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แผนงานกลยุทธ์ธุรกิจ CHANGE FOR SHIFT 

1.ข้อมูลทางธุรกิจ 

 ชื่อกิจการ ร้าน Cos (CHANGE FOR SHIFT) 

 สถานที่ตั้ง ถนนส่วนกลาง ถนน นวนคร1 ช่วงแยกอาร์ซีเอนวนคร ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง 

 

 ลักษณะของธุรกิจ 

 เป็นกิจการเพื่อสังคม ( social enterprise) Change for Shift เป็นธุรกิจร้านค้าปลีกในพื้นที่ของนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร และจะขยายแนวทางทางธุรกิจที่ 2 ให้มีส่วนของการรับซื้อของเก่า โดยเมื่อเร่ิมธุรกิจที่ 2 จะแบ่งลูกค้า

ออกเป็นสองประเภท คือ ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและลูกค้าที่เป็นสมาชิก  

 ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยเงินสดตามปกติ  

 ลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะสามารถซื้อสินค้าภายในร้านด้วย “ขยะ” ที่ร้านขายของเก่าให้ราคา สินค้าภายใน

ร้านที่ลูกค้าสมาชิกซื้อจะมีราคาต่่ากว่าราคาของผู้ทีไม่ได้เป็นสมาชิก  ยิ่งกว่านั้นสมาชิกสามารถ

สะสมมูลค่าขยะที่เกินจากการใช้จ่ายในรูปของบัญชีสะสมทรัพย์ของร้าน เพื่อสิทธิพิเศษอื่นๆได้ 
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 ล่าดับการด่าเนินธุรกิจของ CHANGE FOR SHIFT 

ล าดับ การด าเนินธุรกิจของ CHANGE FOR SHIFT หมายเหต ุ

1 ร้านค้าปลีก(ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค) 6-10 เดือนแรก 

2 เปิดส่วนของ ธุรกิจรับซื้อของเก่า เดือนที1่1 เป็นต้นไป 

3 เปิดรับสมาชิกในส่วน ที ่2 (ซื้อของเก่า) เดือนที่ 12 เป็นต้นไป 

4 เปิดส่วนท่างานของกลุ่มออมทรัพย์(ยังไม่เปิดการออม และการปล่อย

สินเชื่อ) 

เดือนที ่18 เป็นต้นไป 

5 เปิดการรับสมาชิกเข้ากลุ่มออมทรัพย์ (เริ่มต้นการออม) 

เปิดการท่ากระบวนการกับกลุ่มออมทรัพย์ 

เดือนที่ 18 เป็นต้นไป 

6 เปิดการปล่อยสินเชื่อของกู้ออมทรัพย์ เดือนที่ 24 เป็นต้นไป 

7 เริ่มวัดผลการด่าเนินงาน เรื่อง ค่าครองชีพ และการลดปริมาณขยะ  เดือนที3่6 เป็นต้นไป 

 กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนผู้ที่รายได้ต่่า (มีค่าครองชีพต่่า รายได้ต่่า) 

2. กลุ่มเป้าหมายรอง กลุ่มชนชั้นกลางทั่วไป – กลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการลดค่าครองชีพ 

ภาพรวมคือ คนที่สามารถหาขยะมาอยู่ในมือได้ แล้วมีความต้องการที่จะแลกขยะกับของ และคนที่เข้ามาซ้ือของ

ตามปกติในส่วนร้านขายของช่า 

ที่มาของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงานจ่านวน 400 โรง แรงงานจ่านวน 

170,000 คน สภาพทั่วไป นวนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีเมืองอยู่ข้างใน ย่านนี้จึงเป็นเมืองหลวงที่พักอาศัยของแรงงานที่

ท่างานในนิคมบางประอิน โรจนะ ไฮเทค และบางกะดี ดังนั้น 170,000 นั้นเป็นแค่แรงงานในนิคม ถ้ารวมชาวบ้านที่ค้าขาย 

ในปกติน่าจะมีคนอยู่อาศัย ประมาณ 3-400,000 คน 
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2.วิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ 

 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

1.สถานการณ์แวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครมีคนประกอบอาชีพหลักคือ การท่างานรับจ้างในโรงงาน และอาชีพรองงมาคือ

อาชีพค้าขายที่ค้าขายของอุปโภค-บริโภค ให้กับคนที่อยู่ในนิคมนวนคร โดยที่ค่าครองชีพขั้นต่่าเมื่อคิดที่จังหวัดปทุมธานี 

จะอยู่ที่วันละ 300 บาท แต่ในขนาดเดียวกัน เมื่อคิดภาพรวมของค่าครองชีพแล้วจะยังไม่สอดคล้องกับค่าสินค้าอุปโภค 

บริโภค ที่ต้องจ่ายในรายวัน รวมถึงค่าพลังงานที่รัฐแบกรับอยู่โดยตรงและทางอ้อมจากภาคอุตสาหกรรม ที่จะผลักเข้ามา

ให้ราคาสินค้าผ่านมาถึงผู้บริโภค ตามมาด้วยราคาสินค้าเกษตรที่มีปริมาณน้อยลงจากภัยน้่าท่วมท่าให้ราคาปรับขึ้นสูง 

และสถานการณ์เงินเฟ้อ ย่ิงท่าให้ดัชนีราคาสินค้าบริโภคสูงขึ้นตาม โดยรวมแล้วค่าแรงรายวันนั้นจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาสินค้า

เพิ่มตามไปเหมือนกัน คือเงินได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ราคาสินค้าที่ต้องใช้ก็ขึ้นตามไปด้วย 

2.ด้านประชากรศาสตร์  

 ชาวนวนครเป็นทั้งคนท้องถ่ินและอพยพ ที่มีภูมิล่าเนาเดิมจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ แต่

ประชากรส่วนใหญ่เป็นประขากรที่ย้ายถ่ินเข้ามาอาศัย ด้วยแรงจูงใจจากการจ้างงาน มีการพักอยู่อาศัยในรูปแบบของ

บ้านพักอาศัยของตนเอง เช่าหอพัก อยู่บ้านพักบริษัท อยู่บ้านญาติและอยู่บ้านเพื่อน กรณีที่เข้ามาแล้วมีครอบครัวติดตาม

มาด้วยอย่างลูก ก็จะถูกส่งเข้าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงของนวนครในทุกระดับชั้น มีการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่สูงมากนั้น

เมื่อเทียบกับการย้ายเข้าย้ายออก อัตรารายได้เฉล่ียแล้ว คงที่ทั้งคนที่เป็นแรงงานหรือกลุ่มพ่อค้า และช่วงวัยหรือช่วงอายุ

เป็นคนท่างาน คือ 18-40 ปี เป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ 

3.สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี  

 มีการเพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีทางการส่ือสารมากขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ท  คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ในนวน

ครเกือบทั้งหมดใช้ระบบสายพานในการที่สร้างขยะจ่านวนมาก และขยะที่เกิดขึ้นจากการบริโภคของภาคครัวเรือนในพื้นที่ 

ที่มีจ่านวนมาก  

4.สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม / วัฒนธรรม 

ในพื้นที่นวนคร มีพฤติกรรมการบริโภคที่มากขึ้น และมีค่านิยมในการซื้อมากขึ้นแม้ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อใน

ส่วนของอาหาร แต่การซื้ออาหาร มารับประทาน ในระบบการท่าอาหารเองก็มีส่วนสร้างขยะจ่านวนมากเช่นกันในการ

ท่าอาหาร และยังมีแบบแผนพฤติกรรมที่สร้างขยะโดยไม่จ่าเป็นอันเนื่องมากจากจากบริโภคในส่วนของเคร่ืองด่ืม เช่น สุรา 

เคร่ืองด่ืมชูก่าลัง เคร่ืองชงบรรจุขวด ที่บรรจุภัณฑ์นั้นจะถูกทิ้งมากขึ้นแม้จะมีราคาเมื่อเก็บขายก็ตาม และสินค้าฟุ่มเฟือย 
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หลายๆอย่าง รวมถึงแบบแผนทางวัฒนธรรมในเร่ืองของการใช้แล้วทิ้งย่ิงมีสูงขึ้น ขนาดที่บรรจุภัณฑ์มีอายุในการใช้งาน

