (Dendrobium Green) เทากับ 40 บาท/ช้ิน 

 
กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจุบันบริเวณปากคลองตลาด มีรานขายกลวยไม 4 รานใหญ ๆ ดวยกันแตผลิตภณัฑท่ี
ขายอยูในรานจะมีรูปแบบท่ีสามารถหาซ้ือไดท่ัวไป จะตางกับ Orchid Involve ท่ีมีการนําเฉพาะ
กลวยไมท่ีคุณภาพดีเทานั้น เขามาขายทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และ
กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและตรงตามความตองการ 

Orchid Involve ใชชองทางการจัดจําหนาย คือ ชองทางการจําหนายผานหนาราน และไดมี
บริษัท ซุปเปอรเฟรช จํากัด บริษัทผูสงออกกลวยไมเปนลูกคาหลัก 
 การจําหนายผานทางหนาราน เปนชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาได
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามการต้ังรานจาํหนายกลวยไมสดจะตองคํานึงถึงปจจัยดังนี้ 
1. ทําเลที่ตั้ง 
 ตั้งอยูท่ีปากคลองตลาด ริมถนนบานหมอ มีจอดรถบริเวณหนารานสําหรับลูกคา ถือเปน
ยานศุนยกลางการคาดอกไมสดเพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงไดโดยงายและมีความสะดวก 
2. การจัดราน 
 รานจําหนายกลวยไมในยานปากคลองตลาดโดยท่ัวไปจะมีการนํากลวยไมมาวางไวหนา
รานเทานั้น และไมเปนระเบียบเรียบรอย Orchid Involve ไดเนนการจัดตกแตงรานใหมีความ
สะอาด มีการจัดแสดงสินคาเปนระเบียบเรียบรอย เนนความโปรงโลง นําเคร่ืองปรับอากาศเขามา
ติดต้ังสรางบรรยากาศท่ีดใีหกับลูกคาดวยการนําวอลเปเปอรลายกลวยไมโทนสีออน และใชกระจก
เปนวัสดหุลักเพื่อแสดงถึงความนาสนใจในสินคาของ Orchid Involve อีกท้ังดานหนารานไดมีการ
เปดไฟไวตลอดเวลาเพ่ือเปนจุดดึงดดูความสนใจของลูกคา 
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แผนผังภายในราน 

  
ภาพท่ี 6  แสดงแผนผงัภายในราน 
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

1. จัดพิมพใบปลิวแนะนํารานขายกลวยไม เพื่อการแนะนํารานใหเปนท่ีรูจักกับลูกคา
กลุมเปาหมาย 

2. จัดรายการสะสมยอดการซ้ือเพ่ือรับของกํานัล 
โดยเม่ือลูกคาซ้ือสินคาครบทุก 1,000 บาท จะรับแตมสะสมทันที 1 แตม เพื่อแลกรับ

ของกํานัล ดังตอไปนี ้
1) เม่ือสะสมครบ 50 แตม แลกรับสวนลด มูลคา 850 บาท จํานวน 10 

รางวัล รวมมูลคา 8,500 บาท 
2) เม่ือสะสมครบ 70 แตม แลกรับบัตรเติมน้ํามัน  มูลคา 1,000 บาท จํานวน 

5 รางวัล รวมมูลคา 5,000 บาท  
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ภาพท่ี 7 แสดงตัวอยางใบปลิวแนะนําราน 

โดยทางรานจะแจกใบปลิวทุก ๆ วันอาทิตย ในชวงกอนเปดราน 1 สัปดาหและ 3 เดือน
แรกของการเปดรานท้ังหมด 4,000 ใบ (เฉล่ียสัปดาหละ 300 ใบ) ซ่ึงจะเปนคาใชจายจํานวน 2,400 
บาทและคาพนักงานแจกใบปลิว 350 บาทตอวัน รวม 13 คร้ัง จะเปนคาใชจายจํานวน 4,550 บาท 
ดังนั้นทางรานจะเสียคาใชจายในสวนนีเ้ปนเงิน 6,950 บาท 

รายละเอียดของงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธในปแรก ประกอบดวย 
ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพนัธในปแรก 

ประเภทการโฆษณา คาใชจาย 
การโฆษณา จดัทํา Event marketing ในชวงวันเปดราน 10,000 บาท 
ใบปลิวแนะนาํราน 6,950 บาท 
ของกํานัลท่ีนํามาจัดรายการสะสมยอดการซ้ือ 13,500 บาท 
รวม  30,450 บาท 

 
ดังนั้น จึงประมาณการงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธในปแรก เปน 31,000 

บาท 
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บทที่ 6 
แผนการบรกิาร 

 
สถานประกอบการในการบริการ 

Orchid Involve ดําเนินการจาํหนายกลวยไมท่ีมีคุณภาพ และคงทนเปนพิเศษ  
ท่ีตั้ง  : 1688 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร(ปากคลองตลาด)    

กทม 10200 โทร : (66) 0-255-1111 โทรสาร (66) 0-2577-1200  
 รายละเอียด : เปนอาคารพาณิช ขนาด 5x17 เมตร โดยทําการเชาเปนระยะเวลา 
5 ป โดยทําเลท่ีตั้งเปนแหลงท่ีมีสินคาจําพวกดอกไมสดจํานวนมาก ทําใหมีตลาดรองรับกับกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี โดยคาเชารานอยูท่ี 25,000 บาทตอเดือน 
 
สถานท่ีตัง้ 

 

ปากคลองตลาด 

ภาพท่ี 8 แสดงสถานท่ีตัง้ปากคลองตลาด 
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เคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต 
ตารางท่ี 7  แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต 

ลําดับ รายการ จํานวน 
(หนวย) 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

มูลคารวมท้ัง
ส้ิน (บาท) 

1. โตะยาว 1 2,000 บาท 2,000 บาท 
2. กรรไกร 2 400 บาท 800 บาท 
3. ไมบรรทัด 1 50 บาท 50 บาท 

รวม 7  2,850  บาท 

 
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในสวนบริการลูกคา 
ตารางท่ี 8  แสดงเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชในสวนบริการลูกคา 

ลําดับ รายการ จํานวน 
(หนวย) 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

มูลคารวมท้ัง
ส้ิน (บาท) 

1. ช้ันวางดอกไม 4 300 บาท 1,200 บาท 
2. โตะ/เกาอ้ีนั่ง 1 4,000 บาท 4,000 บาท 
3. เคร่ืองปรับอากาศ 1 21,000 บาท 21,000 บาท 
4. เคาเตอรชําระเงิน 1 2,000 บาท 2,000 บาท 
5. ตูแช 1 30,000 บาท 30,000 บาท 
6. เคร่ืองโทรศัพท 1 800 บาท 800 บาท 
7. เคร่ืองคิดเลข 1 300 บาท 300 บาท 

