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แรงบันดาลใจของผูเขียน ที่ไดเห็นความมุงม่ันต้ังใจของผูบริหาร ธ.
ก.ส.ที่ตองการพัฒนาการใหบริการของ ธ.ก.ส.ผานกลไกของ สกต. ที่จะสงเสริม
ใหกลุมเปาหมาย ทั้งที่เปนเกษตรกร ผูประกอบการ กลุมบุคคล องคกรชุมชนและ
สหกรณทุกประเภทที่เปนองคประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ไดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีน้ัน ทําใหการจัดทําเอกสารในครั้งน้ีเปนไปอยางมีความสุข  

 
แมจะมีเวลาคอนขางจํากัด ดวยภารกิจหลายประการที่ไดวางแผนไว

กอนหนาแลว แตดวยตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดทําคูมือการจัดทําแผน
ธุรกิจ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการเช่ือมโยงเครือขายเศรษฐกิจชุมชนภายใต
แผนงานของ ธ.ก.ส. ในป 2552-2554 ก็ทําใหเอกสารเลมน้ีสําเร็จลุลวงได
ทันเวลากับการนําไปใช 

 
จึงหวังเปนอยางย่ิงวา เน้ือหาสาระของคูมือฯ จะเปนประโยชนตอ

ผูเก่ียวของที่จะนําไปใชในการขับเคล่ือนภารกิจของตนไดตามความเหมาะสม ใคร
ขอขอบคุณทานรองศาสตราจารย ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ รักษาการผูจัดการ ธ.ก.ส. 
(คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ) และผูบริหาร ธ.ก.ส.ทุกทาน ที่มีสวนรวมในการให
คําแนะนําและการสนับสนุนที่เปนประโยชนสําหรับการจัดทําเอกสารจนสําเร็จ
ลุลวงดวยดีและหากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับคําแนะนําดวย
ความขอบคุณ  
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เน้ือหาในบทน้ีจะเกริ่นนําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับแผนธุรกิจ ทั้งในแง

ของความหมาย ความสําคัญของแผนธุรกิจ องคประกอบของแผนธุรกิจ แนวคิด
และหลักการในการจัดทําแผนธุรกิจซ่ึงจะชวยใหผูที่สนใจหรือกําลังจะดําเนินการ
จัดทําแผนธุรกิจไดเกิดความเขาใจ และมีความคิดรวบยอดกอนจะเริ่มดําเนินการ 
ซ่ึงจะชวยใหการจัดทําแผนธุรกิจมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนใน
การขับเคลื่อนองคกร/กิจการ เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง  

 
 

1.1                                                    
 
• เอกสารที่จัดทําขึ้นอยางเปนทางการของผูประกอบการ ที่ให

รายละเอียดเก่ียวกับคานิยมและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ  สถานการณที่เปนอยู
ในปจจุบันและที่ตองการจะใหเปนในอนาคต ตลอดจนขอมูลรายละเอียด 
ตางๆที่แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการดําเนินงาน การบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายของกิจการตามที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ 
 

แผนธุรกิจที่ดี จะชวยเสริมสรางความนาเช่ือถือของกิจการและชวย
ดึงดูดความสนใจในสายตาของแหลงเงินทุน พันธมิตรทางธุรกิจและลูกคา 
และแมวาแผนธุรกิจจะไมไดรับรองในเรื่องความสําเร็จของกิจการแตจะชวย
หลีกเล่ียงจุดที่กอใหเกิดความลมเหลวของกิจการไดในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของแผนธุรกิจ 

บทนํา



 
 
 
 
1.2 
 
 

• ภายใตสภาวะแวดลอมของการแขงขันในการดําเนินธุรกิจยุคโลกาภิ
วัตนน้ัน ผูประกอบการที่อยูภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว จําเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองมีการวางแผนของกิจการในมิติของการพิจารณาปจจัยสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกของกิจการ เพ่ือใหไดทราบถึงผลกระทบที่เปนทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานอยางมีแบบแผนและชัดเจน เพราะการบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญาหรือคานิยมของกิจการอาจสรุปไดวาการจัดทําแผนธุรกิจมี
จุดมุงหมาย 3 ประการ  
 

ประการแรก : ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจและ
วิธีการดําเนินการของกิจการ โดยแผนจะชวยกําหนดองคประกอบสําหรับกระบวนการ
ทํางาน ต้ังแตภารกิจ-วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ การพยากรณดานการเงิน 
ตลาดเปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ ฯลฯ เพ่ือนําไปสูแผนปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ
ที่ดีจึงเปรียบเสมือน แผนที่เดินทาง (Road Map) ซ่ึงทําใหธุรกิจสามารถเดินไปยัง
ทิศทางที่ต้ังไว  

 
ประการท่ีสอง : ใชเปนเครื่องมือสําหรับการจัดหาเงินทุน ซ่ึงผูใหทุน

จะใชประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและความเส่ียงตลอดจนโอกาสการไดรับ
ชําระคืน  

 
ประการท่ีสาม : ใชเปนเอกสารท่ีแสดงสมรรถนะและความสามารถ

หลักของกิจการ ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจคูคาใน
การพิจารณา แนวทางการทําธุรกิจรวมกัน  

 
 

ความสําคัญและจุดมุงหมายในการจัดทําแผน

บทนํา
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1.3 

 
• แผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น จะตองเปนแผนที่มีเอกลักษณเฉพาะ และสอด 

คลองกับคานิยมขององคการ/กิจการ องคประกอบและสาระสําคัญของแผนธุรกิจ
มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

 
 

องคประกอบของแผนธุรกิจ

บทนํา

           สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3



 
 
 
 
1.4 

 
 

• การจัดทํ า แผน ธุร กิจอาจถือ เปนขั้ นตอนที่สํ า คัญที่สุดที่
ผูประกอบการจะตองทํากอนที่จะเริ่มดําเนินการ และแผนธุรกิจที่มีคุณภาพยอมเปน
ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอโอกาสในความสําเร็จของธุรกิจในทางปฏิบัติ กอนจะ
จัดทําแผนธุรกิจจะตองมีการกําหนดแนวคิดทางธุรกิจ ซ่ึงอาจจะตองมีการวิจัยเพ่ือ
ประเมินความเปนไปไดของธุรกิจที่คิดจะดําเนินงาน แลวจึงมาสูขั้นตอนของการ
จัดทําแผนธุรกิจซ่ึงเปนเอกสารที่ มีความชัดเจนแสดงให เ ห็นทิศทางการ
ดําเนินงานของกิจการ และสามารถสรางความสนใจและเช่ือม่ันแกผูที่เก่ียวของ
กับการดําเนินกิจการในทางปฏิบัติของการจัดทําแผนธุรกิจ อาจตองมีการทบทวน
และปรับปรุงแกไขหลายครั้ง กวาจะไดรับการอนุมัติแลวจึงนําไปสูการดําเนินการ
และการติดตามประเมินผล (รูปที่ 1) ซ่ึงหากผูจัดทําไมระมัดระวังและรีบรอน
นําไปใช อาจเกิดขอผิดพลาด  ทั้งความลมเหลวในขั้นตอนของการเชิญชวนผู
ลงทุน/แหลงทุน และความลมเหลวของกิจการที่เกิดจากการวางแผนที่ผิดพลาด
ซ่ึงมีตัวอยางของกิจการเปนจํานวนมากที่เกิดเหตุการณดังกลาว  
 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการจัดทาํแผนธุรกิจและการใชประโยชนในแผนธุรกิจ 
 
 

แนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนธุรกิจ

บทนํา
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11..44..1 1 แนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ แนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ 11  

ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา การจัดทําแผนธุรกิจน้ัน จะตอง
ริเริ่มมาจากแนวคิดธุรกิจของกิจการซ่ึงอาจเกิดจากการวิจัยหรือการประเมิน 
สถานการณแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจริเริ่มมาจากนโยบายของ
ผูบริหารระดับสูง อยางไรก็ตาม ผูที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนธุรกิจจะตองมีการ
ทบทวน แนวคิดธุรกิจกอนที่จะลงมือจัดทําแผนธุรกิจ โดยคํานึงถึง องคประกอบ
ของแนวคิดธุรกิจที่สําคัญ 4 ประการ ดังน้ี (รูปที่ 2 ) 
 

1) ความเขาใจในลูกคาเปาหมาย ไดแก ความเขาใจในเรื่อง
คานิยมและทัศนคติของลูกคาเปาหมาย อันจะนําไปสูกระบวนการวางแนวทาง
ของแผนธุรกิจที่จะสรางความพึงพอใจแกลูกคา และการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่
ตองการ ซ่ึงอาจมีทั้งเปาหมายทางธุรกิจและสังคม  
 

2) ตลาดเปาหมายมีขนาดใหญพอที่จะดําเนินธุรกิจ ไดแก 
จํานวนลูกคา เปาหมายของกิจการมีมากพอ สินคาและบริการมีความแตกตาง
เม่ือเทียบเคียงกับคูแขงทางการคา  
 

3) ความเพียงพอของนวัตกรรม/สิ่งใหม ไดแก การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือวิธีการใหบริการแนวใหมที่แตกตางไปจากเดิม  
 

4) ความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ เชน ความสามารถของกิจการ 
ทรัพยากรภายในของกิจการจะระดมมาใชภายใตแผนธุรกิจ อันจะนําไปสู 
ความสําเรจ็ในเชิงธุรกิจและมิใชธุรกิจ  
 

 
 
 

                                                 
1 ประยุกตจากเอกสารการจัดทําแผนธุรกิจของ  Mckinsay & Company เมื่อคราวนําเสนอในการประชุมท่ี Imperial 

Collage ประเทศอังกฤษ (6 มีนาคม 2546) 

บทนํา
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รูปท่ี 2 องคประกอบของแนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ 
 

11..44..2 2 แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ   
แผนธุรกิจเปนเสมือนแผนที่ทางเดิน (Road Map) ที่แสดงใหเห็น

กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจของกิจการ เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
ในเวลาที่กําหนด ดังน้ัน แผนธุรกิจที่ดีจะตองมีรายละเอียดวา กิจการไดวางกรอบ
แนวทางการดําเนินงานไวอยางชัดเจนถูกตองเหมาะสม มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ อีกทั้งยังไดวางกลไกการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไวแลว และเพ่ือให
ผูอานแผนธุรกิจเกิดความประทับใจและเขาใจในแนวคิดธุรกิจอยางชัดเจนในการ
จัดทําแผนธุรกิจจึงควรคํานึงถึงคุณสมบัติของแผนธุรกิจที่ดี ดังน้ี (รูปที่ 3)  

 

1) ช้ีใหเห็นแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจน ซ่ึงจะเช่ือมโยงวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของกิจการที่ตองการจะไปใหถึง เชน การ
เพ่ิมรายไดของกิจการ การลดตนทุนคาใชจาย การแกปญหาการประกอบอาชีพของ
ลูกคาเปาหมาย 

บทนํา
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2) มีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคประกอบตางๆ ที่สามารถโนม
นาวผูอานใหเห็นคลอยตามผูนําเสนอแผนธุรกิจ วาจะมีความเปนไปไดในการ
ดําเนินการตามแผนธุรกิจทั้งดานทีมงาน โอกาสของธุรกิจ กระบวนการทํางาน 
เงินทุน ตลาดเปาหมาย  กลไกการบริหารความเส่ียงและสภาพแวดลอมที่
เก่ียวของตางๆ  
 

3) ใชถอยคําที่งาย กระชับและชัดเจน และสามารถโนมนาวใหเห็น
ความสําคัญของขอเสนอ เห็นพลังของความต้ังใจที่จะขับเคล่ือนธุรกิจสู
เปาหมายแหงความสําเร็จ ความยาวของแผนธุรกิจไมควรยาวเกินไป  
 

4) ความสอดคลองเหมาะสมและเช่ือถือได การนําเสนอแผน
ธุรกิจควรมีแหลงขอมูลอางอิงที่เช่ือถือได ซ่ึงอาจไดมาจากการวิจัยตลาด 
ลูกคา และการสืบคนขอมูลที่เก่ียวของนํามาประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซ่ึงจะชวย
ใหผูอานมีความเช่ือม่ัน ประทับใจ และใหการสนับสนุน  
 

 
รูปท่ี 3 คุณสมบัติของแผนธุรกิจทีดี่ 

บทนํา
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1.5 

 
การกลาวถึงความเสี่ยงและจุดอันตรายในการจัดทําแผนธุรกิจในที่น้ี

จะชวยใหผูจัดทําแผนธุรกิจใชเปนแนวทางในการหลีกเล่ียงจุดอันตรายตางๆ 
ดังตอไปน้ี  

  
1.5.1  แนวคิดธุรกิจไมมีทางเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

มักเกิดจากการกําหนดเปาหมายที่ขาดการพิจารณาเรื่อง ความ
เปนไปไดในการปฏิบัติภายใตทรัพยากรและนวัตกรรมที่มีอยูของกิจการ การ
กําหนดเปาหมายท่ีไมสามารถวัดได การต้ังเปาหมายที่ไมจูงใจบุคลากรและไม
เหมาะสมกับกรอบเวลาท่ีกําหนด  ในเบ้ืองตนน้ี ผูจัดทําแผนธุรกิจควรไดลง
รายละเอียดสําหรับปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธในกระบวนการบริหาร
จัดการ เพ่ือความรอบคอบในการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือใหผูอานแผนธุรกิจมีความ
เช่ือม่ันที่จะใหการสนับสนุน  

 
1.5.2 การคาดการณที่ผิดพลาด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูประกอบการยึด

ติดกับความคิดของตนเองมากเกินไป เช่ือม่ันในผลิตภัณฑและบริการของตน
โดยมิไดคํานึงถึงความตองการของตลาด (ไมมีตลาดเปาหมายที่แทจริง) 
ละเลยการมองเรื่องความคิดเห็นและคานิยมของลูกคาเปาหมายและผูเกี่ยวของ 
ในลักษณะน้ี การจัดทําแผนธุรกิจจึงควรไดมีการวิจัยประเมินสถานการณแวดลอม
ที่เก่ียวของและกลาวถึงความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นและเสนอแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงไวในแผนธุรกิจ  
 

1.5.3 ขาดประสบการณทางธุรกิจหรือเทคนิค ซ่ึงจะสงผลตอความ
นาเช่ือถือและไมเปนที่ยอมรับในแผนธุรกิจ ซ่ึงจะตองแกไขขอจํากัดดังกลาว ดวย
การขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองคกรที่ มีความรูและทักษะนั้นๆ 
ตลอดจนการเตรียมบุคลากรที่มีความชํานาญทางธุรกิจไวในทีมงานของกิจการ

ความเส่ียงและจุดอันตรายในการจัดทําแผนธุรกิจ

บทนํา
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ในบทน้ีจะกลาวถึงคําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ โดยต้ังเปนประเด็น
คําถามที่ตองการคําตอบในสวนของสาระสําคัญที่เปนองคประกอบของแผน
ธุรกิจ และแหลงขอมูล / การสนับสนุน ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1  บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ



 
 
 
2.2 ภาพรวมของกิจการและแนวคิดธุรกิจ (General Company Description and Business Ideas) 
 

 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.3 การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 

 

 
 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.4 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
 
 

 
 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.5 แผนพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ (Products and Service Development Plan) 
 

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.6 แผนการบริหารจัดการ (Management Plan) 

 

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.7 ความเส่ียงและแผนรองรับความเส่ียง (Risk and Risk Management Plan) 

 
 

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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2.8 แผนการเงิน (Financial Plan) 
 

 

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ
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กรณีศึกษา 
ธุรกิจฟารมนกกระจอกเทศ 

(เอกสารเผยแพรของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, แกะรอยธุรกิจเงินลาน, 2550) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวอยางแผนธุรกิจ



  
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด จัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตและจําหนายผลิตผลที่ได
จากนกกระจอกเทศ ซ่ึงจัดเปนสัตวเล้ียงเพ่ือการพาณิชยชนิดใหมที่ มีศักยภาพทาง
การตลาดสูง บริษัทฯมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคเน้ือสัตว ดวย
คุณคาทางโภชนาการท่ีสูงกวาเน้ือสัตวอ่ืนๆ ในราคาท่ีคุมคา โดยการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เริ่มตั้งแต การเพาะพันธุลูกนก การเล้ียงลูกนก จนถึงการเชือดและการแยก
สวนประกอบออกเปนผลผลิตตางๆ เชน เน้ือ หนัง กระดูก ไขมัน ขน เปนตน โดยบริษัท
ฯ จะเลือกทําการตลาดเฉพาะเน้ือนกกระจอกเทศและหนังนกกระจอกเทศเทาน้ันสวน
ผลผลิตอ่ืนๆ จะจําหนายใหแกพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือเพ่ือนําไปขายตอใหกับผูผลิตที่
ตองการใชเปนวัตถุดิบตอไป 

ในระยะแรกบริษัทฯเลือกท่ีจะทําการตลาดเน้ือนกกระจอกเทศเปนสินคาหลัก 
และหนังนกกระจอกเทศเปนสินคารอง เน่ืองจากคุณสมบัติทางโภชนาการท่ีโดดเดนของ
เน้ือนกกระจอกเทศท่ีเหนือกวาเน้ือชนิดอ่ืนที่คนไทยนิยมบริโภคกันอยูในปจจุบัน ขณะท่ี
รสชาติจะคลายคลึงกับเน้ือวัวแตมีกล่ินคาวนอยกวา โดยผูบริโภคท่ีเปนกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัทฯ คือ ผูบริโภคท่ีเลือกบริโภคโดยคํานึงถึงสุขภาพเปนหลัก เม่ือ
เปรียบเทียบราคาของเน้ือนกกระจอกเทศกับเน้ือสัตวประเภทอ่ืนแลว เน้ือนกกระจอกเทศ
จัดวาเปนเน้ือที่มีราคาสูง กลุมลูกคาเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนตองเปนผูมีรายไดดี
พอควร 

การดําเนินกลยุทธทางการตลาด บริษัทฯ เลือกใชคุณภาพของสินคาและการ
ใหบริการลูกคาที่เหนือกวาคูแขงรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนหัวใจหลักในการ
แขงขัน แตขณะเดียวกันราคาของเนื้อนกกระจอกเทศของบริษัทฯ จะสูงกวาราคาเฉล่ียใน
ทองตลาดอยูเล็กนอย โดยจําหนายผานรานอาหารช้ันนํา แทนการจําหนายใหกับผูบร
โภคโดยตรง รวมทั้งจัดแผนการสงเสริมการขายและการโฆษณาเพ่ือชวยใหลูกคากลุม
รานอาหารสามารถขายเน้ือนกกระจอกเทศไดเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสรางตลาดตางประเทศ
รองรับในระยะยาวตอไปดวย สวนหนังของนกกระจอกเทศน้ัน บริษัทฯ วางแผนที่จําการ
ฟอกและยอมเพ่ือสงขายใหแกโรงงานเคร่ืองหนังทั้งในและตางประเทศตอไป 

ในสวนของแผนทางการเงิน บริษัทฯ จัดตั้งข้ึนโดยใชเงินลงทุนทั้งส้ิน 7 ลาน
บาท ซ่ึงประกอบดวยเงินลงทุนจากผูถือหุนจํานวน 4 ลานบาท และเงินกูจํานวน 3 ลาน
บาท จากการประเมินกิจการคาดวามีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) 87 % และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV@10%) 11.7 
ลานบาท 

3.1 บทสรุปผูบริหาร 
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 แนวคิดธุรกิจ 
การดําเนินธุรกิจขอ บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด (Ostrica Goods Company 

Limited) เริ่มตั้งแตการเพาะพันธุลูกนก การเล้ียงดูลูกนก จนถึงการเชือดและแยก
สวนประกอบออกเปนผลิตผลตางๆ เชน เน้ือ หนัง กระดูก ไขมัน ขน เปนตน โดยบริษัท
ฯ จะเลือกทําการตลาดเฉพาะเน้ือนกกระจอกเทศและหนังนกกระจอกเทศเทาน้ัน สวน
ผลผลิตอ่ืนๆ จะจําหนายใหแกพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือเพ่ือนําไปจํานายตอใหกับ
ผูผลิตที่ตองการใชเปนวัตถุดิบตอไป 
 