คร้ังเดียวแต่สามารถนั้นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

5.สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง / กฎหมาย 

นโยบายท้องถ่ินของปทุมธานีมีการพยายามที่จะลดปริมาณขยะ เนื่องจากการจัดเก็บในระบบของภาคท้องถ่ินยัง

ไม่สามารถที่จัดเก็บได้ทันกับปริมาณการสร้างขยะ รวมไปถึงวิธีการก่าจัดขยะ ทั้ง การเผาในเตาเผา วิธีฝังกลบแบบขุดเป็น

ร่อง วิธีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกลบบนพื้นดิน การท่าปุ๋ยหมักนั้นก็ยังไม่พอ และในวิธีการ เผา หรือฝังกลบนั้นอยากสร้าง

มลภาวะที่เป็นพิษต่างๆ ออกมา ทั้งกล่ิน ควัน และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะเพิ่มขึ้นในอากาศ และนโยบายรณรงค์

การคัดแยกขยะจากกระทรวงสาธารณะสุขแล้วหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ได้พยายามรณรงค์ในการคัดแยกและจัดเก็บ

ประเภทขยะแต่ก็ไม่สามารถท่าได้เช่นนั้นจริง ซึ่งรวมไปถึงการพยายามให้ครัวเรือน เก็บขยะที่มีมูลค่าไปขายเพื่อลดค่า

ครองชีพก็ยังท่าไม่ได้  

3.SWOT Analysis 

 3.1การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค 

สิ่งแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค รายละเอียด 

สถานการณ์แวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ 
1.มีคนที่ต้องการหารายได้

เพิ่ม 

2.เป็นอาชีพที่เร่ิมต้นได้ง่าย

การเก็บของเก่าขาย 

3.คนตกงาน ไม่มีรายได้

สามารถเร่ิมอาชีพนี้ได้ 

4.มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อ

การศึกษาและวิกฤตชีวิต 

1.มีแนวทางและอาชีพอื่นที่

จะหารายได้เพิ่มอีกหลาย

แนวทาง 

2.มีกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ

รับซื้อของเก่าจ่านวนมาก 

3.ราคาเช่าที่สูง 

4.ราคาสินค้าอุปโภคราคา

ขึ้นได้เร็วตามอัตราเงินเฟ้อ 

 

ด้านประชากรศาสตร์ 1.มีประชากรจ่านวนมาก 

2.มีกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ

เก็บของจ่านวนมาก 

3.กลุ่มคนที่ว่างงานสามารถ

ท่างานเก็บของเก่าในพื้นที่

1.ส่วนใหญ่มีงานประจ่าอยู่

แล้ว 

2.มีการท่างานล่วงเวลาของ

คนที่ท่างานประจ่าอยู่แล้ว 

3.ต้องมีการประสานงานกับ
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ได้ ชุมชนในนวนครด้วย 

4.ต้องสร้างทีมงานของร้าน

ส่าหรับงานออมทรัพย์ 

สภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยี 

1.มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

ตลอดเวลา 

2.มีช่องทางการส่ือสารมาก

ขึ้นทางการตลาดผ่าน

อินเตอร์เน็ท 

1.ปริมาณของคนที่ระบบ

อินเตอร์เน็ทที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายยังมีน้อย 

2.เคร่ืองชั่งและการใช้รถเพื่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

การขาย ใช้เงินทุนมาก 

 

สภาพแวดล้อมทางด้าน

สังคม / วัฒนธรรม 

1.ขยะที่มูลค่ามีราคาจริง 

2.มีขยะจากการบริโภคทุก

วัน 

3.การเก็บขยะเป็นอาชีพที่

ได้รับการยอมรับมากขึ้น 

1.คนเก็บของเก่าอาจเป็น

ขโมยได้ในสายตาคนบาง

กลุ่ม 

2.ถูกมองว่าเป็นคนสกปรก 

3.การสะสมเงินและคืนเงิน

ผ่านการแลกขยะไม่มี

แรงจูงใจ เพราะต้องใช้เวลา 

4.งานสะดวกซื้อให้บริการ

การซื้อขายผ่านเงินสดดีกว่า 

5.เงินกู้นอกระบบดีกว่า

ทันใจกว่า 

6.ออมเงินผ่านธนาคารกู้ได้

เงิน คืนก็ใช้เงิน 

 

สภาพแวดล้อมทางด้าน

การเมือง / กฎหมาย 

1.มีการรณรงค์ แยก เก็บ 

ขาย ขยะ อยู่เสมอเป็น

แนวทางในการท่างานกับ

ภาครัฐได้ 

1.ของผิดกฎหมาย,ของที่

ขโมย 

2.การเป็นนิติบุคคล,การเสีย

ภาษี 
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สถานการณ์ภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน รายละเอียด 

ด้านการตลาด 

1.ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของกิจการ 

1.มีการประชาสัมพันธ์ 

โฆษณาประจ่า 

1.เป็นธุรกิจที่พึ่งเปิดใหม่ใน

พื้นที่ที่มีรูปแบบไม่ว่าจะ

ขายของและรับซื้อของเก่า

อยู่แล้ว 

 

2.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1.มีประชากรจ่านวนมาก 

2.มีคนทีมีอาชีพเก็บของ

เก่าจ่านวนมาก 

1.จะให้ลูกค้าเดินเข้าที่มา

นั้นยากมาก 

2.ราคาต่่ากว่าจริงแต่อาจ

ไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเลย 

 

3.ต้นทุนในการผลิต 1.ต้นทุนต่่าได้จากชัพพลาย

เออร์ 

1.ต่่าและเงินลงทุนจะนิ่งอยู่

บนชั้นวาง 

 

4.ต้นทุนในการจ่าหน่าย 1.ต้นทุนต่่าได้จากชัพพลาย

เออร์ 

1.มีค่าตอบแทนต้นที่ช้าใน

ช่วงแรกของการเปิดร้าน  

 

5.การใช้กลยุทธ์ราคา 1.มีการจัดสินค้าส่งเสริม

การขาย เช่น สินค้าราคา 

20 บาท 

2.สมาชิกที่แลกขยะจะได้

สินค้าราคาถูก 

1.ราคาสินค้าไม่ต่างจากซัพ

พลายเออร์ขนาดใหญ่ที่ส่ง

มาให้ร้าน 

 

6.ช่องทางในการจัดจ่าหน่าย - 1.มันมีสินค้าที่ซ้่า สร้าง

ความต่างของผลิตภัณฑ์ 

ไม่ได้ 

2.มีร้านค้าเป็นคู่แข่งใน

พื้นที่จ่านวนมาก 

 

10.ความมีประสิทธิภาพใน

การจัดจ่าหน่าย 

มีรถรับบริการซื้อขยะที่จะ

ออกไปซื้อของเก่า ด้านนอก 
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ตราช่ังที่มีความเที่ยงตรงสูง 

ความรวมเร็วในการ

ลงบัญชี 

 

4.การก าหนดทิศทางธุรกิจ 

 4.1 วิสัยทัศน์ 

  เป็นร้านค้าปลีกที่เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนให้คนในชุมชนรู้จัก

จัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทั้งในเร่ืองของตัวเงินและจิตส่านึกทางสังคม ไป

จนถึงการเป็นร้านค้าปลีกที่สร้างระบบสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน 

4.2 ภารกิจ 

4.2.1  จัดหาสินค้าและบริการที่จ่าเป็นส่าหรับปัจจัยส่ีในราคาที่เท่ากับหรือต่่ากว่า 

    ร้านค้าปลีกในละแวก  

4.2.2 ให้ความรู้ชุมชนเก่ียวกับการจัดการขยะ ที่สอดคล้องกับการท่าบัญชีรายรับ 

       รายจ่ายภายในครัวเรือนเพ่ือใหค้นในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการจัดการ 

       กับขยะทัง้ในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน 

4.2.3 จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จากขยะ ที่ท่าให้คนในชุมชนสามารถวางแผนการใช้จ่าย 

      ภายในครัวเรือนได้ โดยใช้มูลค่าของขยะทีเ่ก็บได้มาเป็นเงินสดภายในธนาคาร  

      เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

4.2.4 บริหารจัดการเงินที่ได้จากการฝากขยะ เพื่อต่อยอดเป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา 