รวม 9  59,300  บาท 
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กําลังการผลิต 
จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด  :  จํานวน 480 ช้ิน/วัน 
อัตราประมาณการในการผลิต  :  จํานวน 480 ช้ิน/วัน 
เปาหมายหนวยการผลิต   :  จํานวน 480 ช้ิน/วัน 
จํานวนวนัท่ีใชในการผลิตตอเดือน :  ประมาณ 24 วนั/เดือน 
จํานวนเวลาผลิตตอวัน   : 10 ช่ัวโมง/คน/วัน 
จํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิต  :  จัดดอกไม 1 คน  
อัตราคาแรงงานในการผลิต  :  6,000 บาท/เดอืน    
 
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 
ตารางท่ี 9 แสดงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

ลําดับ รายการ ปริมาณตอป ราคาตอหนวย (บาท) 
1. กลวยไม 829,440 ชอ 4.1 บาท 
2. หลอดน้ํายา 829,440 หลอด 0.35 บาท 
3. แผนพสาสติก 138,240 แผน 0.53 บาท 
4. ริบบ้ิน 830  มวน 50 บาท 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดของจํานวนวัตถุดบิท่ีใชแตละประเภทในการผลิตตอป  
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ขั้นตอนการผลิต 
Orchid Involve จะดําเนินการจัดดอกไมตามแบบมาตรฐานของรานหรือตามลูกคาและ

ทําการสงแบบใหกับฝายจัดดอกไมเพื่อทําการผลิต เม่ือผลิตเสร็จแลวจะมีการตรวจเช็คคุณภาพและ
จํานวนกอนท่ีจะนําไปสงมอบแกลูกคา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งซ้ือแบบมาตรฐาน/
ตามแบบลูกคา 

จัดสงแบบใหกับพนักงาน
จัดดอกไม 

พนักงานจัดดอกไม 
ผลิตเสร็จ 

ตรวจเช็คคุณภาพ
และจํานวน 

จัดจําหนาย 
หนาราน/สงมอบ 

ภาพท่ี 9 แสดงขั้นตอนการผลิต 
กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบในการจัด จัดเตรียมอุปกรณ การจัดดอกไม 

พันดวยริบบิ้น 

ภาพท่ี 10 แสดงกระบวนการผลิต 
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บทท่ี 7 
แผนการเงนิ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงตนทุนโครงการและแหลงท่ีมาของเงนิทุน 

รวมจํานวน                              แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ท้ังส้ิน (บาท) 
รายการ หนี้สิน 

สวนของ
เจาของ 

เจาหนี้
การคา   

  
เงินกู   

1.เงินทุนหมุนเวียน         

1.1เงินสดสํารองการดําเนินงาน 500,000.00 - 100,000.00 400,000.00 

รวมเงินทุนหมุนเวียน 500,000.00 - 100,000.00 400,000.00 

2.ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ         

2.1 รถยนต 400,000.00 - - 400,000.00 

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิต 2,850.00 - - 2,850.00 
2.3 เฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชในสวน
บริการลูกคา 59,300.00 - - 59,300.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  462,150.00 - 0.00 462,150.00 

3.รายจายกอนการดําเนินงาน         

3.1รายจายในการเตรียมการ 50,000.00 - - 50,000.00 

รวมรายจายกอนการดําเนินงาน  50,000.00 - - 50,000.00 

รวมตนทุนโครงการท้ังส้ิน  1,012,150.00 - 100,000.00 912,150.00 

อัตราสวนของหน้ีสิน : สวนของ
เจาของ 1.00   0.10 0.90 
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การชําระคืนเงนิกูรายป 
ตารางท่ี 11  แสดงการชําระคืนเงินกูรายป 
อัตราดอกเบ้ียตอป 8% 

ผอนชาํระคืนเงินตนป
ละ 

ดอกเบ้ีย
จาย ปท่ี ยอดเงินกู รวมเงินตน+ดอกเบ้ีย 

1 100,000.00 20,000.00 8,000.00 28,000.00 

2 80,000.00 20,000.00 6,400.00 26,400.00 

3 60,000.00 20,000.00 4,800.00 24,800.00 

4 40,000.00 20,000.00 3,200.00 23,200.00 

5 20,000.00 20,000.00 1,600.00 21,600.00 

รวม   100,000.00 24,000.00 124,000.00 

 
หมายเหตุ:  อัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉล่ียของลูกคาทั่วไปจากธนาคาร 3 แหง คือ 

กรุงเทพ    7.75% 

กรุงศรีอยุธยา   8% 

ธนชาต    8.25% 

เฉลี่ย    8.00% 
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รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
มูลคารวมทั้ง

สิ้น 
อัตราคา
เสื่อม 

คาเสื่อม
ราคา 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(หนวย) (บาท) (บาท) 
ราคาตอ
ป (% ) (บาท)  (สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) 

(สิ้นปที่ 
5) 

1. รถยนต 1 400,000.00 400,000.00 20% 80,000.00 320,000.00 240,000.00 160,000.00 80,000.00 1.00 
2. เครื่องมือและอุปกรณในการ
ผลิต                     
โตะยาว 1 2,000.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 1.00 
กรรไกร 2 400.00 800.00 20% 160.00 640.00 480.00 320.00 160.00 2.00 
ไมบรรทัด 1 50.00 50.00 20% 10.00 40.00 30.00 20.00 10.00 1.00 

รวม 4   2,850.00   570.00 2,280.00 1,710.00 1,140.00 570.00 4.00 

3. เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในสวนบริการลูกคา               
ชั้นวางดอกไม 4 300.00 1,200.00 20% 240.00 960.00 720.00 480.00 240.00 4.00 
โตะ/เกาอี้นั่ง 1 4,000.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 1.00 
เครื่องปรับอากาศ 1 21,000.00 21,000.00 20% 4,200.00 16,800.00 12,600.00 8,400.00 4,200.00 1.00 
เคาเตอรชําระเงิน 1 2,000.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 1.00 
ตูแช 1 30,000.00 30,000.00 20% 6,000.00 24,000.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 1.00 
เครื่องโทรศัพท 1 800.00 800.00 20% 160.00 640.00 480.00 320.00 160.00 1.00 

ตารางที่ 12 แสดงประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกิจและคาเสื่อมราคา 
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รายการ 
จํานวน 
(หนวย) 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

มูลคารวมทั้ง
สิ้น 

(บาท) 

อัตราคา
เสื่อม 
ราคาตอ
ป (% ) 

คาเสื่อม
ราคา 
(บาท)  

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(สิ้นปที่ 1) 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(สิ้นปที่ 2) 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(สิ้นปที่ 3) 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(สิ้นปที่ 4) 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

(สิ้นปที่ 
5) 

เครื่องคิดเลข 1 300.00 300.00 20% 60.00 240.00 180.00 120.00 60.00 1.00 

รวม  10   59,300.00   11,860.00 47,440.00 35,580.00 23,720.00 11,860.00 10.00 
รวมทั้งสิ้น 15   462,150.00   92,430.00 369,720.00 277,290.00 184,860.00 92,430.00 15.00 
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ตารางที่ 13 แสดงประมาณการขายรายเดอืน 