 บริษัท 
บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด ตั้งอยูที่บริเวณชานเมือง จังหวัดราชบุรี ดําเนิน

ธุรกิจ เกี่ยวกับการเพาะเล้ียงนกกระจอกเทศและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เชน 
เน้ือ หนัง ไข และขน เปนตน เพ่ือเปนสินคาอุปโภค และจําหนายภายในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซ่ึงจัดตั้งโดยใชเงินลงทุนทั้งส้ิน 7 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุนจาก
ผูถือหุนจํานนวน 4 ลานบาท โดยการออกหุนจํานวน 40,000 หุนๆ ละ 100 บาท และ
เงินกูจํานวน 3 ลานบาท 
 

 วิสัยทัศน 
เปนผูเพาะเล้ียงและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เพ่ือการบริโภคและ

อุปโภคอยางครบวงจร 
 

 พันธกิจ 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยเน้ือสัตวที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

และบริการท่ีลูกคาพึงพอใจ 
 

 วัตถุประสงค 
 1. เปนผูนําในการผลิตและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เพ่ือการบริโภค
และอุปโภคอยางครบวงจร 
 2. รักษาระดับของการรับรูในตราสินคาและความภักดีในตราสินคา 
 3. ขยายการจัดจําหนายใหครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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 กลยุทธธุรกิจ 
เนนในการทําธุรกิจดวยการใชกลยุทธการสรางความแตกตาง ทั้งการลด

ตนทุนและการเพ่ิมคุณคาโดยการเนนคุณภาพ รวมถึงการเนนอัตราการรอดของ
นกกระจอกเทศใหมีระดับสูง ตลอดจนเล้ียงนกกระจอกเทศเพ่ือจําหนายเน้ือและผลิตผล
พลอยได 
 

 เปาหมาย 
 1. สามารถมียอดขายเฉพาะเน้ือนกกระจอกเทศ โดยเฉล่ียไมนอยกวา 1 ตัวตอ
เดือน ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉล่ีย 35 % 
ตอไป โดยเฉพาะในชวงปแรกคาดวาจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 50 %  
 2. สามารถแยงสวนแบงทางการตลาดในตลาดเน้ือนกกระจอกเทศไดเปน 10% 
ของตลาดทั้งหมด และเพ่ิมเปน 12 %ของตลาดทั้งหมดในปที่ 5  
 3. สามารถมีจํานวนลูกคาไมนอยกวา 50 รายในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และ
เพ่ิมเปน100 รายภายใน 5 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ 
 

 ความไดเปรียบในการแขงขัน 
 1. เปนฟารมขนาดกลาง ซ่ึงหากเพาะเล้ียงนกกระจอกเทศจํานวนมากทําใหตนทุน
การผลิตต่ําลง 
 2. ฟารมมีขนาดกลางจึงทําใหการบริหารงานคลองตัว 
 3. นกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ ที่กําลังไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 
 4.เน้ือนกกระจอกเทศและผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ กําลังไดรับความสนใจและ
เปนที่นิยมของผูบริโภคอยางกวางขวาง 
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 โอกาสทางธุรกิจ 
ผูประกอบการฟารมนกกระจอกเทศในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม 

คือ  
1. ฟารมขนาดใหญ มีนกกระจอกเทศจํานวนตั้งแต 2,000 ตัวข้ึนไป มีการ

จําหนายทั้งลูกนกและผลิตภัณฑที่ไดจากนกกระจอกเทศ เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด 
เปนตน 

 

2. ฟารมขนาดกลาง มีนกกระจอกเทศจํานวนตั้งแต 200 ตัวข้ึนไป มีการ
จําหนายทั้งลูกนกหรือผลิตภัณฑที่ไดจากนกกระจอกเทศอยางใดอยางหน่ึง สามารถหา
ตลาดไดดวยตนเองมีการทําสัญญาประกันการรับซ้ือคืน เชน อรรถผลฟารม มาลัยฟารม 
เจ-อารฟารม เปนตน 

 

3. ฟารมขนาดเล็ก มีนกกระจอกเทศจํานวนไมเกิน 200 ตัว โดยสวนใหญจะ
จําหนายเฉพาะลูกนกกระจอกเทศเทาน้ัน เปนฟารมของเกษตรกรรายยอยที่เล้ียงเพ่ือขยาย
พันธ โดยจัดจําหนายเน้ือผานฟารมที่รับซ้ือคืน 

 

 เม่ือพิจารณาถึงขนาดของตลาดเน้ือนกกระจอกเทศในปจจุบัน พบวาปริมาณ
การชําแหละเน้ือนกกระจอกเทศจากฟารมเล้ียงตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน สามารถประมาณ
ขนาดตลาด ณ ป 2547 ไดดังน้ี 
 

ฟารม 
ปริมาณการชําแหละ 

(ตัวตอเดือน) 
คิดเปนปริมาณเน้ือ 

(ตันตอเดือน) 
เจริญโภคภัณฑ 150 5.2 
อรรถพลฟารม 40 1.4 
ฟารมขนาดกลางอ่ืนๆ 120 4.2 
อ่ืนๆ 50 1.7 
รวมท้ังส้ิน 360 12.5 

 

  ทั้งน้ีเพ่ือใหเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกกระจอกเทศสามารถนํามา
เปรียบเทียบการใหผลผลิตของนกกระจอกเทศกับโค ซ่ึงเปนหน่ึงในสัตวเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ไดดังน้ี 
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รายการ โค นกกระจอกเทศ 
ระยะเวลาตั้งทอง/ฟกไข (วัน) 280 42 
ผลิตลูก (ตัวตอป) 1 20 
อัตราการแลกเน้ือ 5.1 2.10 
อายุสงโรงงานแปรรูป (วัน) 645 407 
ผลผลิตเน้ือ (กิโลกรัมตอตัว) 250 35 - 40 
หนัง (ตารางเมตรตอตัว) 2.7 1.2 
ขน (กิโลกรัมตอตัว) - 2 

 
 อุตสาหกรรมฟารมนกกระจอกเทศ 

 

 จากผลตอบแทนการลงทุนที่คอนขางสูงและตลาดท่ีอยูในชวงเจริญเติบโต 
คาดวาจะมีผูประกอบธุรกิจฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตเน่ืองจากฟารมเล้ียง
นกระจอกเทศสวนใหญจะเล้ียงเพ่ือจัดจําหนายลูกพันธุ จึงทําใหสภาพตลาดของการ
บริโภคเน้ือกกระจอกเทศมีการแขงขันที่ไมรุนแรงนัก อีกทั้งยังไมมีบริษัทใดทําการตลาด
อยางจริงจัง 
 1. คูแขงในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด ซ่ึงทําธุรกิจ
ฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศครบวงจร นอกจากน้ียังมีคูแขงขนาดกลางและขนาดเล็กโดยทํา
ธุรกิจทั้งจัดจําหนายลูกพันธุ การรับประกันซ้ือคืน การจัดจําหนายผลผลิตแปรรูปไปยัง
ตลาดไดดวยตนเอง ซ่ึงในปจจุบันมีอยูประมาณ 6 - 8 ฟารม เชน ฟารมอรรถพล มาลัย
ฟารม เจ-อารฟารม เอสพีฟารม เปนตน ซ่ึงฟารมเหลาน้ีจัดเปนคูแขงขันที่มีขนาดฟารม
ใกลเคียงกับบริษัทฯ 
 

 2. แนวโนมคูแขงรายใหม คูแขงรายใหมที่จะเกิดข้ึนคาดวาจะเปนผูคารายยอย 
เน่ืองจากการทําธุรกิจน้ีมีอุปสรรคในการเขามาลงทุนต่ํา ไมจําเปนตองใชเงินทุนมาก 
 

 3. อํานาจตอรองของผูขาย เน่ืองจากกลุมผูทําฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศใน
ประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากนัก ทําใหอํานาจการตอรองคอนขางต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิง
เรื่องอาหารนกกระจอกเทศ ซ่ึงปจจุบันมีผูจําหนายอาหารนกกระจอกเทศอยูเพียงรายเดียว  
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คือ “Top Feeds” ทําให ผูจําหนายอาหารสามารถกําหนดราคาอาหารในทองตลาดได 
แตคาดวาในอนาคต กลุมผูทําฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศจะประกอบดวยผูเล้ียงรายยอย
จํานวนมาก และทําใหมีอํานาจการตอรองกับผูจําหนายอาหารสูงข้ึน 
 

 4. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายหลักในการ
บริโภคเปนกลุมผูบริโภคเน้ือสัตวทั่วไปท่ีมีรายไดสูง และใหความสําคัญตอคุณคาทาง
โภชนาการ ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหความตองการบริโภคมีสูง แตเน่ืองจากผูผลิตมี
จํานวนนอยรายจึงทําใหอํานาจตอรองของผูบริโภคต่ํา 
 

 5. สินคาทดแทน สินคาทดแทนของเน้ือนกกระจอกเทศไดแก เน้ือสัตวประเภท
ตางๆ ซ่ึงอาจแบงไดจากเน้ือสัตวที่มีผูคนนิยมบริโภคกันมานาน และมีราคาถูก เชน เน้ือ
สุกร เน้ือวัว เน้ือไก เน้ือเปด เปนตน และเน้ือสัตวที่มีราคาแพง เชน เน้ือจระเข เน้ือนก
อีมู เน้ือจิงโจ เปนตน 
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 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

ขนาดฟารม จุดแข็ง จุดออน 
ฟารมขนาดใหญ 1. มีปริมาณนกกระจอกเทศมาก

ที่สุดทําใหมั่นใจไดวาปริมาณ
เนื้อที่ ไดมี เ พียงพอตอความ
ตองการของรานคา ภัตตาคาร 
และโรงแรม 

1. เปนองคกรขนาดใหญทําให
การบริหารงานไมคลองตัว 
2 .  ก า รบ ริ ก า ร ร านอาห า ร 
ภัตตาคารไมสามารถทําได
อยางทั่วถึง 