      ส่าหรับโรงเรียน หรือ ส่าหรับครอบครัว 

4.3 เป้าประสงค์ 

4.3.1 ลดค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยของคนในชุมชนนวนคร โดยคิดจากมูลค่าขยะที่ 

      น่ามาแลกส่ิงของเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 – 10 ของค่าแรงขั้นต่่าในปีที่ 3 

4.3.2 ลดเงื่อนไขในการครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนนวนคร 
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4.3.3 ชุมชนมีระบบการจัดขยะที่นอกเหนือความสามารถของรัฐ โดยมีสมาชิกในส่วนที่   

      2 จ่านวน 100 คน ในปีที่ 3   

4.3.4 เยาวชนในชุมชนมีระบบประกันการศึกษา ในรูปแบบสินเชื่อในปีที่ 3 จ่านวน 10  

      หน่วย รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  

4.3.5 ผลตอบแทนของการประกอบการเมื่อหักส่วนคืนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันใน 

      แต่ละเดือนแล้ว มีการตอบแทนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมดใน 

  ปีที่  3  
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ลักษณะร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าร้าน 

 

 

 

       ท่ีเก็บสต๊อกขยะ                     ท่ีเก็บสต๊อกของขายปลกี  

อาหาร 

 

 

เครื่อง

ปรุงรส 

 

ตู้แช่เย็น 

 

เครื่อง

เขียน 

 

เครื่อง

อาบ

น่้า 

 

 

ผลิตภัณฑ์

ท่าความ

สะอาด 

 

 

เครื่อง

ปรุงรส 

 

แช่เย็น 

 

ข้าวสาร 

 

ข้าวสาร ท่าบัญชี

สหกรณ์ 

 

 

เบ็ด 

เตล็ด 

 

จ่ายเงิน 

 

เคร่ืองชั่ง 

สินค้าจัดรายการ 

 

ข้าวสาร 

สินค้าจัดรายการ 

 

ข้าวสาร 
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5. การก าหนดกลยุทธ์ 

 5.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ 

  กลยุทธ์ระดับองค์การในตอนเร่ิมต้น จากการวางแผนการด่าเนินงานระยะส้ัน ระยะกลางดังที่ได้ก่ากับไว้เป็น

ตารางในช่วงต้นของแผน จะแสดงให้เห็นว่า การด่าเนินงานขององค์การในช่วงระยะแรกไปจนถึงการเปิดการด่าเนินการ

ทุกหน้าที่ขององค์การ จ่าเป็นต้องใช้ กลยุทธ์เน้นการเจริญเติบโต  ต้องพยายามเพิ่มยอดขายและสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน เพื่อวางรากฐานของส่วนแรก คือ ร้านค้าปลีกให้อยู่รอด เนื่องจากเป็นส่วนหารายได้หลักขององค์การ โดยเฉพาะ

ในช่วง Take-Off ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์แบบเน้นการเจริญเติบโตในทั้ง 2 ภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินที่ได้ก่าไรจากการค้าปลีกส่วน

หนึ่งจะถูกน่าไปใช้ขยายในส่วนของสหกรณ์ 

- การสร้างเจริญเติบโตภายในองค์การ  โดยจากการลงทุนในช่วงแรก จะเป็นการขยายธุรกิจตามแนวด่ิง 

โดยเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกัน คือ การสร้างฐานเพื่อขยับขยายไปสู่ธุรกิจการซื้อของเก่าตามที่องค์การได้น่าเสนอ ธุรกิจขาย

ของเก่าจะเป็นธุรกิจซ่ึงสร้างเงินให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจขายปลีกได้  

 - การสร้างการเจริญเติบโตภายนอกองค์การ สร้างพันธมิตรธุรกิจกับซัพพลายเออร์ หน่วยขายของเก่า

เคล่ือนที่ และ ร้านขายของเก่าขนาดใหญ่อย่างวงศ์พาณิชย์ ส่วนของสหกรณ์จะเน้นการสร้างพันธมิตรกับ

สถาบันการศึกษาและชุมชน เพื่อกระจายสินเชื่อและการเข้าออมเงินในระบบขององค์การ  

  - กลยุทธ์ที่มุ่งตลาดแบบครอบคลุมเฉพาะส่วน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานและคนรายได้น้อย พร้อมกับขยายฐาน

ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น แต่ส่วนของสหกรณ์จะเน้นการครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ผู้มีรายได้น้อย โดยมี

เกณฑ์ในการพิจารณาสมาชิกและสินเชื่อ  

5.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จะใช้กลยุทธ์ที่เน้นความได้เปรียบทางธุรกิจคือ  

  - กลยุทธ์เน้นการผลิตและเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน  เนื่องจากการอัตราการลงทุนขององค์การต่อหน่วย

ค่อนข้างคงที่ และ ส่วนที่ได้ก่าไรจะเป็นส่วนต่างระหว่างต้นทุนและราคาขาย ท่าให้ต้องเน้นการขายสินค้า ประโคมการ

ประชาสัมพันธ์และรายการส่งเสริมการขายภายใต้ต้นทุนที่ต่่าและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจุดแข็งสองประการคือ  

1. ลูกค้าไม่ต้องเดินทาง 2 ต่อจากร้านขายของเก่า ไปร้านขายของช่า ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีร้านขายของเก่า

เคล่ือนที่ที่ไม่ใช่พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามา ก็ยังต้องเดินทางไปร้านขายของช่าอยู่ดี  

2. ลูกค้าสามารถใช้ยอดเงินฝากจากขยะใช้ในการซื้อสินค้าและบริการได้ เป็นการลดต้นทุนเร่ืองค่า

ครองชีพของลูกค้าไปในตัว อีกทั้งการคืนสินเชื่อก็สามารถให้เป็นขยะแทนได้ 
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 - กลยุทธ์เน้นการตลาด  ที่เอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการให้บริการ เร่ิมจากการส่ารวจความ

ต้องการในชีวิตประจ่าวันของผู้บริโภคในเร่ืองการใช้สินค้าอย่าง ระดับราคาที่คิดว่าเหมาะสม , Brand Loyalty ในแต่ละ

ประเภทสินค้า, อายุของการบริโภคในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายเป็นประจ่า เพื่อปรับแผนและสร้างแผนส่งเสริมการ

ขายที่เหมาะสม พร้อมเปล่ียนแปลงสินค้าและบริการเมื่อมีความจ่าเป็น  

 ส่วนในหมวดของสหกรณ์ เรามีกลุ่มเป้าหมายของเราเองอยู่แล้วในการออกสินเชื่ออยู่แล้ว ซึ่งมีเกณฑ์ในการออก

สินเชื่อให้เฉพาะคนรายได้น้อยที่มีความต้องการทางการศึกษา  

6. สรุปกลยุทธ์ระดับหน้าท่ี 

 6.1 ด้านการบริหารการตลาด 

  6.1.1 กลยุทธ์ 8 Ps 

 - Product จุดเด่นของบริการทั้งสองส่วนของเรา คือ บริการขยะแลกของ และ ขยะเพื่อสินเชื่อทางการศึกษาส่งเสริมความ

สะดวกและความม่ันคง คือ  

  1. ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าที่ผ่านการจ่าหน่ายโดยองค์การ เนื่องจากท่าเลขององค์การอยู่ในย่าน

อุตสาหกรรม ท่าให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้โดยสะดวก  

  2.ความม่ันคงในการเข้าถึงสินค้าและบริการในชีวิตประจ่าวัน โดยใช้มูลค่าขยะในฐานะเงินสดเพื่อซื้อสินค้า

ภายในร้าน ท่าให้ผู้รับบริการสามารถคงความสามารถในการเสาะหาสินค้าและบริการ อันตอบรับกับสภาพชีวิตของกลุ่ม

ลูกค้าที่เป็นแรงงานรายได้น้อย ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างความย่ังยืนทางการศึกษาได้ แม้สภาพคล่องของเงินสด

ของลูกค้าจะขาดแคลน 

  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าคู่แข่ง ก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีการซื้อขายสินค้าด้วยการให้เชื่อได้ แต่ก็ต้องใช้เงินสด