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 
จํานวนสินคาขาย(ชิ้น)             
สายพนัธุบอมแดง (Red Sonia)          4,500.00           4,500.00           4,500.00           4,600.00           4,600.00           4,600.00  
สายพนัธุขาว 5 n           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00  
สายพนัธุบูรณะเจตน           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00           3,400.00  
รวมจํานวนสินคาที่ขาย         11,300.00         11,300.00         11,300.00         11,400.00         11,400.00         11,400.00  
ราคาสินคา(บาท/ชิ้น)             
สายพนัธุบอมแดง (Red Sonia)               30.00               30.00               30.00               30.00               30.00               30.00  
สายพนัธุขาว 5 n                35.00               35.00               35.00               35.00               35.00               35.00  
สายพนัธุบูรณะเจตน                40.00               40.00               40.00               40.00               40.00               40.00  
ราคาสินคาเฉลี่ย               35.00               35.00               35.00               35.00               35.00               35.00  
รายไดจากการขาย(บาท)             
สายพนัธุบอมแดง (Red Sonia)       135,000.00        135,000.00       135,000.00       138,000.00       138,000.00        138,000.00  
สายพนัธุขาว 5 n        119,000.00        119,000.00       119,000.00       119,000.00       119,000.00        119,000.00  
สายพนัธุบูรณะเจตน        136,000.00        136,000.00       136,000.00       136,000.00       136,000.00        136,000.00  
รวมรายไดสะสม(บาท)    390,000.00     390,000.00    390,000.00    393,000.00    393,000.00     393,000.00  
เงินสดรับการขาย(บาท)    390,000.00     390,000.00    390,000.00    393,000.00    393,000.00     393,000.00  
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รายการ เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
จํานวนสินคาขาย(ชิ้น)                   รวม 

สายพันธุบอมแดง (Red Sonia)         4,700.00           4,700.00             4,700.00 
   

4,635.00  
  

4,635.00             4,630.00    

    

สายพันธุขาว 5 n          3,460.00           3,540.00             3,400.00 
   

3,400.00  
  

3,400.00             3,400.00  55,300.00 

สายพันธุบูรณะเจตน          3,460.00           3,540.00             3,400.00 
   

3,400.00  
  

3,400.00             3,400.00  41,000.00 

รวมจํานวนสินคาที่ขาย       11,620.00         11,780.00 
  

11,500.00 
   

11,435.00  
  

11,435.00           11,430.00  41,000.00 

ราคาสินคา(บาท/ชิ้น)                             137,300.00 

สายพันธุบอมแดง (Red Sonia)             30.00               30.00                  30.00 
   

30.00  
  

30.00                 30.00

สายพันธุขาว 5 n              35.00               35.00                  35.00 
   

35.00  
  

35.00                 35.00                   30.00 

สายพันธุบูรณะเจตน              40.00               40.00                  40.00 
   

40.00  
  

40.00                 40.00                   35.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย             35.00               35.00                  35.00 
   

35.00  
  

35.00                 35.00                   40.00 

รายไดจากการขาย(บาท)                                    35.00 

สายพนัธุบอมแดง (Red Sonia)      141,000.00        141,000.00 
  

141,000.00 
   

139,050.00  
  

139,050.00          138,900.00

สายพนัธุขาว 5 n       121,100.00        123,900.00 
  

119,000.00 
   

119,000.00  
  

119,000.00          119,000.00  1,659,000.00 

สายพนัธุบูรณะเจตน       138,400.00        141,600.00 
  

136,000.00 
   

136,000.00  
  

136,000.00          136,000.00  1,435,000.00 

รวมรายไดสะสม(บาท)   400,500.00     406,500.00       396,000.00 
  

394,050.00  
  

394,050.00       393,900.00  1,640,000.00 

  400,500.00     406,500.00       396,000.00 
  

394,050.00  
  

394,050.00       393,900.00 
   4,734,000.00 เงินสดรับการขาย(บาท) 
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ตารางท่ี 14  แสดงประมาณการรายไดจาการขายสินคาและบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

จํานวนสินคาขาย(ช้ิน) เพ่ิม 5 % เพ่ิม 5 % เพ่ิม 7 %   เพ่ิม 7 % 

สายพันธุบอมแดง (Red 
Sonia) 55,300.00 

  
58,000.00 

  
61,000.00 

   
65,000.00  

  
69,000.00 

สายพันธุขาว 5 n  41,000.00 
  

43,000.00 
  

45,000.00 
   

48,000.00  
  

52,000.00 

สายพันธุบูรณะเจตน  41,000.00 
  

43,000.00 
  

45,000.00 
   

48,000.00  
  

52,000.00 

รวมจํานวนสินคาท่ีขาย 137,300.00 144,000.00 151,000.00 161,000.00 173,000.00 

ราคาสินคา(บาท/ช้ิน)           

สายพันธุบอมแดง (Red 
Sonia)   

30.00 35.00 35.00 40.00 40.00 

สายพันธุขาว 5 n    
35.00 40.00 40.00 45.00 45.00 

สายพันธุบูรณะเจตน    
40.00 45.00 45.00 50.00 50.00 

รวมสินคาเฉล่ีย(บาท) 35.00 40.00 40.00 45.00 45.00 

รายไดจากการขาย (บาท)           

สายพันธุบอมแดง (Red 
Sonia)   

1,659,000.00 
  

2,030,000.00 
  

2,135,000.00 
  

2,600,000.00  
  

2,760,000.00 

สายพันธุขาว 5 n    
1,435,000.00 

  
1,720,000.00 

  
1,800,000.00 

  
2,160,000.00  

  
2,340,000.00 

สายพันธุบูรณะเจตน    
1,640,000.00 

  
1,935,000.00 

  
2,025,000.00 

  
2,400,000.00  

  
2,600,000.00 

รวมรายไดสะสม(บาท)   
4,734,000.00 

  
5,685,000.00 

  
5,960,000.00 

  
7,160,000.00  

  
7,700,000.00 

เงินสดรับการขาย(บาท)   
4,734,000.00 

  
5,685,000.00 

  
5,960,000.00 

  
7,160,000.00  

  
7,700,000.00 
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ตารางท่ี 15  แสดงประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรง 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (หนวย)   เพ่ิม 5 % เพ่ิม 5 % 
829440.00 870000.00 914000.00 กลวยไม 

หลอดนํ้ายา 829440.00 870000.00 914000.00 
แผนพลาสติก 138240.00 145000.00 152000.00 
ริบบิ้น 830.00 870.00 915.00 

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบทางตรง (บาท/หนวย)       

กลวยไม                 4.10                   4.10                  4.10  
หลอดนํ้ายา                 0.35                   0.35                  0.35  
แผนพลาสติก                 0.53                   0.53                  0.53  
ริบบิ้น               50.00                 50.00                50.00  

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (บาท)       