 2 .  มี ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ตํ่ า 
เนื่องจากไดการประหยัดจาก
ขนาด 

 

 3.มีการผลิตครบวงจร ต้ังแต
ขั้ นตอนก า ร เ ล้ี ย ง โ ร ง ง าน
ชําแหละ โรงงานผลิตอาหาร
นกกระจอกเทศเปนตน 

 

ฟารมขนาดกลาง 1. มีตนทุนการผลิตคอนขางตํ่า 
เนื่องจากไดการประหยัดจาก
ขนาด 
2. มีปริมาณเน้ือนกกระจอกเทศ
เข าสูตลาดมากเ น่ืองจากมี
เกษตรกรรายยอยมากขึ้น 
3. ฟารมมีขนาดพอเหมาะ การ
บริหารงานคลองตัว 

1 .  มุ ง ที่ ก า ร ผ ลิ ต เ พ่ื อ จั ด
จําหนายลูกพันธุ ทําใหไมมีการ
ทํ าการตลาดทางดานเ น้ือ
นกกระจอกเทศอยางจริงจัง 
2. การรับซ้ือนกกระจอกเทศคืน
จากเกษตรกรรายยอยทําให
ได รับเนื้อนกกระจอกเทศที่มี
คุณภาพตางกัน ไมสม่ําเสมอ 

ฟารมขนาดเล็ก 1 .  ฟ า ร ม มี ข น า ด เ ล็ ก  ก า ร
บริหารงานคลองตัว 
2 .  ไ ม มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น
การตลาดเน่ืองจากสามารถขาย
คืนฟารมตามสัญญาประกันได 

1 .  ตนทุนในการบริหารสูง 
เนื่องจากเล้ียงจํานวนไมมาก 
แล ะ กํ า ไ ร ตํ่ า เนื่ อ งจากก า ร
จําหนายคืนฟารมอาจถูกกด
ราคาขายจากฟารมได 
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 การประมาณมูลคาตลาดเปาหมาย 
 จากขอมูลที่ผานมาจะเห็นไดวา หากเปรียบเทียบการเล้ียงโคกับนกกระจอกเทศแลว
อัตราการใหผลผลิตตอรุน นกกระจอกเทศจะใหผลผลิตที่สูงกวาเนื้อโค กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงไดกําหนดใหนกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายดังนี้ 
 

หนัง เน้ือ 
ป 

แมพันธุ 
(ตัว) 

ผลิตลูก 
(ตัว) ผืน 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ตัน 
มูลคา 

(ลานบาท)
2547 5,200 34,575 24,200 121.0 847.0 169.4
2548 8,800 54,700 38,200 191.0 1,337.0 267.4
2549 14,900 132,400 92,600 463.0 3,241.0 648.2
2550 25,300 228,800 159,800 799.0 5,593.0 1,118.6

 
 พฤติกรรมของกลุมลูกคาตลาดเปาหมาย 

 ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญและเอาใจใสกับการบริโภคเนื้อสัตวที่มีคุณคา
ทางโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดการเลือกซ้ือสินคาที่มีคุณภาพที่สามารถทดแทนเน้ือสัตว
พ้ืนฐานตางๆ ได เชน เนื้อหมู เนื้อไก และเนื้อวัว เปนตน ซ่ึงนกกระจอกเทศก็จัดเปนเนื้อสัตว
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพท่ีจะทดแทนเนื้อสัตวเหลานั้นได ดวยคุณคาทางโภชนาการที่
เหนือกวา และการแขงขันที่ไมมากนัก ทําใหมีอัตราการเติบโตที่คอนขางสูง รวมทั้งยังไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
 ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยหรือขอมูลทุติยภูมิของความตองการของผูบริโภค
นกกระจอกเทศแตจากการทําวิจัยเบ้ืองตนของบริษัทฯ สามารถสรุปพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 
 1 .  ผูที่ ใหความสําคัญกับคุณคาทางโภชนาการมีโอกาสในการบริโภคเนื้อ
นกกระจอกเทศมากข้ึน 
 2. ผูที่ไมบริโภคเนื้อวัว เนื่องจากความเช่ือตามลัทธิหรือศาสนา และเห็นวาเนื้อวัว
ไมมีคุณคาทางโภชนาการ และกลัวโรคระบาดที่เกิดขึ้นในวัว เชน โรควัวบา โรคเทาเปอย เปนตน 
จึงทําใหผูบริโภคกลุมนี้มีโอกาสที่จะรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมาก 

3 .  ผูที่มี รายได ต้ังแต  20,000 บาทข้ึนไป  จะมี โอกาสที่จ ะ รับประทานเนื้อ
นกกระจอกเทศโดยมีราคาตอมื้อที่ยอมรับไดในการรับประทานอาหารตามรานอาหารประมาณ 
183 - 203 บาท 

 

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 1. กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ กลุมผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับคุณคาทาง
โภชนาการโดยเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเปนอันดับหน่ึงหรืออันดับ
สอง และเปนผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน 
 2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง คือ กลุมผูบริโภคที่ไมรับประทานเน้ือวัว เน่ืองจาก
เหตุผลเฉพาะบางอยาง และเปนผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน  
 

 เปาหมายทางการตลาด 
 1. สามารถมียอดขายเฉพาะเน้ือนกกระจอกเทศ โดยเฉล่ียไมนอยกวา 1 ตัวตอ
เดือน ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉล่ีย 35 % 
ตอป โดยเฉพาะในชวงปแรกคาดวาจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายประมาณ 50 % 
 2. สามารถแยงสวนบางทางการตลาดในตลาดเน้ือนกกระจอกเทศไดเปน10 
% ของตลาดทั้งหมด และเพ่ิมเปน 12 % ของตลาดทั้งหมดในปที่ 5  
 3. มีจํานวนลูกตาไมนอยกวา 50 ราย ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิม
เปน 100 ราย ภายใน 5 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ 
 

 สวนประสมทางการตลาด 
 1.กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ 
 นกกระจอกเทศหน่ึงตัวเม่ือเล้ียงจนโตเต็มที่ มีอายุประมาณ 14 เดือน จะมี
นํ้าหนักตัวประมาณ 100 กิโลกรัม โดยจะใหเน้ือที่นํามาใชเพ่ือบริโภคไดประมาณ 35 
กิโลกรัม ซ่ึงสามารถนํามาแบงออกตามคุณสมบัติของเน้ือในแตละสวน (ตามลักษณะ
ทางสรีระของนก) ไดเปน 

• เน้ือฟเล คือ เน้ือที่เปนมัดกลามเน้ือในบริเวณตนขา และสะโพกของ
นกกระจอกเทศมีสัดสวนประมาณ 30% ของนํ้าหนักเน้ือทั้งหมดที่ได ซ่ึง
จะเปนเน้ือที่มีคุณภาพดีที่สุดกลาวคือ มีความนุม และมีไขมันนอย 
เปรียบเทียบไดกับเน้ือสันในของเน้ือวัวจึงเหมาะที่จะนําไปทําสเต็กอยาง
ย่ิง 

 
 

3.4 แผนการตลาด 
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• เน้ือสเต็ก คือ เน้ือที่เปนมัดกลามเน้ือบริเวณอ่ืนๆ ของนกกระจอกเทศ
นอกเกนือจากเน้ือฟเล มีสัดสวนประกอบ 60 % ของนํ้าหนักเน้ือ
ทั้งหมดที่ได ซ่ึงจะเหนียวกวาเน้ือฟเลเล็กนอย เปรียบเทียบไดกับเน้ือ
สันของเน้ือวัว สามารถนําไปทําอาหารไดหลากหลายประเภท หรือ
นําไปทําเปนสเต็กก็ได 

• เน้ือเศษ คือ เน้ือที่อยูติดกับกระดูกในบริเวณตางๆ มีคุณสมบัติคลาย
กับเน้ือสเต็กแตจะเปนช้ินเล็กๆ (มีสัดสวนประมาณ 10 % ของนํ้าหนัก
เน้ือทั้งหมดที่ได) จึงไมเหมาะที่จะนําไปทําสเต็ก แตสามารถนําไป
ประกอบเปนอาหารอยางอ่ืนได เชน เน้ือผัดพริกไทยดํา บาบีคิว แกง
กระหรี่ เปนตน 

 

 นอกจากเน้ือสดแลวยังมีผลผลิตพลอยได อันไดแก หนัง กระดูก ไขมัน ขน 
และไขที่ไมไดรับการผสม (ไขลม) ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอีก 
โดยเฉพาะหนังนกกระจอกเทศน้ันเปนสวนที่มีคุณคามาก เพราะสามารถนําไปตัดเย็บทํา
เครื่องหนังที่มีราคาสูงได สวนกระดูกสามารถนําไปทําเปนอาหารสัตว ไขมันของ
นกกระจอกเทศมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับนําไปเปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง 
และ สําหรับขนซึ่งมีความละเอียดสูงจึงสามารถนําไปใชทําไมปดฝุนหรือนําไปใชเปนไส
หมอนก็ได โดยจะมีนํ้าหนักประมาณ 2 กิโลกรัมตอตัวขณะที่ไขลมน้ันจะสามารถนํามาเจาะ
เอาไขแดงและไขขาวออก แลวนําเปลือกไขไปตกแตงลงลายเพ่ือใชเปนเครื่องประดับบาน
ไดอีกดวย 

 

2. กลยุทธดานราคา 
 การกําหนดราคาสินคาจะเปนระดับสินคาคุณภาพสูง โดยใชหลักการ 

“Value Pricing” กลาวคือ ตั้งราคาตามคุณคาของสินคาที่ลูกคามองเห็นหรือยอมรับ 
โดยการตั้งราคาแบงเปน 3 ระดับตามเกรดของเน้ือนกกระจอกเทศ ดังน้ี 

• เน้ือฟเล ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 600 บาทตอกิโลกรัม 
บริษัท จึงตั้งราคาที่ 660 บาทตอกิโลกรัม 

• เน้ือสเต็ก ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 500 บาทตอกิโลกรัม 
บริษัทฯ จึงตั้งราคาที่ 550 บาทตอกิโลกกรัม 

 