ในฐานะส่ิงแลกเปล่ียนอยู่ดี อีกทั้งแรงงานอุตสาหกรรมในฐานะลูกค้าก็ไม่สามารถต่อรองสภาพคล่องจากเจ้าของโรงงาน

อุตสาหกรรมได้ ดังนั้น ขยะอันเป็นทรัพยากรที่สามารถหาได้ง่ายกว่าและมีการหมุนเวียนในชุมชนทุกวันเนื่องจากสภาพ

ของสินค้าอุตสาหกรรมมีบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานคร้ังเดียว กลายเป็นแรงจูงใจส่าคัญในการเข้าใช้บริการของทาง

บริษัท    

- Price การก่าหนดราคาของสินค้าภายในร้านจะอ้างอิงกับร้านค้าในรัศมีใกล้เคียงกับท่าเลของร้าน โดยจะมีหน่วย

ตรวจสอบราคาสินค้าในทุกๆอาทิตย์  โดยกลยุทธ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสินค้าภายในร้านและส่วนสินเชื่อ ดังนี้ 

- ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะคิด Mark up ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบการ แต่ไม่สูงกว่าร้านค้าบริเวณโดยรอบ โดยใช้

เงินสดเป็นส่ือกลางในการแลกสินค้าและบริการ  
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- ผู้ที่เป็นสมาชิกจะคิดส่วนลดราคาจากราคาของผู้ที่ไมได้เป็นสมาชิกประมาณร้อยละ 3 – 5 หรือตามดุลยพินิจ

ของผู้ประกอบการ แต่ต่่ากว่าราคาของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยใช้มูลค่าของขยะเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

และ เมื่อมูลค่าเหลือก็สามารถน่าไปสะสมใน “บัญชีออมทรัพย์” เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการในคราวต่อไป

ได้ 

 

ส่วนที่สองในฐานะสินเชื่อ แบ่งวิธีการจ่ายคืนออกเป็น 2 ส่วนตามที่ได้ก่าหนดไว้ คือ  

ประเภทของสินเชื่อ 

  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- ประเภท 3 เดือน โดยช่าระคืนดอกเบี้ยด้วยมูลค่าขยะ ในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากการลดมูลค่าของขยะที่

น่ามาจ่ายคืนจากราคาของร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการยึดเป็นหลักอ้างอิงร้อยละ 30 ของ

สินเชื่อ 

- ประเภท 6 เดือน โดยช่าระคืนดอกเบี้ยด้วยมูลค่าขยะในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากการลดมูลค่าของขยะที่

น่ามาจ่ายคืนจากราคาของร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการยึดเป็นหลักอ้างอิงร้อยละ 40 ของ

สินเชื่อ  

การส่งคืนสินเชื่อ 

- การส่งคืนดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เงินสดไม่เกินร้อยละ 60 ของสินเชื่อทั้งหมด และ มีอัตราส่วน

จ่ายคืนสินเชื่อด้วยขยะไม่ต่่ากว่าร้อยละ 40% ของสินเชื่อทั้งหมด   

- ไม่มีดอกเบี้ยในส่วนเงินสด  

- สินเชื่อที่จ่ายด้วยขยะจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้าในเร่ืองของประเภทสินเชื่อ 

โดยหักออกจากราคาขยะที่ได้ก่าหนดไว้โดยร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ตามอัตราที่ก่าหนด  

- การส่งคืนสินเชื่อจะต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้ตกลงกันไว้  

 

- Place ช่องทางการจัดจ าหน่าย ทางองค์การได้แบ่งช่องทางการให้บริการแบ่ง ออกเป็น 2 ช่องทางคือ 

 - ร้านค้าดังที่ได้ระบุไว้ในบทแรก เป็นรูปแบบของการ Walk-in เข้ามารับบริการ เป็นรูปแบบให้ 

    ลูกค้าเข้ามาหาองค์การ  

 - ผ่านหน่วยเคล่ือนที่ หน่วยเคล่ือนที่ของทางร้านเป็นรูปแบบองค์การเข้าหาลูกค้าในวัน -เวลาที่ 

    ก่าหนด ทั้งในเขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรม  
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- Promotion การส่งเสริมการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 - การโฆษณา จะใช้หน่วยเคล่ือนที่ในฐานะหน่วยโฆษณาท่าเลของทางร้านและบริการที่ทางร้านจัดหาให้ผ่าน

กระบวนการดังต่อไปนี้  

 1. ทางเสียง หน่วยเคล่ือนที่ของทางร้านจะใช้โทรโข่งเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย

สนใจ และ เข้าหาหน่วยเคล่ือนที่  

 2. ตัวพนักงาน & ส่ือส่ิงพิมพ์ เมื่อกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในหน่วยเคล่ือนที่ หน่วยย่อยของหน่วยเคล่ือนที่จะ

เข้าหากลุ่มเป้าหมาย และ ท่าการแจกส่ือส่ิงพิมพ์ที่อาจระบุแผนการส่งเสริมการขาย พร้อมกับอธิบายแนวคิดการบริการ

ของทางองค์การ พร้อมกับตอบค่าถามที่กลุ่มเป้าหมายสงสัย  

 3. ส่ือสังคมออนไลน์ จะเป็นหน้าร้านเสมือน ที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับท่าเลของร้าน โครงสร้างองค์การ หลักการ

ของบริการและคุณค่าของบริการ พร้อม Q&A สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ 

  เช่น การจัดงาน Grand Opening  

  - งานเปิดตัวร้านขายปลีก ในช่วงของ 1 สัปดาห์แรกของการเปิดร้านด้วยการจัดงาน “ขวดแลกข้าว ” 

ภายในร้าน เมื่อลูกค้ามีขยะมาแลก อย่าง น่าขวดแก้ว 1 ขวด หรือ ขวดพลาสติก 2 ขวดมาแลกข้าว 1 กิโลกรัม จ่ากัด

ครัวเรือนละ 1รายการ เพื่อเป็นทั้งการโฆษณาร้านและท่าบันทึกครัวเรือนของผู้ที่เข้าใช้บริการไปในตัว โดยผู้ที่เข้าร่วมงาน

จะได้รับแผ่นพับและข้อมูลเก่ียวแนวคิดของร้านในงานวันนั้น  

  - งานเปิดตัวสหกรณ์ จะคิดอยู่ในฐานที่ร้านค้ามีฐานลูกค้าที่พร้อมจะเป็นสมาชิกอยู่พอสมควร โดยจัด

ในช่วงเดือนที่ 12 เป็นต้นไป   

 - การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายจะจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนในระยะเวลา 3 ปีส่าหรับร้านขายปลีก คือ 

  1.  การส่งเสริมการขายแบบแคมเปญภายในร้าน เพื่อวัตถุประสงค์สองส่วน คือ การขยายฐานสมาชิกและเร่ง

ยอดขาย ไปจนถึงการล้างสต๊อกเก่าที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน โดยทางร้านจะวางแผนล่าดับสินค้าที่ต้องการเข้าส่วน

ส่งเสริมการขายเป็นราย 3 เดือน ซึ่งจะไปเก่ียวข้องกับสถานะของการเป็นสมาชิก คือ ลูกค้าที่มีฐานะเป็นสมาชิกและใช้

ขยะในฐานะทรัพยากรจะได้รับส่วนลดมากกว่าลูกค้าที่ไม่มีสถานะเป็นสมาชิกหรือใช้เงินสดซื้อสินค้า 

 2.  การเข้าร่วมกับองค์การชุมชนและสถาบันการศึกษา จัดท่าโครงการขยะเพื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาภายใน

โรงเรียนที่มี Mark up สูงโดยก่าหนดขอบเขตของโปรแกรมส่งเสริมการขายในสองแง่ คือ ระยะเวลา หรือ มูลค่าของสินค้า

ที่ต้องการ 

 

- Packaging การออกแบบหน้าร้าน จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและการจัดวางสินค้าจะใช้ 3 เกณฑ์ในการจัดวางสินค้า

ภายในร้าน 

  1. สินค้าตามประเภท เช่น อาหาร เคร่ืองปรุงรส ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด

บ้าน เบ็ดเตล็ด เคร่ืองเขียน ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่าหรับเด็ก  
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  2. สินค้าตามระดับราคา เช่น ชั้นราคา 10 บาท , ชั้นราคา 10-20 บาท หรือ ชั้นราคา 30 – 60 บาทเป็นต้น 

ตามแต่ช่วงของฤดูกาลส่งเสริมการขาย 

 3. การจัดชั้นวางตามรายการส่งเสริมการขายหรือกรณีพิเศษ สินค้าที่อยู่ในหมวดส่งเสริมการขายจะมีการจัดชั้น

วางต่างหาก หรือ สินค้าที่เข้าโปรแกรมการควบคุมราคาจากหน่วยงานของรัฐ   

 

  โดยส่วนตัวร้าน จะมีโลโก้ประจ่าร้านเข้ามาเป็นส่วนประกอบและการจัดการภายในร้านจะเน้นหลักการ 5 ส คือ  

1. สะสาง จัดระเบียบของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในร้าน เพื่อให้ร้านดูโล่ง โปร่ง สบาย และ จัดวางการ

เดินของประชากรภายในร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดในการเลือกซ้ือสินค้า อีกทั้งยังเป็น

การประหยัดเวลาการปฏิบัติการณ์ต่างๆภายในร้าน และ จัดการงานในแต่ละวันให้เสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดความ

ยุ่งเหยิงในการปฏิบัติงาน 

2. สะดวก จัดการเคร่ืองตกแต่งภายในร้านให้เอื้ออ่านวยต่อการให้บริการ มีการจัดระเบียบของชั้นวางหลังจาก

ที่ลูกค้าเข้าไปเลือก มีการติดป้ายราคาเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการซื้อขายสินค้า ณ จุดที่พบสินค้า

ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการให้บริการ 

3. สะอาด มีการท่าความสะอาดภายในร้านทุกวัน และ จะมีการจัดท่าความสะอาดใหญ่ประจ่าเดือนพร้อมกับ

การตรวจสอบสินค้าคงคลัง เนื่องจากทางร้านเป็นที่เก็บอาหาร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้านในการ

ให้บริการ  

4. สุขลักษณะ ติดหลอดไฟในส่วนแสงสว่างเข้าไม่ถึง จัดวางสินค้าประเภทอาหารให้ออกห่าง ห้องน้่ากับเคร่ือง

อุปโภคอื่นๆออกจากกัน  

5. สร้างนิสัย 

 

นอกจากนี้ทางร้านจะมีการตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกของร้านให้เป็นเอกลักษณ์ เหมือนเช่นที่กิจการค้าปลีกอื่นๆ

กระท่า   

 

- Personal พนักงานขายจะมีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าภายในร้าน โดยจะท่าหน้าที่ที่เก่ียวกับการขายและเผยแพร่

แนวคิดทั้งหมด 2 ประการ คือ 

 1. ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าภายในร้าน โดยคอยแนะน่าคุณสมบัติของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในร้าน พร้อมกับ การแนะน่า

รายการส่งเสริมการขายในเดือนนั้นๆ  

  2. การให้ความรู้และการเป็นแบบอย่าง เป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับองค์การ เนื่องพันธกิจขององค์การ จ่าเป็นต้อง

อาศัยการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ทั้งเร่ืองระบบการขายภายในร้าน การให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ 
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และ การท่าบัญชีรายรับรายจ่ายภายในบ้านเพื่อดึงให้คนสนใจในระบบขององค์การ ซึ่งมิได้ท่าแค่ภายในร้านเท่านั้น แต่

พนักงานจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างของผู้ที่รับผลประโยชน์จากระบบ 

 

- Public Relation การประชาสัมพันธ์องค์การ จะแทรกผ่านในรูปแบบของโครงการที่ทางองค์การได้ท่าร่วมกับ

สถาบันการศึกษาและองค์การชุมชน ในอีกทางหนึ่งจะให้หน่วยชุมชนสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชน ไม่ว่าในเชิงประเพณี วัฒนธรรมหรืองานรวมหมู่ต่างๆ เพื่อให้การท่างานร่วมและสร้างทุนทางสังคมกับชุมชนนวนคร  

 

- Power การสร้างภาคีร่วมกับองค์การ ในตอนแรกจะใช้ในรูปของผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ภาคีกับสถาบันทางการศึกษา

ในโครงการ ภาคีกับวงศ์พาณิชย์ที่เป็นร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ ซึ่งการประชาสัมพันธ์องค์การก่อนการท่าภาคีร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นๆจ่าเป็นต้องใช้เวลา และ การขอสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่กับโครงการของรัฐ ก็ผ่านการ

แลกเปล่ียนผลประโยชน์ในกลยุทธ์แบบ CSR  

  6.1.2 กลยุทธ์ STP Marketing 

- การแบ่งส่วนการตลาด (Segmenting) 

 การแบ่งส่วนตลาดจะมุ่งเน้นที่ปัจจัยส่ีส่าหรับการด่ารงชีวิต ดังที่ได้น่าเสนอไว้ในแผนการตลาดข้างต้น เนื่องจาก

ร้านค้าขององค์การจะไม่เน้นการตอบสนองสินค้าฟุ่มเฟือยอย่าง น้่าอัดลม ขนมถุง(ขายปลีก)  หรือ การขายสินค้าที่ราคา

สูงเกินความจ่าเป็นอย่าง น้่าแร่ โดยจะใช้กลยุทธ์แบบตลาดแบบแบ่งส่วน ( Segment Marketing) ที่ตัวสินค้าและบริการ

เน้นผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงอรรถประโยชน์และตราสินค้าที่คนในพื้นที่ใช้ผ่านการส่ารวจตัวผู้บริโภคและร้านค้าใกล้เคียง  โดยมี

ตัวแปรดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ เป็นย่านอุตสาหกรรมนวนคร ที่มีการบริโภคสินค้าในเชิงส่าเร็จรูปสูง อย่าง 

น้่าปลาบรรจุขวด, บะหมี่ก่ึงส่าเร็จรูป ที่เน้นความรวดเร็ว อีกอย่างหนึ่งคือ การอยู่ในห้องพักที่ไม่มี

ลักษณะเป็นบ้าน ท่าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเป้าหมายจะเน้นอาหารส่าเร็จรูป

อย่าง อาหารบรรจุถุงร้อน อีกทั้งด้วยตัวแปรในการบริโภคสินค้าส่าเร็จรูปอีกทั้งเป็นชุมชนที่มี

ประชากรเป็นจ่านวนมากทั้งประชากรจริงและประชากรแฝง ท่าให้ปริมาณขยะที่จะมาสอดรับกับ

ปริมาณขยะในกิจการที่สองขององค์การจึงมีความเป็นไปได้สูง   

2. ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายหลักที่เราต้องการคือ แรงงานในพื้นที่ซึ่งมีรายได้น้อย

และการท่างานจะต้องการสินค้าขนาดเล็ก ราคาไม่สูงนัก เนื่องจากข้อจ่ากัดทางด้านปริมาณเงินที่

ใช้ในแต่ละวัน ทางกลุ่มจึงจัดเตรียมสินค้าที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และ การวางระบบออม

ทรัพย์จากขยะ ซึ่งตอบสนองต่อการลดค่าครองชีพในพื้นที่ ไปจนถึงสินเชื่อซึ่งจ่าเป็นต่อกลุ่ม

แรงงานที่มีครอบครัว 

 



16 

 

- การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย (Targeting) 

 ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้กล่าวมาจึงใช้กลยุทธ์เลือกส่วนตลาดแบบส่วนตลาดเดียว ( Single – Segmentation 

Strategy) เนื่องจาก    

1. ทางร้านค้าจะเน้นไปที่กลุ่มรายได้น้อย เนื่องจากตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ 

2. กลุ่มรายได้น้อยเป็นเป้าหมายของส่วนสหกรณ์ของร้าน ที่ต้องการออกสินเชื่อเพื่อการศึกษา 

3. ทางองค์การไม่สามารถแบกรับต้นทุนจากการขยายส่วนสินค้าไปยังสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ  สินค้าที่มี

ราคาสูงกว่าในท้องตลาดทั่วไปได้ เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายจนอาจมีความเส่ียงใน