กลวยไม   3,400,704.00     3,567,000.00    3,747,400.00  
หลอดนํ้ายา      290,304.00        304,500.00       319,900.00  
แผนพลาสติก        73,267.20          76,850.00         80,560.00  
ริบบิ้น        41,500.00          43,500.00         45,750.00  

รวมยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (บาท)   3,805,775.20     3,991,850.00    4,193,610.00  

บวก คาขนสงเขา         10,000.00          11,000.00         12,000.00  

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง-สุทธิ    3,815,775.20     4,002,850.00    4,205,610.00  

บวก วัตถุดิบทางตรงตนงวด                     -            76,315.50         80,057.00  

หัก วัตถุดิบทางตรงปลายงวด         76,315.50          80,057.00         84,112.20  

วัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต    3,739,459.70     3,999,108.50    4,201,554.80  

เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต(บาท)   3,815,775.20     4,002,850.00    4,205,610.00  
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รายการ ปท่ี 4 ปท่ี 5 

จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (หนวย) เพ่ิม 7 % เพ่ิม 7 % 

กลวยไม 978000.00 1050000.00 
หลอดนํ้ายา 978000.00 1050000.00 
แผนพลาสติก 163000.00 174000.00 
ริบบิ้น 980.00 1050.00 

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบทางตรง (บาท/หนวย)     

กลวยไม                 4.15                   4.15  
หลอดนํ้ายา                 0.36                   0.36  
แผนพลาสติก                 0.53                   0.53  
ริบบิ้น               50.00                 50.00  

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (บาท)     

กลวยไม   4,058,700.00     4,357,500.00  
หลอดนํ้ายา      352,080.00        378,000.00  
แผนพลาสติก        86,390.00          92,220.00  
ริบบิ้น        49,000.00          52,500.00  

รวมยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (บาท)   4,546,170.00     4,880,220.00  

บวก คาขนสงเขา         13,000.00          14,000.00  

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง-สุทธิ    4,559,170.00     4,894,220.00  

บวก วัตถุดิบทางตรงตนงวด         84,112.20          91,183.40  

หัก วัตถุดิบทางตรงปลายงวด         91,183.40          97,884.40  

วัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต    4,552,098.80     4,887,519.00  

เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต(บาท)   4,559,170.00     4,894,220.00  
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ตารางท่ี 16  แสดงประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ตนทุนการผลิตสินคา
(บาท)           
คาวัตถุดิบทางตรงในการ
ผลิตสินคา 

   
3,739,459.70  

   
3,999,108.50  

   
4,201,554.80  

   
4,552,098.80  

   
4,887,519.00  

คาแรงงานทางตรงในการ
ผลิตสินคา 

   
-   

   
-   

   
-   

   
-   

   
-   

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการ
ผลิต 

   
405,071.20  

   
424,850.00  

   
446,210.00  

   
487,470.00  

   
522,720.00  

   
4,144,530.90  

   
4,423,958.50  

   
4,647,764.80  

   
5,039,568.80  

   
5,410,239.00  รวมตนทุนการผลิตสินคา  

คาเสื่อมราคาในการผลิต 
(บาท)           
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร
และอุปกรณ 

   
570.00  

   
570.00  

   
570.00  

   
570.00  

   
566.00  

รวมตนทุนคาเสื่อมราคา
ในการผลิต  

   
570.00  

   
570.00  

   
570.00  

   
570.00  

   
566.00  

รวมตนทุนการผลิตสินคา
ท้ังสิ้น  

   
4,145,100.90  

   
4,424,528.50  

   
4,648,334.80  

   
5,040,138.80  

   
5,410,805.00  

สินคาคงเหลือ (บาท)           

บวก  สินคาคงเหลือตน
งวด 

   
-   

   
82,902.02  

   
88,490.57  

   
92,966.70  

   
100,802.78  

หัก    สินคาคงเหลือปลาย
งวด  

   
82,902.02  

   
88,490.57  

   
92,966.70  

   
100,802.78  

   
108,216.10  

รวมตนทุนขายสินคา 
(บาท) 

   
4,062,198.88  

   
4,418,939.95  

   
4,643,858.67  

   
5,032,302.72  

   
5,403,391.68  

เงินสดจายคาใชจายใน
การผลิต 

   
405,071.20  

   
424,850.00  

   
446,210.00  

   
487,470.00  

   
522,720.00  
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ตารางท่ี 17  แสดงประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)           

เงินเดือนบุคลากร       360,000.00  360,000.00  360,000.00   384,000.00   384,000.00 

คาทํางานลวงเวลา         60,000.00    60,000.00    60,000.00     60,000.00     60,000.00 

คาเชาพ้ืนที่       300,000.00  300,000.00  300,000.00   300,000.00   300,000.00 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ         31,000.00    20,000.00    20,000.00     20,000.00     20,000.00 

คาไฟฟาและนํ้าประปา         25,000.00    25,000.00    25,000.00     28,000.00     28,000.00 

คาใชจายในการติดตอสื่อสาร         23,000.00    23,000.00    23,000.00     25,000.00     25,000.00 

คาใชจายดานยานพาหนะ         50,000.00    50,000.00    50,000.00     53,000.00     53,000.00 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ         20,000.00    20,000.00    20,000.00     20,000.00     20,000.00 

คาใชจายในการดําเนินการเริ่มแรก 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร        919,000.00  858,000.00  858,000.00   890,000.00   890,000.00 

            

 คาเสื่อมราคาสวนการขายและบริหาร            

 คาเสื่อมราคารถยนต          80,000.00    80,000.00    80,000.00     80,000.00     79,999.00 

คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน         11,860.00    11,860.00    11,860.00     11,860.00     11,850.00 

รวมคาเสื่อมราคา          91,860.00    91,860.00    91,860.00     91,860.00     91,849.00 

            

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร    1,010,860.00  949,860.00  949,860.00   981,860.00   981,849.00 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร       919,000.00  858,000.00  858,000.00   890,000.00   890,000.00 
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ตารางท่ี 18  แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
รายได           

       
4,734,000.00 

  
5,685,000.00 

  
5,960,000.00 

   
7,160,000.00  

 
7,700,000.00 รายไดจากการขายสินคา  

รวมรายได   
4,734,000.00 

  
5,685,000.00 

  
5,960,000.00 

   
7,160,000.00  

 
7,700,000.00 

       
4,062,198.88 

  
4,418,939.95 

  
4,643,858.67 

   
5,032,302.72  

 
5,403,391.68 หัก - ตนทุนขายสินคา  

กําไรขั้นตน   
671,801.12 

  
1,266,060.05 

  
1,316,141.33 

   
2,127,697.28  

 
2,296,608.32 

     หัก-คาใชจายในการขาย
และบริหาร    

1,010,860.00 
  

949,860.00 
  

949,860.00 
   

981,860.00  
  

981,849.00 

กําไรจากการดําเนินงานกอน
หักดอกเบี้ยจาย -   

339,058.88 
  

316,200.05 
  

366,281.33 
   

1,145,837.28  
 

1,314,759.32 
  

8,000.00 
  

6,400.00 
  

4,800.00 
   

3,200.00  
  

1,600.00 หัก - ดอกเบี้ยจาย  

กําไรจากการดําเนินงานกอน
หักภาษีเงินได -   

347,058.88 
  

309,800.05 
  

361,481.33 
   

1,142,637.28  
 

1,313,159.32 

หัก -ภาษีเงินได  0.00 0.00 0.00 16,279.12 21,394.78 
-   

347,058.88 
  

309,800.05 
  

361,481.33 
   

1,126,358.16  
 

1,291,764.54 กําไรสุทธิ 

กําไรสะสม  -347,058.88 -37,258.83 324,222.50 1,450,580.66 2,742,345.20 
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ตารางแสดงการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดา  คํานวณจายตามจริง 