3.4 แผนการตลาด 
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• เน้ือเศษ ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 300 บาทตอกิโลกรัมบริษัท
ฯ จึงตั้งราคาที่ 330 บาทตอกิโลกกรัม 

• หนังนกกระจอกเทศ ประมาณ 1.2-1.4 ตารางเมตร ไมฟอกยอมจะมีราคา 
5,000 บาทตอตารางเมตร แตเม่ือฟอกและยอมแลวนําไปจําหนายใหแก
โรงงานเคร่ืองหนังจะมีราคา 10,000 บาทตอตารางเมตร 

 

ผลพลอยไดอ่ืนๆ ทั้งหมดทางบริษัทฯจะจําหนายในราคาทองตลาดทั่วไป 
ดังน้ี 

• กระดูก มีราคา 50 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดทั้งส้ิน 500 บาทตอตัว 

• ไขมัน มีราคาประมาณ 200 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดทั้งส้ิน 1,000-
2,000 บาทตอตัว 

• ขน มีราคาประมาณ 500 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดทั้งส้ิน 1,000 บาทตอ
ตัว 

 

3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ระยะแรก : บริษัทฯจะเนนลูกคาในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในยานธุรกิจการคา 

ที่เปนพ้ืนที่ตั้งของรานอาหารประเทภตางๆ ที่อยูในระดับคุณภาพสูง ซ่ึงรวมถึงรานอาหาร
ที่อยูในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวดวย ไดแก 

- ยานถนนสุขุมวิท มีจํานวนลูกคาประมาณ 50 % ของลูกคาทั้งหมด 

- ยานถนนสีลม มีจํานวนลูกคาประมาณ 30 % ของลูกคาทั้งหมด 

- ยานถนนรามอินทรา – อาจณรงค มีจํานวนลูกคาประมาณ 10 % ของ
ลูกคาทั้งหมด 

- ยานถนนลาดพราวและถนนรัชดาภิเษก มีจํานวนลูกคาประมาณ 10 % 
ของลูกคาทั้งหมด 

 สวนหนังนกกระจอกเทศท่ีฟอกยอมเรียบรอยแลว จะสงตอไปจําหนายใหแก
โรงงานเครื่องหนัง และผลผลิตพลอยไดอ่ืนๆ ของนกกระจอกเทศทั้งหมดจะจําหนายใหแก
พอคาคนกลางในตลาดท่ีมารับซ้ือเพ่ือนําไปขายตอใหอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองการ
ตอไป 

 ระยะท่ี 2 : หากสามารถทําตลาดไดในพ้ืนที่เปาหมายขางตนแลว บริษัทฯ จะ
ทําการขยายตลาดใหกวางข้ึน โดยยังเนนใหอยูในเขตปริมณฑลเปนหลักกอน จากน้ันจะ
ขยายไปสูตลาดตางจังหวัดโดยเนนเฉพาะจังหวัดใหญๆ ที่คาดวาจะมีกําลัง 

3.4 แผนการตลาด 

           สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 28



 
 
 
 
 
ซ้ือมาก และเปนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต นครราชสีมา และ
ขอนแกน เปนตน รวมถึงจังหวัดในเขตภาคใต เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญมีกําลังการซ้ือ
สูง และไมนิยมบริโภคเน้ือวัว 

 ระยะท่ี 3: หลังจากการดําเนินงานมาแลวอยางนอย 5 ป บริษัทฯ คาดวาจะ
ดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร (เม่ือสถานการณตางๆ พรอม หรือ เต็มกําลังการผลิต) 
โดยมีความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจต่ํา เชน อัตราการรอดของนกสูง มีความชํานาญใน
การทําตลาด และการผลิตอยางเต็มที่ โดยบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร ตั้งแต
การเล้ียงลูกนกจนถึงการชําแหละและการแปรรูปเปนสินคาพรอมจําหนายใหกับทุก
ชองทาง ซ่ึงชองทางในระยะน้ีบริษัทฯ จะทําการสงออกไปตลาดตางประเทศที่มีความ
ตองการและกําลังซ้ือสูง เชน ฮองกง ญ่ีปุน เยอรมัน ฝรั่งเศษ และอิตาลี เปนตน 

 

 4. กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 
 การสงเสริมการขายของบริษัทฯ เบื้องตนจะมุงใหเกิดการทดลองบริโภคใน

หมูผูบริโภคเน่ืองจากเน้ือนกกระจอกเทศถือเปนสินคาใหมสําหรับผูบริโภคทั่วไป ซ่ึงวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑของเน้ือนกกระจอกเทศยังอยูในชวงเจริญเติบโต ดังน้ัน ในชวงปแรกของ
การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะมุงขยายตลาดโดยอาศัยการโฆษณา เพ่ือส่ือสารใหผูบริโภค
รับทราบถึงประโยชนของการรับประทานเน้ือนกกระจอกเทศ รวมทั้งสรางการยอมรับและ
คุนเคยกับการบริโภคเน้ือนกกระจอกเทศดังน้ี  

• การใหสวนลดราคาแกลูกคาเปนแบบข้ันบันไดตามยอดการส่ังซ้ือและ
ระยะเวลาในการซ้ือ 
1) เพ่ือผลักดันใหรานอาหารที่ตองการสวนลดสูงสุดจัดแคมเปญสงเสริม

การขายที่รานใหแกผูบริโภค ซ่ึงจะทําใหเกิดการชักจูงใหผูบริโภคไดทดลอง
รับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

2) เพ่ือเพ่ิมยอดขายและเพิ่มจํานวนลูกคาในกลุมลูกคาเปาหมาย โดยการ
ดําเนินกลยุทธดังกลาวไมไดมีจุดมุงหมายใหลูกคากลุมรานอาหาร เพ่ิม
ยอดการกักตุนเนื้อนกกระจอกเทศ 

• การลดราคาเน้ือนกกระจอกเทศประเภทเน้ือเศษแกรานคาที่จัดเทศกาลเบียร 
1) เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักและทดลองบริโภคเนื้อ

นกกระจอกเทศแทนเนื้ออื่นๆ  
 
 

3.4 แผนการตลาด 
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2) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางตลาดของเนื้อเศษ ซ่ึงโดยปกติมักจะเปนเนื้อที่

มีราคาตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อในสวนอื่นๆ เพราะไมคอยเปนที่
ตองการของรานอาหาร 

• การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบริษัทฯ กับลูกคา 
1) เพ่ือสงเสริมใหลูกคามีความภักดีในตราสินคาของบริษัทฯ 
2) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักและมีความเช่ือมั่นในเน้ือ

นกกระจอกเทศ 

• การจัดส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ 
1) เพ่ือเปนการขยายตลาดของเนื้อนกกระจอกเทศโดยรวม 
2) เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธโภชนาการของ

เนื้อนกกระจอกเทศตอไป 

• การตั้งทีมขาย 
1) เพ่ือรักษาความสัมพันธกับลูกคาซ่ึงเปนการสรางความภักดีในตราสินคาอีก

ทางหนึ่ง 
2) เพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคาตามเปาหมายท่ีต้ังไวในแตละป 
3) เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในดานคุณภาพของการใหบริการใหแกลูกคา 

• การทดลองชิมในศูนยการคา 
1) เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริโภคไดทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ 
2) เพ่ือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธคุณสมบัติทางโภชนาการของเน้ือ

นกกระจอกเทศ 
3) เพ่ือเปนการสรางความภักดีในตราสินคา โดยการชวยประชาสัมพันธ

รานอาหารที่เปนลูกคาของบริษัทฯ 
4) เพ่ิมยอดขายเน้ือนกกระจอกเทศ “กลยุทธการชักจูง” คือ การทําใหลูกคามา

เรียกรองหาซ้ือสินคาที่รานคา ทําใหรานคาอยากรับสินคานั้นมาขาย 

• การจัดคณะลูกคามาเย่ียมชมฟารมนกกระจอกเทศ 
1) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธภาพพจนสินคาที่เนนคุณภาพต้ังแตจุดเร่ิมตน

ของการผลิต 
2) เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคากลุมรานอาหารประจํา 
3) เพ่ือกระตุนยอดขายเนื้อนกกระจอกเทศ 

3.4 แผนการตลาด 
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เม่ือบริษัทฯ มียอดจําหนายเน้ือนกกระจอกเทศเพ่ิมข้ึนเกินจุดคุมทุน ซ่ึงเกิดการ
ประหยัดจากขนาดแลว (อัตราการแปรรูปประมาณ 5 ตัวตอวัน) บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจ
ในสวนของการแปรรูปนกกระจอกเทศเอง ไมวาจะเปนโรงงานชําแหละ โรงงานฟอกหนัง 
เปนตน รวมถึงการขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ ทั้งน้ี เม่ือผูบริโภคมีการรับรูในตราสินคาและตลาดมีการขยายตัวใน
อัตราที่สูงข้ึนแลว บริษัทจะทําการสรางสินทรัพยในตราสินคาของบริษัทฯ โดยจะ
ดําเนินการผลิตภัณฑในตราสินคาของบริษัทฯ เอง คือ “OSTRICA”  
 

แผนผังแสดงผูเก่ียวของใน Supply Chain 
 

 

 
 
 
 

3.5 แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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 โครงสรางองคกร 
 บริษัทฯ แบงการบริหารงานเปน 4 ฝาย ดังน้ี 
 

 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. กรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานทั่วไป 
 2. ผูจัดการฝายผลิต ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบดานการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 3. ผูจัดการฝายขนสงทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบดานการขนสงสินคาเพ่ือ
การจําหนาย 
 4. ผูจัดการฝายขายและการตลาด ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบงานบริหาร
การตลาดงานบริหารการตลาดและจัดจําหนาย วางแผนและดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด การกระจายสินคา ตลอดจนงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
 5. ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบงานบริหาร
การเงิน จัดทํายัญชี และควบคุมคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงาน ตลอดจนดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 