เร่ืองสินค้าค้างสต๊อก และ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ

องค์การ 

แต่ก็พร้อมจะเปล่ียนผลิตภัณฑ์ตามการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์ที่ราคาสินค้าใกล้เคียงกัน เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาด 

 

ส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็ใช้ขยะเป็นทรัพยากรในการเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่ม

หนึ่ง ที่มีแรงจูงใจในการเก็บขยะแทนการท่างาน ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

อันเงินออมจากการออมทรัพย์ก็ถูกน่าไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการภายในร้าน อันเป็นการคัดกรองผู้บริโภคที่มีรสนิยม

ในการเลือกซ้ือสินค้า ในขณะที่การออกสินเชื่อนั้นก็จะออกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ของผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น อัน

จะมีกระบวนการในการคัดกรองดังที่ได้แสดงไว้  

 

- การวางต าแหน่ง (Positioning) 

 องค์การวางต่าแหน่งของบริการด้วยสินค้าที่ขาย และ บริการที่จัดท่า โดยความคาดหมายของทางผู้ประกอบการ

ไดวางร้านค้าไว้ที่ความแตกต่างของการให้บริการ  เนื่องจากตัวสินค้าที่เราขายของเราไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆให้แก่

ผู้บริโภค สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าอื่นๆ ถึงแม้จะอยู่ในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่า แต่บริการขององค์การจะสร้างความ

แตกต่าง เพราะ 

 - ความแตกต่างทางด้านบริการ  เนื่องจากความแตกต่างของเรามาจากบริการที่ไม่เหมือนกับร้านค้าอื่นๆ 

เนื่องจากสามารถใช้ขยะอันเป็นทรัพยากรที่สามารถหาได้ทั่วไปและสามารถสะสมได้ รวมไปถึงการใช้ทุนทางสังคมของ

สมาชิกชุมชนขอจากเพื่อนบ้านในระแวกได้ เข้ามาใช้บริการ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่มีสภาพคล่องทางเงินสดหรือ

อยู่ในช่วงของการตกงาน ก็สามารถตัดสินใจเข้ามาใช้บริการของร้านค้าได้ นอกจากนี้แล้ว ทางร้านค้าเองก็ยังมีบริการใน

การให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ และ การวางแผนจัดการเพื่อสร้างเงินทุนในการด่ารงชีวิต รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อ

การศึกษา 

 - ความแตกต่างทางด้านบุคลากร  บุคลากรของร้านค้าจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ การท่าบัญชี

รายรับ รายจ่ายที่ต่อยอดไปถึงการจัดการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งบุคลากรภายในร้านจะเน้นการจ้างงานมา
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จากชุมชน โดยดูจากประวัติและปฏิสัมพันธ์ ทางองค์การจึงมีการให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้บริการของทางร้านเก่ียวกับเร่ือง

ดังกล่าว ซึ่งมีการติดตามผลเป็นระยะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตหลังจากการใช้บริการในส่วนที่สอง (หลังจากเปิดร้านแล้ว 12 

เดือน) เพื่อให้ค่าแนะน่าอื่นๆ  

6.2 ด้านการบริหารการผลิต/ปฏิบัติการ 

 6.2.1 การออกแบบบริการ 

  บริการขององค์การต้องการลดเงื่อนไขในการครองชีพของกลุ่มเป้าหมายเป็นส่าคัญ โดย

บริการของทางองค์การจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าประเภทปัจจัยส่ีและสหกรณ์ที่รับออมทรัพย์จาก

มูลค่าขยะและการปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งหลักการของการออกแบบบริการค่านึงถึงประโยชน์ใช้สอยก่อนรูปแบบ

ของบริการ 

  - ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าและบริการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจมีการปรับเปล่ียน

ราคาตามความเหมาะสม หรือ ตามรายการส่งเสริมการขาย ไปจนถึงการลดเงื่อนไขของการรับสินเชื่อเพื่อการศึกษา ถ้า

หากเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมเป็นการกีดกันกลุ่มเป้าหมายออกจากบริการดังกล่าว มิได้ยึดตามหลักการเก่ียวกับความเคร่งครัด

ของสินเชื่อจนเกินไป และ ไม่ต้องการพัฒนาร้านไปสู่ร้านค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์ในด้านความสวยงามของร้าน แต่เน้น

ความสามารถในการเข้าถึงมากกว่า   

 6.2.2 ปฏิบัติการ (Process)  

องค์การได้แบ่งการผลิตออกเป็น 4ส่วน คือ Inputs, Process, Outputs และ Control System 

ส่วนของร้านค้าปลีกแบ่งออกเป็น  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยน าเข้า 

- ทรัพยากรที่กลุ่มเป้าหมายน่ามา  

- สินค้าที่รับจากผู้ค้าส่ง 

- แรงงานภายในร้าน 

- เงินทุนที่กู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน 

- สถานประกอบการพร้อมตกแต่งภายใน  

กระบวนการ 

- การคิดมูลค่าขยะ  

- การจัดเรียงสินค้า 

- การก่าหนดราคา 

- การจัดระบบการขายภายในร้าน 

- การประชาสัมพันธ์และโฆษณา  

  เก่ียวกับแนวคิดของร้าน 

- การแลกเปล่ียนสินค้ากับลูกค้า 

ผลผลิต 

- การเข้าถึงสินค้าของกลุ่มเป้าหมายตาม  

   เกณฑ์ที่ก่าหนด 

- ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายกับ  

   แนวคิดขององค์การ 

การควบคุม 

- ตรวจสอบผลตอบแทนทางการเงิน 

- ตรวจสอบราคาสินค้าจากร้านค้าอื่นๆ 

- ระดับความเข้าใจของหลักคิดองค์การ  

- ข้อคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนของสหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนออมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนสินเชื่อ 

 

 

ปัจจัยน าเข้า 

ส่วนออมทรัพย์ 

- ขยะที่กลุ่มเป้าหมายน่ามา 

- แรงงานภายในร้าน  

- ความเข้าใจหลักคิดของกลุ่มเป้าหมาย  

- แผนงานของส่วนบัญชีออมทรัพย์ 

กระบวนการ 

ส่วนออมทรัพย์ 

- การคิดมูลค่าขยะ  

- การบันทึกบัญชีออมทรัพย์ตัดออกจาก  

   ส่วนที่ซื้อสินค้า 

 

 

 

ผลผลิต 

- มูลค่าในสมุดบัญชีออมทรัพย์เพื่อใช้ซื้อ  

   สินค้าในคร้ังต่อไป 

- ระบบการจัดการเงินในส่วนออมทรัพย์  

   ด้วยการเข้ากองทุนของธนาคารกรุงเทพ 

การควบคุม 

- ปริมาณของผู้เข้าใช้บริการออมทรัพย์  

- มูลค่าของขยะที่ประกาศมีความชัดเจน 

- ผลสะท้อนของผู้เข้าใช้บริการ  

- สภาพคล่องของส่วนออมทรัพย์ 

ปัจจัยน าเข้า 

- เจตจ่านงในการเข้ารับสินเชื่อ  

- เกณฑ์ขององค์การที่ก่าหนด  

- ทุนจากกองทุนพัฒนาร้าน 

- แรงงานภายในร้าน 

กระบวนการ 

- การพิจารณาสินเชื่อผ่านผู้ค่้าประกัน  

- ให้ข้อมูลเก่ียวกับจ่ายคืนสินเชื่อ 

- การติดตามสภาพของผู้รับสินเชื่อตาม  

   ระยะเวลาที่ก่าหนด 
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เงื่อนไขของสมาชิกผู้รับสินเชื่อ  

- เป็นสมาชิกกับทาง CoS เกิน 60 วันและภายใน 60 วันที่เป็นสมาชิกซื้อของผ่านมูลค่าขยะในบัญชี 10 คร้ัง

เป็นอย่างต่่า 

- มียอดสะสมในบัญชีออมทรัพย์ไม่ต่่ากว่า 1,000 บาท โดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินสินเชื่อ 

แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และ สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของสินเชื่อแต่ไม่เกิน 5,000 บาทในกรณีที่ขอ