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

กําไรกอนหักภาษีเงินได (347,058.88) 309,800.05 361,481.33 
1,142,637.2

8 1,313,159.32 

(หัก) คาใชจาย 70% (242,941.21) 216,860.03 253,036.93 799,846.10 919,211.53 

(หัก)คาลดหยอนสวนตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

       คาลดหยอนดอกเบ้ีย 8,000.00 6,400.00 4,800.00 3,200.00 1,600.00 

เงินไดพึงประเมินสุทธิ (134,117.66) 62,940.01 78,444.40 312,791.18 363,947.80 

ชวงภาษี0-150,000ไดรับการ
ยกเวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ชวงภาษี150,000-500,000 อัตรา
ภาษี 10% 0.00 0.00 0.00 16,279.12 21,394.78 

ชวงภาษี 500,001-1,000,000 
อัตราภาษี 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ชวงภาษี1,000,001-4,000,000 
อัตราภาษี 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ชวงภาษี4,000,000 บาทขึ้นไป 
อัตราภาษี 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 16,279.12 21,394.78 
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ตารางท่ี 19 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3  

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

เงินสดรับจากการขายสินคา  4,734,000.00  
   
5,685,000.00  

   
5,960,000.00  

เงินสดจายคาวตัถุดิบทางตรงในการผลิต (3,815,775.20) (4,002,850.00) (4,205,610.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต (405,071.20) (424,850.00) (446,210.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร (919,000.00) (858,000.00) (858,000.00) 

เงินสดจายชําระคืนดอกเบ้ีย (8,000.00) (6,400.00) (4,800.00) 

เงินสดจายคาภาษีเงินได   0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (413,846.40) 392,900.00 445,380.00 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดจายลงทุนในรถยนต (400,000.00) 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณการผลิต (2,850.00) 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน (59,300.00) 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (462,150.00) 0.00 0.00 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับจากการกูยืม 100,000.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจาของ 912,150.00 0.00 0.00 

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 992,150.00 (20,000.00) (20,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิ 116,153.60 372,900.00 425,380.00 

บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 116,153.60 489,053.60 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 116,153.60 489,053.60 914,433.60 
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รายการ ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

เงินสดรับจากการขายสินคา   7,160,000.00     7,700,000.00  

เงินสดจายคาวตัถุดิบทางตรงในการผลิต (4,559,170.00) (4,894,220.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต (487,470.00) (522,720.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร (890,000.00) (890,000.00) 

เงินสดจายชําระคืนดอกเบ้ีย (3,200.00) (1,600.00) 

เงินสดจายคาภาษีเงินได 0.00 (16,279.12) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,220,160.00 1,375,180.88 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจายลงทุนในรถยนต 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ
การผลิต 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.00 0.00 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากการกูยืม 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจาของ 0.00 0.00 

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (20,000.00) (20,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (20,000.00) (20,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,200,160.00 1,355,180.88 

บวก กระแสเงินสดตนงวด 914,433.60 2,114,593.60 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,114,593.60 3,469,774.48 
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ตารางท่ี 20 แสดงประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

สินทรัพย           

สินทรัพยหมุนเวียน           
    
116,153.60 

     
489,053.60 

     
914,433.60  

    
2,114,593.60  

  
3,469,774.48 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

    
159,217.52 

     
168,547.57 

     
177,078.90  

       
191,986.18  

     
206,100.50  สินคาคงเหลือ 

    
275,371.12 

     
657,601.17 

  
1,091,512.50 

    
2,306,579.78  

  
3,675,874.98 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน           
    
369,720.00 

     
277,290.00 

     
184,860.00  

         
92,430.00  

              
15.00  อุปกรณ-สุทธ ิ

    
369,720.00 

     
277,290.00 

     
184,860.00  

         
92,430.00  

              
15.00  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

    
645,091.12 

     
934,891.17 

  
1,276,372.50 

    
2,399,009.78  

  
3,675,889.98 รวมสินทรัพย 

หน้ีสินหมุนเวียน           

ภาษีเงินไดคางจาย 0.00 0.00 0.00 16279.12 21394.78 

เงินกูระยะยาวที่กําหนดชําระใน1ป 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 36,279.12 21,394.78 

หน้ีสินไมหมุนเวียน           

   เงินกูระยะยาว 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

   รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวมหน้ีสิน 80,000.00 60,000.00 40,000.00 36,279.12 21,394.78 

สวนของเจาของ           

   ทุน-นายทวีศักด์ิ วองวัฒนาการ 912,150.00 912,150.00 912,150.00 912,150.00 912,150.00 
-

347,058.88 -37,258.83 324,222.50 1,450,580.66 2,742,345.20 กําไรสะสม 

รวมสวนของเจาของ 565,091.12 874,891.17 1,236,372.50 2,362,730.66 3,654,495.20 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 645,091.12 934,891.17 1,276,372.50 2,399,009.78 3,675,889.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 



43 
 

 

ตารางท่ี 21 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราหมุนเวยีนของสินคา (Inventory Turnover)     49.00     49.94     49.95      49.92      49.93 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover 
Period)   

7.45 
  

7.31 
   

7.31  
   

7.31  
  

7.31 

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 1661.05 1994.74 2091.23 2512.28 2701.75 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 7.34 6.08 4.67 2.98 2.09 

อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหน้ี           

อัตราสวนแหงหนี ้(Debt Ratio) 0.29 0.09 0.04 0.02 0.01 

อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.14 0.07 0.03 0.02 0.01 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย 
(Interest Coverage Ratio) -42.38 49.41 76.31 358.07 821.72 

          

อัตราสวนวัดความสามารถในการบริหาร           

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) -53.80 33.14 28.32 46.95 35.14 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
(ROE) -61.42 35.41 29.24 47.67 35.35 

อัตรากําไรข้ันตน (เปอรเซนต) 14.19 22.27 22.08 29.72 29.83 

อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน (เปอรเซนต) -7.16 5.56 6.15 16.00 17.07 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน           

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 841,421.52  

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 27.22% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ป 6 เดือน 
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บทท่ี 8 
แผนฉุกเฉนิ 