 แรงงาน 
 มีพนักงานประมาร 15 -30 คน (ข้ึนอยูกับจํานวนนกกระจอกเทศที่เล้ียง) 
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 แผนการดําเนินงานป 2547-2550 
 1. แผนการดําเนินงานป 2547 
 บริษัทฯ จะใชงบลงทุนเริ่มแรก 6 ลานบาท โดยใชคนงานในการดูแลฟารม
นกกระจอกเทศทั้งหมด 12 คน และใชพ้ืนที่ในการเล้ียงนกกระจอกเทศประมาณ 100 ไร ในชวง
แรกบริษัทฯ จะเชาพ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรีบริเวณแถบชานเมือง และแบงพ้ืนที่เปน 2 สวนหลัก 
คือ โรงเรียน และลานอเนกประสงค โดยเลือกนกพันธคอดําทั้งหมด เน่ืองจากใหไข
มากกวาพันธุอ่ืนๆ และใหผลิตผลขนที่มีคุณภาพดี รวมทั้งมีนิสัยเชื่องไมดุราย 
 แผนการผลิต เริ่มตนจากการซื้อพอแมพันธุอายุ 2 ป จํานวน 13 ชุดๆ ละ 
75,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบดวย ตัวผู 1 ตัว ตอตัวเมีย 2 ตัว ทําการเลี้ยงเพ่ือผสม
พันธุ จากจํานวนพอแมพันธุ จํานวน 13 ชุด จะมีพอพันธุ 13 ตัว แมพันธุ 26 ตัว โดยเฉล่ีย
แมพันธุ 1 ตัว ใหนกกระจอกเทศ จํานวน 14 ตัวตอป ดังน้ันแมพันธุ 26 ตัวสามารถผลิต
ไดทั้งหมด 364 ตัวตอป โดยไดทําการคัดเลือกนกกระจอกเทศที่มีรางกายแข็งแรงไว 
สําหรับทําพอแมพันธุจํานวน 5 ชุด แบงเปน เพศผู 5 ตัว เพศเมีย 10 ตัว และสวนที่เหลือ
จะแบงขายเปนเน้ือนกกระจอกเทศจํานวน 349 ตัวตอป ซ่ึงเพียงพอตอสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัทฯ ในการทํายอดขายในป 2548 บริษัทฯ จะตองทําการผลิตเปนเน้ือ
นกกระจอกเทศจํานวน 29 ตัวตอเดือน หรือ 348 ตังตอป 
 2. แผนการดําเนินงานป 2548 
 ดําเนินการซ้ือพอแมพันธุเพ่ิมอีก 3 ชุด เพ่ือใหเพียงพอกับสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัทฯในการทํายอดขายในป 2549 ซ่ึงตองผลิตเน้ือนกกระจอกเทศ
จํานวน 15 ตันตอป โดยนกกระจอกเทศ 1 ตัว นํ้าหนักเฉล่ีย 110 กิโลกรัม มีเน้ือ 35 
กิโลกรัม ดังน้ันในการทํายอดขายในป 2549 บริษัทฯจะตองผลิตเน้ือจากนกกระจอกเทศ 
36 ตัวตอเดือน หรือ 432 ตัวตอป ซ่ึงจากจํานวนพอแมพันธุทั้งหมด ที่บริษัทฯ สามารถ
ผลิตไดทั้งหมด 448 ตัวตอป โดยแบงขายเปนเน้ือนกกระจอกเทศจํานวย 433 ตัวตอป ซ่ึง
เพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ สวนที่เหลือไดทําการคัดเลือกไว
สําหรับทําพอแมพันธุจํานวน 5 ชุด 
 3. แผนการดําเนินงานป 2549 
 บริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่ตองซ้ือพอแมพันธุเพ่ิม เน่ืองจากมีพอแมพันธุที่ได
จากการเล้ียงเองในชวงป 2547 จํานวน 5 ชุด ซ่ึงรวมกับจํานวนพอแมพันธุเดิม จํานวน 16 
ชุด รวมเปนจํานวนแมพันธุ 42 ตัว ซ่ึงเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาด 
 

3.6 แผนการบริหารจัดการ 

           สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 33



 
 
 
 
 
 
ของบริษัทฯ ในการทํายอดขายในป 2550 ตองผลิตขายเปนจํานวน 576 ตัวตอป แต
สามารถผลิตนกกระจอกเทศไดทั้งหมด 588 ตัวตอป โดยแบงขายเปนเน้ือนกกระจอกเทศ
จํานวน 576 ตัวตอป ซ่ึงเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบรัษัทฯ สวนที่เหลือได
ทําการคัดเลือกไว สําหรบัทําพอแมพันธุจํานวน 4 ชุด 
 4. แผนการดําเนินงานป 2550 
 สําหรับในป 2550 และ 2551 เปนลักษณะเชนเดียวกับในป 2549 โดยผลิต
ใหเพียงพอกับสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในการทํายอดขายในป 2550 และ 2551 
คือ 720 และ 828 ตัวตอป ตามลําดับ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตไดเปนจํานวน 728 
และ 840 ตัวตอป ตามลําดับ ซ่ึงเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ 
 
ตารางแสดงการคาดการณปริมาณการเล้ียงนกกระจอกเทศจากสวนแบงทางการตลาด 

 

เน้ือนกจากสวนแบงทางการตลาด 
ของบริษัทฯ 

ผลิตไดและคัดไวทําพอแมพันธุ (ตัว/ป) 

ป 
ตัน/
เดือน 

ตัว/
เดือน 

ตัน/ป ตัว/ป แม
พันธุ 

รวม
ท้ังหมด

ผลิต
ขายได 

พอแม
พันธุ 

แม
พันธุ 

2547 1.00 12 29 348 26 364 349 15 10 
2548 1.25 15 36 432 32 448 433 15 10 
2549 1.69 20.25 48 576 42 588 576 12 8 
2550 2.11 25.31 60 720 52 728 728 - - 
2551 2.43 29.11 69 828 60 840 840 - - 

 
 ข้ันตอนการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพ 

 1. การวางแผนผังฟารม บริษัทฯ สามารถแบงพ้ืนที่ในการเล้ียงนกกระจอกเทศใน
แตละรุนในพ้ืนที่ 100 ไร (160,000 ตารางเมตร) เปนตน 
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ชนิด โรงเรือน (ตร.ม.) ลานอเนกประสงค (ตร.ม.) 
พอแมพันธุ 3,000 40,000 
นกฝูง 5,000 100,000 
นกรุน 1,000 100,000 
อนุบาลลูกนก 1,000 - 
สวนกลาง 10,000 - 
รวมท้ังหมด 20,000 140,000 

  
 2. การเลือกสถานที่ตั้งฟารม นกกระจอกเทศเปนสัตวที่ใชชีวิตในภูมิประเทศที่
เปนทุงหญาโปรงโลง มีพืชอาหารอุดมสมบูรณ มีพฤติกรรมชอบควาเปนอิสระและว่ิงที่เร็ว
มาก ทั้งยังเปนสัตวที่ตื่นตกใจงาย ดังน้ันพ้ืนที่ที่ใชเล้ียงนกกระจอกเทศควรเปนพ้ืนที่ดอน 
ไมมีนํ้าทวมขัง ลักษณะดินควรเปนดินรวนปนทราย สามารถซึมซับนํ้าลงสูใตดินได
อยางรวดเร็ว ลักษณะภูมิประเทศ คอนขางแหงแลง หางไกลจากชุมชนและถนนใหญ
พอสมควร และมีแหลงนํ้าที่สะอาด สามารถนํามาใชและใหนกกระจอกเทศกินไดตลอด
ป 
 
 3. โรงเรือนเล้ียงนกกระจอกเทศ จะมีความแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับวัยของ
นก เชน โรงเล้ียงนกพอ – แมพันธุจะตองมีโรงเรือนที่เหมาะสม สําหรับการผสมพันธุและ
วางไขรวมถึงการมีโรงเรือนอนุบาลลูกนก และโรงเรือนนกกระจอกเทศรุน จนถึง
นกกระจอกเทศฝูง 
 
 4. อาหารและการใหอาหาร อาหารหลักของนกกระจอกเทศ คือ พืช และแมลง
ตางๆ หนอนหรือสัตวเล้ือยคลานเล็กๆ สําหรับการเล้ียงในระบบฟารม อาหารของ
นกกระจอกเทศมีความสําคัญเปนอยางย่ิงโดยคุณคาโภชนาการจะตองครบถวน และไมควร
เปล่ียนสูตรอาหาร หรือย่ีหออาหารจากสูตรหน่ึงไปใชอีกสูตรหน่ึงอยางทันที และ
อาหารควรมีสวนผสมของเสนใยจากพืชในสูตรอาหารน้ันๆ เพ่ือกระตุนในการยอยดวย 
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ขนาด อายุ (เดือน) นํ้าหนักตัวนก (กก.) อาหารท่ีกิน (กก.) 
0 - 1 0.75-3 0.12 

ลูกนก 
1-2.5 3-15 0.36 
2.5-6 15-60 1.50 

นกรุน 
6 - 11 60-80 2.50 

นกขุน 11-14 80 - 100 2.20 

>14 100- 120 2.30 
พอแมพันธุ 

>30 110-120 2.50 

  
 5. การผสมพันธุนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศพรอมที่จะผสมพันธุไดเม่ือตัวผู
อายุ 3 ป ข้ึนไป ตัวเมียอายุ 2 ปข้ึนไป ซ่ึงถาพอแมพันธุนกกระจอกเทศแข็งแรงก็สามารถให
ผลผลิตไดนานถึง 40 ป ฤดูผสมพันธุนกกระจอกเทศในเมืองไทยจะอยูระหวางเดือน
ตุลาคมถึงมิถุนายนของปถัดไป 
 
 6. การฟกไขนกกระจอกเทศ ผูเล้ียงนกกระจอกเทศควรรูและเขาใจเรื่องการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของชื้อลูกนกกระจอกเทศตลอดระยะเวลาฟกไข จนออกมาเปนตัว
ลูกนก การฟกไขนกกระจอกเทศทําได 2 วิธี คือ ฟกแบบธรรมชาติ หรือใหแมนกกระจอกเทศ
ฟกไขเอง และฟกไขดวยเครื่องฟก 
 