กู้คร้ังต่อไปและไม่มีประวัติการจ่ายหนี้ล่าช้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

o  อยู่ภายใต้การอนุมัติของ CoS เป็นรอบงบประมาณ 

o วัตถุประสงค์ของสินเชื่อใช้เพื่อการศึกษา โดยต้องย่ืนหลักฐานการช่าระเงินภายใน 7 วันหลังการ

รับสินเชื่อ 

o ต้องย่ืนขอสินเชื่อก่อน 7 วัน 

o ผู้ที่เข้ามาขอสินเชื่อจะต้องหาผู้ค่้าประกันจ่านวน 5 คน โดยผู้ค่้าประกันดังกล่าวจะต้อง  

 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

 เป็นสมาชิกของ CoS ทั้งหมด 

 มีเงินในบัญชีมูลค่าขยะขั้นต่่า 500 บาทขึ้น 

 จะต้องน่าผู้ค่้าประกันมาประชุมแจกแจงร่วมกันในวันที่ขอสินเชื่อ  

ประเภทของสินเชื่อ 

  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- ประเภท 3 เดือน โดยช่าระคืนดอกเบี้ยด้วยมูลค่าขยะ ในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากการลดมูลค่าของขยะที่

น่ามาจ่ายคืนจากราคาของร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการยึดเป็นหลักอ้างอิงร้อยละ 30 ของ

สินเชื่อ 

- ประเภท 6 เดือน โดยช่าระคืนดอกเบี้ยด้วยมูลค่าขยะในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากการลดมูลค่าของขยะที่

น่ามาจ่ายคืนจากราคาของร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการยึดเป็นหลักอ้างอิงร้อยละ 40 ของ

สินเชื่อ  

การส่งคืนสินเชื่อ 

- การส่งคืนดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เงินสดไม่เกินร้อยละ 60 ของสินเชื่อทั้งหมด และ มีอัตราส่วน

จ่ายคืนสินเชื่อด้วยขยะไม่ต่่ากว่าร้อยละ 40% ของสินเชื่อทั้งหมด   

- ไม่มีดอกเบี้ยในส่วนเงินสด  
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- สินเชื่อที่จ่ายด้วยขยะจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้าในเร่ืองของประเภทสินเชื่อ 

โดยหักออกจากราคาขยะที่ได้ก่าหนดไว้โดยร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ตามอัตราที่ก่าหนด  

- การส่งคืนสินเชื่อจะต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้ตกลงกันไว้  

- หากไม่มีการช่าระสินเชื่อคืนจะมีมาตรการดังนี้  

o บัญชีออมทรัพย์ของผู้ที่จ่ายสินเชื่อล่าช้าจะถูกระงับ ไม่สามารถใช้จ่ายหรือเพิ่มเติมเงินฝากได้  

o จะมีการเตือนไปยังสมาชิกที่ไม่ได้จ่ายคืนสินเชื่อและผู้ค่้าประกัน 1 วันนับหลังจากการขาดการ

จ่ายสินเชื่อ 

o  หลังจากผ่านไป 7 วัน ไม่มีการจ่ายสินเชื่อคืน บัญชีออมทรัพย์ของผู้ที่ไม่ได้ค่้าประกันจะถูกระงับ  

o ผู้ค่้าประกันจะต้องจ่ายสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ CoS ในอัตราที่ไม่เกินตามที่ก่าหนดไว้ตาม

ข้อตกลงสินเชื่อ โดยผู้ค่้าประกันทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  

 เกณฑ์การให้สินเชื่อ 

- 10 คนแรกของการให้สินเชื่อผ่านระบบใครมาก่อนได้ก่อน  

- 10 คนต่อมา ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบการด้วยการคุยกับผู้ค่้าและสภาพแวดล้อมของผู้ที่ขอให้สินเชื่อ 

จ่านวน 20 คนต่อมาหลังจากคนแรก  

- ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อจากรอบนั้นๆของฤดูกาลปล่อยสินเชื่อ จะได้รับสิทธิในการเป็นคนที่ได้รับสินเชื่อในฤดูกาล

ต่อไป 
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ผังการให้บริการของทางร้านขายปลีกและส่วนออมทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า ไม่เป็นสมาชิก 

เป็นสมาชิก 

ซื้อสินค้าด้วยเงินสด 

จบกระบวนการ ซื้อสินค้าด้วยมูลค่าขยะ 

สมัครสมาชิก 

ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ซื้อสินค้าด้วยขยะ 

ขยะที่น่ามา 
มูลค่าขยะในบัญชี ตัดจากบัญชี 

จบกระบวนการ 
ตีมูลค่า 
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ผังการให้บริการสินเชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอสินเชื่อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

จบกระบวนการ 

ท่าความเข้าใจกับผู้ขอ

สินเชื่อและผู้ค่้าประกัน 

อนุมัติสินเชื่อ มีหลักฐานการช่าระเงินตรงตาม

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ 

ไม่มีหลักฐานการช่าระเงิน/ใช้

สินเชื่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

เร่งรัดหนี้สินจากผู้ขอสินเชื่อ/ 

ผู้ค่่าประกันตามเงื่อนไข 

ช่าระสินเชื่อคืนตามก่าหนด ช่าระสินเชื่อคืนล่าช้า 

กระบวนการติดตามผู้ขอสินเชื่อ 

ช่าระสินเชื่อหมด 

จบกระบวนการ 

เร่งรัดหนี้สินจากผู้ขอสินเชื่อ/ 

ผู้ค่่าประกันตามเงื่อนไข 
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ผังการเข้าใช้บริการจากร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ด้านการบริหารการเงินและบัญช ี 

 6.3.1 แหล่งที่มาของเงิน และการใช้ไปของเงิน 

          1. แหล่งที่มาของเงิน  

        เงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ย 10%      จ่านวน  1,000,000      บาท 

  2. การใช้ไปของเงิน 

     ใช้เงินกู้ระยะยาวทั้งส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน  

เส้นสีเขียวคือ ลูกค้าทั่วไป 

เส้นสีแดงคือ สมาชิกออมทรัพย์ 

หน้าร้าน 

 

 

 

       ท่ีเก็บสต๊อกขยะ                     ท่ีเก็บสต๊อกของขายปลกี  

อาหาร 

 

 

เครื่อง

ปรุงรส 

 

ตู้แช่เย็น 

 

เครื่อง

เขียน 

 

เครื่อง

อาบ

น่้า 

 

 

ผลิตภัณฑ์

ท่าความ

สะอาด 

 

 

เครื่อง

ปรุงรส 

 

แช่เย็น 

 

ข้าวสาร 

 

ข้าวสาร ท่าบัญชี

สหกรณ์ 

 

 

เบ็ด 

เตล็ด 

 

จ่ายเงิน 

 

เคร่ืองชั่ง 

สินค้าจัดรายการ 

 

ข้าวสาร 

สินค้าจัดรายการ 

 

ข้าวสาร 

ซื้อด้วยบัญชี 

สมาชิกออมทรัพย์ ลุกค้าทั่วไป 
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6.3 การบริหารจัดการเงินในองค์การ   

  6.3.1 การได้มาของเงิน 

   เงินกู้ระยะยาว 4 ปี จ่านวน 1,000,000 บาท 

  6.3.2 ต้นทุนของเงิน 

  ดอกเบี้ยจ่านวน 10% ของเงินต้นประมาณ   1,000,000  บาท 

                                        จ่านวนประมาณ  100,000     บาท 

 6.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ  

รายการ มูลค่า 

1.ต้นทุนคงท่ี  

ค่าประกันอาคารประกอบการ 30,000 

ค่าตกแต่งภายใน 30,000 

ซื้อรถยนต์ส่าหรับเป็นหน่วยเคลื่อนที่ 175,000 

ค่าการสร้างกิจกรรมเปิดตัวร้านค้าปลีก 10,000 

จ่ายคืนธนาคารในเงินกู้ระยะยาว 4 ปี 24,000 

รวม 269,000 

2.ต้นทุนแปรผัน  

ค่าซื้อสินค้าแรกเริ่มและค่าเติมสินค้าในเดือนแรก 300,000 

เงินเดือนพนักงาน 7,000 

โปรแกรมส่งเสริมการขาย 5,000 

ค่าเช่าอาคารประกอบการ 15,000 
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ค่าน้่ามันรถ 3,000 