 
เพื่อใหแบรนดสามารถปรับแผนดําเนินงานในสถานการณท่ีไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีแผนรองรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี ้
1. การเขามาของคูแขงรายใหม 

- รักษาระดับการใหบริการท่ีดีแกลูกคา เพื่อคงรักษาลูกคาเดิมไว 
- จัดรายการสงเสริมการขาย เพื่อดึงลูกคาใหมใหเขามาใชบริการ 

2. ยอดขายตํ่ากวาเปาหมาย 
- เพิ่มการสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 
- ปรับเปาหมายไปตามสถานการณท่ีเกดิข้ึน 
- เตรียมจดัหาแหลงเงินทุนเพื่อนํา มาใชหมุนเวยีน เพื่อไมใหเกิดปญหาขาด

สภาพคลอง 
3. จํานวนลูกคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

- มีการวางแผนขยายสาขาเพ่ือรองรับจํานวนลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน 
4. ราคาของสินคาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

- เจรจาตอรองกับผูผลิต 
- เลือกผลิตภณัฑใหมเขามาทดแทน 
- ทําการเช็คราคาสินคาลวงหนาอยางสม่ําเสมอ และใชการสตอกสินคาให

มากข้ึนเพื่อยืดเวลาในการแกปญหา 
5. การลาออกของพนักงาน 

- มีสวัสดิการท่ีดีใหแกพนักงาน 
- รับพนักงานจํานวนมากข้ึน 
- มีกฎระเบียบใหแจงลวงหนากอนการลาออกอยางนอย 1 เดือน หากไม

ปฏิบัติตามจะไมจายเงินเดือนในเดือนสุดทาย 
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6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน 
- จัดทําวงเงินเบิกเกินบัญชีกบัธนาคารไวลวงหนา 
- จัดทํางบกระแสเงินสดประมาณการลวงหนา เพื่อดูความตองการใชเงินใน

ชวงเวลาตาง ๆ 
7. การเนาเสียเส่ือมคุณภาพของกลวยไม 

- การส่ังสินคาแบบตามคําส่ังซ้ือเปนการลดพ้ืนที่การจดัเกบ็สินคาคงเหลือ
ไดเปนอยางด ี

      8. สภาพภมิูอากาศ 
            - สภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอผลผลิตของกลวยไมโดยตรง ในภาวะท่ี
อากาศหนาวเยน็จัด หรือรอนจัดจะสงผลใหผลผลิตออกสูตลาดลดลง ซ่ึงทําใหราคากลวยไมสูงข้ึน
สงผลใหปริมาณความตองการซ้ือของลูกคาลดลงตามไปดวย การคนหาผูผลิตเพิ่มเพื่อปอนวัตถุดิบ
เพิ่มเปนแนวทางในการแกปญหาหนึ่งในกรณีท่ีผลผลิตขาดตลาด 

และหากแผนธุรกิจไมไดเปนไปตามเปาหมาย ราน Orchid Involve จะปรับเปล่ียน
กิจการเปนรานขายผักผลไม 
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บทท่ี 9 
แนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 

 
ดานการบริหารจัดการ 

งานท่ีตองปรับปรุง : เพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการรานใหสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปจจบัุน 

วิธีการ : เขารับการอบรมของสมาคมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และ
เปดรับขาวสารใหทันยุคทันสมัยอยูตลอดเวลา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : สามารถบริการจัดการรานใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

 
ดานการตลาด 

งานท่ีตองปรับปรุง : สงเสริมทางดานการตลาดใหรานเปนท่ีรูจกัมากข้ึน 
วิธีการ  : ลงโฆษณาตามนิตยสารและอินเตอรเน็ต 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีคนรูจักรานมากข้ึน 

 
ดานการผลิต 

งานท่ีตองปรับปรุง : เพิ่มศักยภาพในดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
วิธีการ : เขารับการอบรม และสงเสริมการเรียนรูจากหนังสือ 

นิตยสารรวมถึงอินเตอรเน็ต 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เกิดความคิดใหมๆ ในการออบแบบผลิตภณัฑ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนประชากรท่ีมีอายุระหวาง 22-60 ป 
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ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากรท่ัวประเทศ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะขอมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 31,095,942 31,942,305 63,038,247 

 
ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลสถิติแยกตามชวงอายุ (ป)  