 7. การเล้ียงและการจัดการจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับวัยของนกกระจอกเทศ เชน 
การใหนํ้าใหอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณตางๆ และการตรวจสอบสุขภาพ
ของลูกนกกระจอกเทศเปนประจําทุกวัน รวม้ังการระบายอากาศและสภาพของวัสดุรองพ้ืน
ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเปนตน 
 
 8. โรคและการปองกันโรค สาเหตุของโรคสวนใหญเกิดจากการติดเช้ือ และ
อาหารไมเหมาะสมไมเพียงพอกับความตองการ เชน โรคเกี่ยวกับลําไสอุดตัน 
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 การชําแหละและการจัดสง 

 

 การขนสงสินคาของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงนกกระจอกเทศจากฟารม
เล้ียงไปยังโรงชําแหละและจากโรงชําแหละหรือคลังสินคาของบริษัท ไปยังรานอาหารท่ี
เปนลูกคา ดังน้ันอาจแยกวิธีการท่ีจะใชในการขนสงเน้ือนกกระจอกเทศใหกับลูกคา เปน 2 
วิธี ดังตอไปน้ี 
 

 1. รถบรรทุกนกกระจอกเทศจากฟารมไปยังโรงชําแหละ โดยใชการเชาเหมาคัน 
จากบริษัทขนสงซ่ึงมีคาบริการประมาณ 1,800-2,000 บาทตอคันตอเที่ยว 
 

 2. รถแชแข็งเน้ือสัตว ที่มีระบบควบคุมความเย็นภายในรถ โดยการเชาเหมาคัน
รถบันทุกเพ่ือการพาณิชยขนาด 1 ตันดัดแปลงจากบริษัทขนสง ซ่ึงมีคาบริการประมาณ 
4,000-4,500 บาทตอคันตอวัน 
 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงเน้ือนกใหแกลูกคาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง (ตามคําส่ัง
ซ้ือ) ในชวงปที่ 1 และปที่ 2 ของการดําเนินการ และเพ่ิมเปนสัปดาหละ 2-3 ครั้ง (ตาม
คําส่ังซ้ือ) ในชวงปที่ 3 และปที่ 4 และเพ่ิมเปนสงวันเวนวันในปที่ 5 ทั้งน้ี เม่ือมีคําส่ังซ้ือ
มาจากลูกคา ทางบริษัทฯ จะรวบรวมคําส่ังซ้ือและทําการคํานวณวา จะตองชําแหละ
นกกระจอกเทศเพ่ิมก่ีตัวเม่ือเทียบกับเน้ือนกกระจอกเทศท่ีเหลือจากการชําแหละครั้งกอน
หนาน้ี โดยการจัดสงเน้ือนกในแตละครั้ง รถขนสงจะว่ิงตรงไปยังโรงชําแหละครั้งกอน
หนาน้ี โดยการจัดสงเน้ือนกในแตละคร้ัง รถขนสงจะว่ิงตรวไปยังโรงชําแหละกอน เพ่ือ
รับเน้ือนกกระจอกเทศที่พ่ึงชําแหละมาสดๆ แลวนํามาหมุนเวียนแลกเปล่ียนกับเน้ือ
นกกระจอกเทศที่เก็บไวในตูเก็บแชแข็งที่บริษัทฯ กอนที่จะนําไปสงใหแกลูกคาตอไป 

 
 การขอใบอนุญาต 

 ในการขอใบอนุญาตเล้ียงนกกระจอกเทศน้ัน จะตองขอกับกรมปศุสัตวและ
กรมปาไมการขออนุญาตทางกรมปศุสัตวใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห สวนการขอ
ใบอนุญาตทางกรมปาไมข้ันตอนจะยุงยากกวา เน่ืองจากทางกรมปาไมจําแนกประเภท
นกกระจอกเทศเปนสัตวปา ถึงแม พ.ร.บ.ไมมีช่ือนกกระจอกเทศ แตมีบทแนบไววาเปนสัตว
ปา เอกสารท่ีใชย่ืนตอทางกรมปาไม จึงตองมีใบกํากับภาษีจากทางฟารมที่ส่ังซ้ือและ
ใบรับรองการส่ังซ้ือวาไมไดเปนสัตสคุมครอง ใชเวลาประมาณ 1 เดือน สําหรับ 
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ภาษีในการนําเขา แตกอนน้ันตองเสียภาษีในการนําเขา 40 % แตปจจุบันไมตองเสียภาษี
ในการนําเขาแตอยางใดเพราะนกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ 

 
 กําหนดการดําเนินงาน 

 
ตารางการดําเนินงาน 
 

เดือนท่ี 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ศีกษาความเปนไปไดของโครงการ             
ระดมเงินทุนจากผูถือหุน             
จดทะเบียนบริษัท             
กอสรางฟารมและหาพอ/แม
พันธุ 

            

คัดเลือกพนักงาน             
ซ้ือวัตถุดิบและสตอกสินคา             
เปดดําเนินการ             
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 แผนฉุกเฉินดานการเล้ียง  
กรณีท่ี 1  แผนการควบคุมและการปองกันการเกิดโรคระบาดในนกกระจอกเทศ  

แผนรองรับ ทุกครั้งที่มีการนํานกกระจอกเทศจากภายนอกเขามาใน
ฟารม ตองมีการตรวจสอบการติดโรคของนกทุกครั้งที่ไดมา รวมถึงนกกระจอกเทศที่มีอยู
ในฟารม จะตองปองกันการติดโรค โดยสามารถทําไดดังน้ี  

• ฉีดวัคซีนปองกันโรค โดยกระทําอยางตอเน่ือง  
• รักษาความสะอาดภายในโรงเรือน และลานเอนกประสงค  
• ดําเนินการแยกนกกระจอกเทศออกทันที เม่ือพบวาติดเช้ือโรค

ระบาด 
กรณีท่ี 2  การเกิดโรคระบาดในนกกระจอกเทศ  

แผนรองรับ ใหแยกนกท่ีติดโรคออกมา แลวฆาทิ้งทันที รวมถึงจะตอง
มีการเผาซากเพ่ือปองกันการติดเช้ือสูนกตัวอ่ืน  

กรณีท่ี 3  อัตราการรอดของนกกระจอกเทศอยูในอัตราท่ีตํ่ากวาท่ีควรเปน  
แผนรองรับ ดําเนินการวิเคราะหกระบวนการในการเล้ียงวามีความ

ผิดพลาดในการเล้ียงนกวัยใด หลังจากน้ันใหขอคาํปรึกษาจากผูเช่ียวชาญจากกรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหคําแนะนําในดานการเล้ียงที่ถูกวิธี  

 

 แผนฉุกเฉินดานการตลาด  
กรณีท่ี 1  ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
แผนรองรับ  

• เพ่ิมปริมาณการสงเสริมการขายใหมากข้ึน โดยใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมาย  

• พิจารณาหาชองทางการขายใหม รวมถึงเพ่ิมทีมงานในการขายให
เขาถึงผูบริโภค  

• ทําวิจัยการตลาดเพ่ือหาสาเหตุถึงยอดขายที่ต่ําลง  

• หาชองทางในการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ  

• ลดกําลังการผลิตในรอบการผลิตถัดไป โดยควบคุมจํานวนพอ
แมพันธุใหนอยลง  
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กรณีท่ี 2  ยอดขายเน้ือนกกระจอกเทศสูงกวาประมาณการ  
แผนรองรับ  

• เพ่ิมกําลังการผลิตในรอบถัดไป โดยการเพ่ิมจํานวนพอแมพันธุ 
รวมทั้งขยายพ้ืนที่ในการเล้ียงใหเพียงพอกับความตองการตลาด 
แตควรควบคุมคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดดวย  

• ส่ังซ้ือเขาจากตางประเทศ เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจไปยังลูกคา
กลุมใหมๆ แตทั้งน้ี กลุมรานคาและรานอาหารท่ีเปนลูกคา
ประจําน้ัน จะตองใชเน้ือนกกระจอกเทศที่เล้ียงจากฟารมของ
บริษัทฯ เพ่ือคงไวซ่ึงความสมํ่าเสมอของคุณภาพเน้ือ  
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  สมมติฐานทางการเงิน  
1.  ราคาขายและยอดขาย (คิดท่ีราคาถัวเฉล่ีย)  

 

ประมาณการ 2547 2548 2549 2550 2551 
ราคาขาย (บาทตอตัว) แบงเปน 31,350 31,350 30,388 27,500 26,538

เน้ือ (บาทตอกิโลกรัม) 550 550 523 440 413
หนัง (บาทตอตารางเมตร) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
ผลผลิตอ่ืน (บาทตอตวั)  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

ปริมาณขาย (ตัว)  348 432 576 720 828

 
2.  ตนทุนการผลิต  

 

รายการ  จํานวน (บาทตอตัว)  
ตนทุนผลิตนกกระจอกเทศ 4,718  
คาอาหารขน หญาสด และยา 4,272  
คาใชจายในการชําแหละนก 1,000  
คาใชจายในการฟอกหนัง 2,000  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 960  

 
3. คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

รายการ  จํานวน  
เงินเดือนและคาจางแรงงานเพ่ิมข้ึน 5% ตอ
ป 

2,165 บาทตอนก 1 ตัว ตอป 

คาเชาที่ดิน  5,000 บาท ตอไรตอป  
คาเส่ือราคาโรงเรือนและอุปกรณ 20 % ตอป 
คาเส่ือมพอแมพันธุ  4  % ตอป  
คาใชจายในการสงเสริมการขาย  20 % ของยอดขาย 
คาใชจายดอกเบี้ยตนทุนทางการเงิน  8  % ตอป  
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4. สมมติฐานในการประมาณงบดุล  

• ดํารงเงินสดไวในอัตรา 1 % ของยอดขายในปถัดไป  

• เงินสดสวนเกินที่เหลือจากท่ีตองดํารงไว จะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพยระยะส้ัน  

• คากอสรางโรงเรือนและคาเครื่องมืออุปกรณตัดคาเส่ือมราคา
เปนเสนตรง 5 ป  

• เงินลงทุนสําหรับพอแมพันธุคิดคาเส่ือมราคาเปนเสนตรง 25 
ป 

• ลูกหน้ีการคา มีคาเทากับยอดขายในรอบระยะเวลา 7 วัน  

• เจาหน้ีการคา มีคาเทากับตนทุนในรอบระยะเวลา 1 เดือน  
 

5. การจัดหาเงินทุน  

• จัดหาเงินจากหน้ี โดยใชวิธีการกูยืมเงินระยะยาวจากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม อัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําเงินกูระยะยาว 
(MLR+1) อยูที่ 8 % ตอป เปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท  