อายุ หญิง อายุ หญิง 

22 ป  960,034  23 ป  963,034 

24 ป  990,767  25 ป  1,028,036 

26 ป  1,030,826  27 ป  1,054,309 

28 ป  1,060,433  29 ป  1,027,662 

30 ป  1,083,048  31 ป  1,071,753 

32 ป  1,055,052  33 ป  1,075,138 

34 ป  1,056,653  35 ป  1,094,762 

36 ป  1,114,306  37 ป  1,089,590 

38 ป  1,075,955  39 ป  1,115,821 

40 ป  1,066,416  41 ป  1,048,390 

42 ป  1,060,072  43 ป  1,063,045 

44 ป  993,675  45 ป  976,149 

46 ป  931,092  47 ป  934,329 

48 ป  897,769  49 ป  821,922 

50 ป  807,917  51 ป  813,643 

52 ป  781,802  53 ป  684,918 

54 ป  678,017  55 ป  647,122 

56 ป  599,918  57 ป  593,616 

58 ป  548,769  59 ป  492,879 

60 ป  464,846  รวม 35,853,485 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,255 
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ภาคผนวก ข 
ความรูเบื้องตน เก่ียวกับ กลวยไม 
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ความรูเบื้องตน เก่ียวกับ กลวยไม 
     ผูเขียน ขอบันทึกความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบั กลวยไม ซ่ึงไดมาจากตํารากลวยไมหลายๆเลม แลว
ผูเขียนเอามาเรียบเรียงเปนเอกสารประกอบการสอนวิชากลวยไมการคา ซ่ึงผูเขียนรับผิดชอบสอน
อยูในปจจุบัน ดังนี้คือ 
1.ตํานานเกีย่วกับกลวยไม 
     -มีตํานานกลาวกันไววา การสะสมกลวยไม เร่ิมข้ึนในราวคริสตศตวรรษท่ี 18 โดยมีกัปตันเรือ
เดินสมุทรชาวอังกฤษในยุคนั้น เท่ียวกวานซ้ือและรวบรวมกลวยไมจากภูมิภาคตางๆของโลกมา
ปลูกเล้ียงไว ซ่ึงสงผลใหบรรดานักพฤกษศาสตร และนักปลูกเล้ียงสะสมไมประดับท้ังหลาย พากนั
ออกแสวงหากลวยไมพนัธุตางๆ และคิดคน พัฒนาการผสมพันธุกลวยไม เพื่อใหไดกลวยไมพันธุ
ใหมๆข้ึนมามากมาย เชน กลวยไมลูกผสม จากกลวยไมสกุล แคทลียา เปนตน 
2.ท่ีมาของคําวา orchid 
     -คําวา กลวยไม มีช่ือในภาษาอังกฤษวา orchid  ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีก วา orchis ซ่ึงเปน
ช่ือท่ีเกาแกท่ีสุด โดยปรากฎอยูในหนังสือท่ีช่ือ enquiry into plant ซ่ึงเขียนโดย ทีโอฟราตุส 
(theophratus) ซ่ึงหมายถึง ลักษณะของรากสะสมอาหารท่ีอวบอวนของกลวยไม  
3.ประวัติกลวยไมของไทย 
     -ในชวงตนสมัยรัตนโกสินทร ประมาณปพ.ศ.2380 นายเฮนร่ี อาลาบาสเตอร (ตนตระกูลเศวต
ศิลา) เปนคนแรกท่ีนํากลวยไมจากตางประเทศหลายๆชนิด มาปลูกเล้ียงในเมืองไทย สวนใหญเปน
กลวยไมกลุมรากอากาศ ท่ีปลูกเล้ียงดวยกระเชาแขวน ในโรงเรือนกลวยไม เปนการอวดความงาม 
ของดอกกลวยไมในหมูขาราชบริพาร สังคมชนช้ันสูงเทานั้น การปลูกเล้ียงกลวยไมจงึยังไม
แพรหลายในหมูประชาชนมากนัก และถูกจัดเปนการปลูกเล้ียง การศกึษาหาความรู และการ
เผยแพรกนัในเฉพาะชนช้ันสูงเทานั้นดวย 
4.ตํารากลวยไมเลมแรกของไทย 
     -ตําราเก่ียวกับกลวยไมเลมแรกของไทยช่ือ ตําราเลนกลวยไม เปนพระนิพนธของสมเด็จเจาฟา 
กรมพระนครสวรรค วรพินติ ในรัชสมัยของสมเด็จพระปยมหาราช พมิพเม่ือ พ.ศ.2460 และพิมพ
คร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ.2502 ในตําราเลมนี้ ยังไดจําแนกผูปลูกเล้ียงกลวยไมออกเปน 3 กลุมดวยกัน ไดแก 
1.ผูสนใจทางพฤกษศาสตร 2.พวกคาขายกลวยไม และ3.พวกปลูกเล้ียงไวชม หรือพวกเลนกลวยไม 
5.กลวยไม คืออะไร 
     -กลวยไม คือไมดอกในกลุมพืชใบเล้ียงเด่ียว(monocotyledonous plant) อยูในวงศ(family) 
 orchidaceae เปนพืชจําพวกไมมีเนื้อไม แตอายุยืนนานหลายป (perennial herb) มีจํานวนชนิด
(species) มากท่ีสุดในบรรดาไมดอกตางๆ คือมีประมาณ 19,000 ชนิด ปจจุบันทัว่โลกพบแลว
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(ชยพร   แอคะรัจน  -ผูเขียนบันทึก) 
 
การคนพบกลวยไม 

แถบท่ีจะพบกลวยไมมากในแตละภูมิภาคของโลกคือ    แถบท่ีมีอากาศรอนถึงอบอุน   ใน
เขตหนาวก็มีบาง  เชน  ในทวีปยุโร ตอนเหนือ     สําหรับในประเทศไทยน้ัน  นับวาเปนเขตท่ีมี
สภาพแวดลอมอันเหมาะสมแกการปลูกเล้ียงกลวยไมมาก   มีกลวยไมปาชนิดตางๆไมต่ํากวา 
๑,๐๐๐ ชนิด  ท้ังชนิดท่ีเปนชอรวมกันหลายๆดอก   และชนิดดอกเดี่ยว  แตละชนิดก็จะมีช่ือเรียก
ตางๆกันมากมาย เชน   แวนดา   หวายตางๆ   เอ้ืองตางๆ   เปนตน   นอกจากนั้นยังมีผูผสมพันธุ
ใหมๆข้ึนมาเร่ือยๆ     กลวยไมในบานเมืองของเราจึงเปนพืชไมดอกท่ีคนนิยมซ้ือ   เพือ่ใหกนัและ
กันในวาระตางๆอยางแพรหลายในประเทศ  และยังเปนสินคาสงออกไปขายตางประเทศท่ีไม
นอยหนาใครอีกดวย 

กลวยไมมีช่ือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา  "orchid"  นาแปลกท่ีท้ังในภาษา   ไทยและอังกฤษ
ตางก็มีความหมายใกลเคียงกนั   เราเรียกพชืชนิดนีว้ากลวยไม  เพราะมีลักษณะคลายกลวย  ไดแก  
เอ้ืองตางๆ   เชน  เอ้ืองผ้ึงหรือเอ้ืองคํา   ซ่ึง มีมากในแถบภาคเหนือของประเทศ  สวนของกลวยไม
บางตอนมีลักษณะคลายผลกลวยเราเรียกวา     ลําลูกกลวย   คําวา  "orchid"   นั้นมาจากภาษากรีก 
หมายความถึง    ลักษณะโปงเปนกระเปาะคลายตอม    ช่ือนี้ก็คงจะไดมาจากการพจิารณาจากลําลูก
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กลวยไมมีสภาวะความเปนอยูตามธรรมชาติแตกตางกัน  บางชนิดอยูบนพ้ืนดนิ   บางชนิด
อยูบนตนไม   และบางชนิดข้ึนอยูบนหินท่ีมีหินผุและใบไมผุตกทับถมกันอยู  ท้ังนีสุ้ดแลวแต
ลักษณะและอุปนิสัยของกลวยไมแตละชนิด  ซ่ึงจะปรับตัวตามความเหมาะสมกับสภาวะ  และการ
เปล่ียนแปลงตามสภาพตางๆของธรรมชาติท่ีแวดลอม    กลวยไมแตละชนิดตางก็มีลักษณะและ
ระบบของรากท่ีเขากับส่ิงท่ีไปอาศัยพักพิงอยูอยางเหมาะสมท่ีสุด 

กลวยไมชนิดท่ีข้ึนอยูบนดนิ     รากจะมีลักษณะเปนหัวและอวบอ่ิมไปดวยน้ํา    จึงมีศัพท
เฉพาะท่ีบรรยายลักษณะของรากเชนนีว้า  "อวบน้ํา"  กลวยไม  ประเภทนี้มีอยูหลายสกุล    เชน   
สกุลฮาเบนาเรีย (Habenaria) เพกไทลิส (Pecteilis) และแบรกคีคอไรทิส (Brachycorythis) เราเรียก
กลวยไมชนิดนี้วา  กลวยไมดิน  ในบานเราท่ีพอจะจดัเขาประเภทนี้ไดก็คือ นางอ้ัว  นางกรวย   และ
ทาวคูลู  ซ่ึงจะผลิดอก  ในระหวางกลางถึงปลายฤดูฝนของแตละป   เราอาจจะพบกลวยไมประเภท
นี้อีกหลายชนิด ข้ึนอยูในภูมิภาคตางๆของโลกอยางกวางขวาง   แมแตเขตหนาวเหนือของทวีป
ยุโรป  เชน  ตามหมูเกาะตางๆ  ในทะเลบอลติก   ซ่ึงในฤดูหนาวมีหิมะตกทับถมบนพื้นดินหนามาก   
และเปนเวลานานหลายเดือนดวย   แตกลวยไมเหลานีก้ค็งทนอยูได   เนื่องจากมีความสามารถพิเศษ
ในการปรับลักษณะของตัวเองใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง ของฤดูกาลที่ปรากฏ
เปนประจําในรอบปได  กลาวคือ  เม่ือถึงฤดูท่ีอากาศหนาวจัดหรือแหงจดั    ตนและใบท่ีอยูเหนือ
พื้นดินจะแหงไป     คงเหลือแตหวัฝงตัวอยูภายใตผิวดนิ   คร้ันพอถึงฤดูท่ีสภาพแวดลอมเหมาะสม  
ก็จะเจริญข้ึนมาเปนตนและใบ   เม่ือเจริญเต็มท่ี  ก็จะผลิดอกและสรางหัวใหม  เพื่อเก็บสะสมอาหาร
ไวใตผิวดินอีก    เม่ือหัวใหมเจริญเต็มท่ี     สวนตน   ใบ   และดอกเหนอืผิวดินกจ็ะถึงเวลาแหงเหีย่ว
พอดี  สวนหัวจะพักรอเวลาที่อากาศเหมาะสม  ก็จะเจริญเติบโตข้ึนมาใหมดังนี้เร่ือยไปนอกจาก
กลวยไมดิน  ซ่ึงมีหัวเปนท่ีสะสมอาหารใตดินแลว    ยังมีกลวยไมประเภทไมมีหัว   และชอบข้ึนอยู
บนหินภูเขาท่ีมีเศษหนิผุ     และเศษใบไมผุตกทับถมกันอยูหนาพอสมควร   เปนกลวยไมในสกุล
พาฟโอเพดิลัม (Paphiopedilum)  หรือท่ีคนไทยเรยีกกันวา   กลวยไมรองเทานารี  และยังมีบาง
ประเภทซ่ึงเกาะอยูบนคาคบไม    ซ่ึงจะพบไดในเขตรอน  เชน  กลวยไมในสกุลแวนดา  (Vanda)  
คัทลียา  (Cattleya)   และสกลุเดนโดรเบียม (Dendrobium) หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกวา สกุลหวาย   
กลวยไมประเภทนี้จะมีลักษณะแปลกออกไปคือ   มีรากใหญ    ยาวและแตกแขนงรากอยางโปรงๆ 
เปนรากอากาศ   แมจะเกาะกับตนไม ก็จะมีสวนท่ียาวและหอยลงมาในอากาศดวย  แตรากกลวยไม
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              กลวยไมท่ีเกาะอยูตามตนไมมิใชกาฝาก   เปนเพียงอาศัยเกาะ และอาศัยรมเงาจากกิ่งและใบ
ของตนไมเทานั้น    มิไดแยงอาหารใดๆจากตนไมท่ีอาศัยเกาะนั้นเลยรากของกลวยไมไดอาศัย
ความช้ืนจากอากาศ หรือจากเปลือกของตนไม  และอาศัยธาตุอาหารตางๆ  จากการผุและสลายตัว
ของใบไมแหงท่ีรวงหลนลงมาคางอยูตาม กิ่งไม หรือจากเปลือกชั้นนอกของตนไมท่ีผุเปอยแลว   
กลวยไมเปนตนไมท่ีมีสีเขียว   เชนเดยีวกับตนไมท่ัวไป  จึงมีความตองการแสงสวาง  น้ําหรือ
ความช้ืน  ธาตุอาหาร  และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม   เพื่อการดํารงชีวิต  การเจริญเติบโต    และผลิดอก
ออกชอตามเวลาอันสมควร   ไมแตกตางไปจากตนไม 
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ภาคผนวก ค 
อัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
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อัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ประจําวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
ตารางท่ี 27 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* 
ผิด
นัด* 

บัตร
เครดิต 

กรุงเทพ 7.5 7.25 7.75 11.5 15 20 

กรุงไทย 7.5 7.25 7.75 14.75 18 - 

กสิกรไทย 7.5 7.25 7.75 18.75 22.75 20 

ไทยพาณิชย 7.5 7.25 7.75 11.75 15 20 

กรุงศรีอยุธยา 8 7.5 8 21 28 - 

ทหารไทย 8 7.5 8 28 28 20 

นครหลวงไทย 7.75 7.5 8 20 28 20 

ยูโอบี 8.2 7.75 8.45 28 28 20 

ไทยธนาคาร 7.75 7.5 8.125 28 28 - 

สแตนดารดชารเตอรด(ไทย) 8.5 8.25 9.5 28 40 20 

ธนชาต 7.75 7.5 8.25 15.75 18 - 

ทิสโก 7.75 7.5 8 28 28 - 

เมกะ สากลพาณิชย 8.75 8 8.5 12 15 - 

เกียรตินาคิน 8 7.75 8.25 28 28 - 
แลนด แอนด เฮาส เพื่อราย
ยอย 7.75 7.25 8 18 21 - 

สินเอเซีย 8 7.75 8.25 21 21 - 

ไทยเครดิตเพือ่รายยอย 8.35 7.85 8.35 24 24 - 

เอไอจี เพื่อรายยอย 7.75 7.5 8 28 28 - 
เฉล่ียของธนาคารพาณิชยจด
ทะเบียนในประเทศ 7.9056 7.5611 8.1486 21.3611 24.0972 20 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย,2551 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียดของจํานวนวัตถุดิบท่ีใชแตละประเภทในการผลิตตอป 
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ตารางท่ี 24  แสดงรายละเอียดของจํานวนวัตถุดิบท่ีใชแตละประเภทในการผลิตตอป 

รายการ จํานวน 

จํานวน
กลวยไมท่ีใช 

จํานวน
กลวยไมท่ีใช หลอด

น้ํายา 

จํานวน
หลอดนํ้ายา 

 ท้ังหมด (ชอ) 
ท่ีใช

ท้ังหมด 

สายพันธุบอมแดง  55,300.00 3 165,900 3 165,900 
สายพันธุขาว 5 n (White 
5N, Benz, Fairy) 

 41,000.00 3 123,000 3 123,000 
สายพันธุบูรณะเจตน 
(Dendrobium Green)  
 41,000.00 3 123,000 3 123,000 

รวม     411,900   411,900 
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ประวัติผูศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล  นายทวีศักดิ์ วองวัฒนาการ 
ท่ีอยู   11/3 หมูท่ี 4 แขวง หนองคางพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพฯ 10160 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาสมบูรณอนุสรณ 
 พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมตอนตนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
                                         สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
                                         สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 พ.ศ. 2551 กําลังศึกษาอยูท่ี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่ัวไป 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
 
 