• จัดหาเงินลงทุนจากผูถือหุน โดยการระดมทุนจากผูถือหุนเปน
จํานวนเงิน 4 ลานบาท โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปน
ผลใหกับผูถือหุน เม่ือมีกําไรสะสมในอัตราไมนอยกวา 40 % 
ของกําไรสุทธิ  

• บริษัทฯ กําหนดนโยบายทางการเงินโดยคงอัตราสวนหน้ีสินตอ
ทุนอยูที่ 3 : 4 

 
6. นโยบายการบัญชี  

• คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชีบริษัทฯ ตัดคาเส่ือมราคา
ทรัพยสินถาวรโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของทรัพยสิน ดังน้ี  
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รายการ  จํานวน  
สวนปรับปรุงที่ดิน โรงเรือนและส่ิงปลูกสราง 5 ป  
เครื่องมือและอุปกรณ 5 ป  
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป  
พอ แมพันธุนกกระจอกเทศ 25 ป  
รายการคาใชจายกอนการดําเนินงาน  5 ป  

 

• สินคาสําเร็จรูปและการตีราคาสินคาคงเหลือใชวิธีคํานวณราคา
ทุน (วิธีถัวเฉล่ีย) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคา

ใดจะต่ํากวาและบันทึกบัญชีแบบเขากอน ออกกอน (FIFO)  

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในมือ เปนเงินสดท่ีบริษัทฯ 
เก็บไวใชเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไป สวนเงินสดฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมจะ
เปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอน เม่ือถึงกําหนดในสามเดือนหรือ
นอยกวา ซ่ึงความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลคามีนอย  

• วัตถุดิบตามราคาทุน (วิธีราคาเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

• วัสดุของใชส้ินเปลืองและอ่ืนๆ ตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

• ที่ดิน อาหารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนและหักดวยคาเส่ือม
สะสม 

• การบันทึกตนทุนการกู ยืมเปนตนทุนของทรัพยสิน ตนทุน
ทั้งหมดที่ เกิดข้ึนเก่ียวกับการกอสรางอาคารและการติดตั้ง
เครื่องจักร รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวของในชวงเวลาที่มีการกอสราง
และติดตั้ง ไดบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนทรัพยสิน และจะ
หยุดบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของทรพัยสิน  
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เม่ือการกอสรางและติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานตาม
วัตถุประสงค 

• นโยบายการจายเงินปนผลเริ่มจายเงินปนผลเม่ือมีกําไรสะสม 
ในอัตราไมต่ํากวา 40% 

• ตั้งสํารองภาษีเงินไดไว เทากับจํานวนเงินที่จะตองจายตาม
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ :  รายละเอียดการคํานวณรายไดและคาใชจายในปที่ 1 เปนดังน้ี 
 
 

1.  รายไดจากการขาย  =  31,350 บาทตอตัว x 348 ตัว 
   =  10.9 ลานบาท 
     ทั้งนี้แบงเปน 
   รายไดจากการขายเน้ือ  550 บาทตอกิโลกรัม (ประมาณ 35 ก.ก. ตอตัว) 
   รายไดจากการขายหนัง 8,000 บาทตอตารางเมตร (ประมาณ 1.2 ตร.ม.ตอตัว) 
     รายไดจากผลผลิตอื่น 2,500 บาทตอตัว 
 

2.  ตนทุนขาย =  (ตนทนุผลิตนก + คาอาหาร + คาชําแหละ + คาฟอกหนัง + คา

เบ็ดเตล็ด) x จํานวนนก 
                        =  (4,718 + 4,272 + 1,000 + 2,000 + 960) x 348 
                        =  4.50 ลานบาท 
 

3.  คาใชจายในการขายและบริหาร  =  เงินเดือน + คาเชา + คาสงเสริมการตลาด 
       (20% ยอดขาย) + คาเส่ือมราคาและอ่ืนๆ 

 =  (2,165x348)+(5,000x100)+2,181,960+337,260 
 =  3.77 ลานบาท 

 

4.  ดอกเบ้ียจาย คิดเปนอัตรา 8% ตอป (เงินตน 3 ลานบาท) 

 

  การวิเคราะหทางการเงิน 

ในการดําเนินการตามแผนธุรกิจน้ี มีมูลคาการลงทุนของโครงการตาม

ประมาณการเทากับ 7 ลานบาท เปนทุนจากผูกอต้ังจํานวน 4 ลานบาท และกูจาก

แหลง 
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เงินทุนภายนอกจํานวน 3 ลานบาท สําหรับการลงทุนประกอบดวยการลงทุนหลัก 

3 สวน คือ ลงทุนในสินทรัพยถาวร คาใชจายกอนเริ่มดําเนินงาน และเงินทุน

หมุนเวียน การวิเคราะหทางการเงินสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 

1.  ระยะเวลาคืนทุน          3 ป 

2.  มูลคาปจจุบันทุนสิทธิ (NPV@10%) 11.70 ลานบาท 

3.  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)       87% 

 

 
 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลง 

 

วิเคราะหโดยปริมาณที่คาดวาจะขายไดเปน 3 กรณี คือ กรณีปกติ กรณี

เลวรายที่สุด (90% ของกรณีปกติ) และกรณีดีที่สุด (110% ของกรณีปกติ) เพื่อดู

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) จากท้ัง 3 กรณี โดยมีอัตราคิดลด (Discount Rate) 

เทากับ 10% ไดดังน้ี 

 

กรณี เลวรายท่ีสุด ปกติ ดีท่ีสุด 

NPV (ลานบาท) 3.6 11.7 19.8 

IRR 37% 87% 130% 

 

 การวิเคราะหจุดคุมทุนในการขาย  
 

จุดคุมทุนของกิจการคือจะตองมียอดขายประมาณ 70% ของรายไดที่

ประมาณการ 
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(หนวย : พันลาน) 
รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 109 135 986 2,114 3,838 5,360 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,938 2,058 1,557 1,376 687 357 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธ ิ - 210 260 337 381 423 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 2,703 3,356 4,474 5,593 6,432 7,075 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 47,503 57,592 72,768 94,194 113,375 132,143 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 2,475 2,361 2,013 1,665 1,317 969 

เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา - - - - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,475 2,361 2,013 1,665 1,317 969 

รวมสินทรัพย 7,225 8,120 9,290 11,084 12,654 14,183 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       

หน้ีสินหมุนเวียน       
เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย 225 280 373 466 536 590 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 225 280 373 466 536 590 

หน้ีสินไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาว 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมหน้ีสิน 3, 225 3, 280 3,373 3,466 3,536 3,590 

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       

ทุนจดทะเบียน       

หุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว       

หุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

สวนเกินมูลคาหุน - - - - - - 

กําไรสะสม       

จัดสรรแลว       

สํารองตามกฎหมาย - - - - - - 

ยังไมไดจัดสรร - 841 1,917 3,618 5,119 6,594 

รวมสวนของผูถือหุน 4,000 4,847 5,917 7,618 9,119 10,594 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 7,225 8,120 9,290 11,084 12,654 14,183 

บริษัท ออสตริกากูด จํากัด 
ประมาณการงบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
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บริษัท ออสตริกากูด จํากัด 

ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

(หนวย : พันลาน) 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

       

รายไดจากการดําเนินงาน - 10,910 13,543 17,503 19,800 21,973 

รายไดจากการขาย - 10,910 13,543 17,503 19,800 21,973 

รวมรายไดจากการ

ดําเนินงาน 
-      

คาใชจายจากการดําเนินงาน       

ตนทุนขาย - 4,496 5,581 7,441 9,301 10,696 

คาใชจายในการขายและ

บริหาร 
- 3,773 4,561 5,772 6,687 7,524 

รวมคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 
- 8,268 10,142 13,212 15,988 18,221 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษี

เงินไดนิติบุคคล 
- 2,642 3,401 4,291 3,812 3,753 

ดอกเบ้ียจาย - (240) (240) (240) (240) (240) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล - (721) (978) (1,215) (1,072) (1,054) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ - 1,681 2,183 2,836 2,500 2,459 

       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน - 4 6 7 6 6 

จํานวนหุนสามัญ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดการคํานวณรายได/คาใชจาย ระบุไวในสมมติฐานทางการเงิน 
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บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด 

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3  ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อัตราสวนสภาพคลอง 

    - อัตราทุนหมุนเวียน 20.60 19.52

 

20.21 

 

21.15 22.41

    - อัตราทุนหมุนเวียนเร็ว 8.60 7.52 8.21 9.15 10.41

2. อัตราสวนวัดสภาพหน้ีสิน   

    - อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 0.40 0.36 0.31 0.28 0.25

    - อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.68 0.57 0.45 0.39 0.34

3. อัตราสวนวัดประสิทธภิาพในการดําเนินงาน   

    - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

    - ระยะเวลาในการเก็บหนี้ 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02

    - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา 16.08 14.97 15.97 17.35 18.14

    - ระยะเวลาในการจายชําระหนี้ 22.70 24.39 22.86 21.03 20.12

    - อัตราหมุนเวียนของสนิคาคงเหลือ 1.34 1.25 1.33 1.45 1.51

    - อัตราหมุนเวียนของสนิทรัพยถาวร 4.62 6.73 10.51 15.03 22.68

    - อัตราหมุนเวียนของสนิทรัพย 1.34 1.46 1.58 1.56 1.55

4. อัตราสวนวัดความสามรถในการทํากําไร   

    - อัตรากําไรสุทธิ 15.41 16.12 16.20 12.63 11.19

    - อัตรากําไรข้ันตน 58.79 58.79 58.79 53.03 51.32

    - อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 24.21 25.11 24.51 19.25 17.08

    - อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสามัญ 34.73 36.89 37.22 27.42 23.21

    - อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 20.70 23.50 25.58 19.76 17.34

    - อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม   
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