ค่าวัสดุส้ินเปลือง 5,000 

ค่าเบ็ดเตล็ด 5,000 

ค่าน้่า – ค่าไฟ 1,000 

รวม 341,000 

รวมท้งหมด 610,000 

 

  นอกจากต้นทุนเหล่านี้แล้วยังมีกระแสเงินสดที่ทางร้านมีความจ่าเป็นต้องมีกระแสเงินสดภายในร้าน

เพื่อการบริหารจัดการ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 

ร้านค้าปลีก  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินทอน 

กองทุนเพื่อ 

การพัฒนาร้าน 

เงินค่าใช้จ่าย 

ภายในร้าน 

เงินที่ได้รับจากการ

ขายสินค้า 

 

ลูกค้า 

ผลตอบแทนของ

ผู้ประกอบการ 
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1. เงินที่ได้รับจากการขายสินค้า  

o  เมื่อเราขายสินค้าและบริการ เราจะได้เงินจากลูกค้าเข้ามาที่มีทั้งส่วนต้นทุนและ Mark up ในฐานะ

ก่าไร 

2. เงินค่าใช้จ่ายภายในร้าน  

o เป็นก้อนทุนที่ตั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการใช้จ่ายภายในร้าน เช่น การจ่ายค่าน้่าค่าไฟในวันที่มีการ

เรียกเก็บ หรือ การซื้อวัสดุส้ินแปลืองเมื่อมีความจ่าเป็น  เงินส่วนนี้จะเร่ิมต้นที่ 70,000 บาทเพื่อการ

รักษาสภาพคล่องภายในร้าน  ซึ่งคาดหวังการเติบโตของกองทุนนี้เพื่อรักษาก่าลังซ้ืออยู่ที่ร้อยละ 5 

3. กองทุนเพื่อการพัฒนาร้าน 

o เป็นก้อนทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ส่าหรับการขยายกิจการของร้านอย่างการซื้อเคร่ืองแช่เย็น การเตรียมเงินไว้

ส่าหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว โดยระยะส้ันจะเป็นการสะสมทุนเพื่อกิจการการออกสินเชื่อของ

ส่วนสหกรณ์ ไม่ได้ใช้ส่ารองจ่ายกับค่าใช้จ่ายภายในร้าน โดยจะมีอัตราการไหลเข้าของกองทุนในช่วง 

12 เดือนแรกขั้นต่ออยู่ที่ 5,000 บาท หรือ แล้วแต่ดุลยพินิจของทางผู้ประกอบการ  

o เมื่อเงินสะสมครบ 50,000 บาทเพื่อการเปิดส่วนสินเชื่อแล้ว เงินก้อนดังกล่าวในเดือนต่อไปจะถูกเก็บ

สะสมไว้เพื่อพัฒนาร้าน เช่น การเก็บเงินผ่อนอาคารประกอบการ , เพิ่มโครงการประชาสัมพันธ์ร้านขาย

ปลีก 

4. ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ  

o เป็นผลตอบแทนที่ถูกกันไว้เพื่อตอบแทนผู้ประกอบการของ CoS ในฐานะเจ้าของกิจการ 

 

  โดยตามระบบจะมีเงินค่าใช้จ่ายภายในร้านจ่านวน 70,000 บาทไว้ใช้ส่าหรับส่ารองจ่ายภายในร้าน 

โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก่าไรและส่วนคืนทุน โดยทางร้านจะหา Mark up 

เฉล่ียทั้งหมดจากสินค้าภายในร้าน เพื่อหาก่าไรในแต่ละเดือนที่ทางร้านสามารถได้รับ โดยเมื่อครบ 1 เดือนก็จะมี

การปิดงบรายเดือน โดยเงินที่ได้นั้นจากการขายสินค้านั้นจะถูกเติมเข้าไปใน เงินค่าใช้จ่ายภายในร้านที่ถูกหัก

ออกไปภายในเดือนที่แล้ว โดยคิดอัตราเพิ่มร้อยละ 5 % ของกองทุน เช่น เมื่อผ่านเดือนแรกของการขายไป กอง

เงินค่าใช้จ่ายภายในร้านจะถูกเติมเข้าไปจนครบ 73,500 บาท หรือตามแต่สถานการณ์ของการขาย  

  ส่วนกองทุนเพื่อการพัฒนาร้านจะถูกหักออกจากกองทุนเมื่อหักค่าใช้จ่ายภายในร้านแล้ว โดยจะคิดขั้น

ต่่าใน 12 เดือนแรก ของยอดขายที่ได้อยู่ที่เดือนละ 5,000 และ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการจะมีการจัดแบ่ง

ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินคนละ 20% ของผลก่าไรที่เหลือท่าให้การประมาณการต้นทุนทั้งหมดทั้งส่วนของ

ต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน และ งบการเงินส่าหรับการบริหารร้านจะอยู่ที่ 610,000 บาทในตอน

เร่ิมต้น รวมกับเงินกองทุนเงินค่าใช้จ่ายภายในร้านอยู่ที่ 70,000 บาท และ เงินทอนอีก 3,000 บาท 

 = 610,000 + 70,000 + 3,000 = 683,000 บาท 
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 ซึ่งเมื่อแยกเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนอันนับเป็นต้นทุนของทางร้านที่ไม่รวมต้นทุนมาจากสินค้าก็จะคิด

จาก  

 ต้นทุนแปรผัน – ค่าซ้ือสินค้าแรกเร่ิมและค่าเติมสินค้าในเดือนแรก + ดอกเบี้ยธนาคาร 4 ปีก็จะได้เป็น 

= (341,000 – 300,000) + 24,000 = 65,000 บาท (ยังไม่รวมการเติบโตของเงินกองทุนเงินค่าใช้จ่ายภายในร้าน

อีก 3,500 บาทและเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาร้านอีก 5,000 บาท) 

ช่องทางรายได้ของร้านค้าปลีก CoS 

1. เงินส่วนต่างระหว่างขยะที่รับซื้อหน้าร้านจากลูกค้า กับร้านขายขยะขนาดใหญ่อย่างวงศ์พาณิชย์ที่ขอการสนับสนุนด้วย

การไม่คิดหน่วยสตางค์ของราคาขยะ  

2. เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกจ่านวน 30 บาทต่อคน ซึ่งจะถูกเก็บสะสมไว้เป็นค่าบริหารจัดการสินเชื่อในส่วนที่สอง โดย

หลังจากเติมเงินกองดังกล่าวจนครบยอดทีก่าหนด ก็จะน่ารายได้จากก้อนดังกล่าวไปเติมให้กับกองทุนพัฒนาร้าน 

3. เงินจากการก่าไรสินค้าภายในร้าน โดยต้องหาค่า Make up เฉล่ียเนื่องจาก Make up ของสินค้าในแต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกันเช่น Make up ในสินค้าประเภทอาหารกระป๋อง จะอยู่ที่ร้อยละ 10 – 15  รวมส่วนลดตามปริมาณแล้ว ในขณะ

ที่สินค้าประเภทเคร่ืองเขียนมี Make up อยู่สูงถึงร้อยละ 100 หรือมากกว่าถ้าหากซื้อยกแผงจากเยาวราช 

 ท่าให้การประเมิน Make up เป็นส่ิงที่ท่าได้อย่างยากล่าบาก แต่ถ้าหากให้กะปริมาณ Make up ของร้านอยู่ที่

ร้อยละ 25  

 

หลักการประมาณการยอดขาย 

  จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ของนวนครที่เป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีประชากร(รวมประชากร

แฝง) โดยประมาณ 300,000 คน โดยในจ่านวนนี้เป็นแรงงาน 170,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน มีก่าลังซ้ือ

ตามค่าแรงขั้นต่่า 300 บาท/วัน เท่ากับว่าถ้าหากคิดเงินใช้เป็นร้อยละ 40 ของเงินที่หาได้ ก็จะใช้เงินกันคนละ 120 บาท/วัน 

หรือ ทั้งอุตสาหกรรมมีเงินสะพัดต่อวันประมาณ 20,400,000 บาท เฉพาะแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน  โดย

ทางร้านมีการประมาณการส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.05 หรือประมาณวันละ 10,200 บาทในระยะเวลา 3 ปี โดยทรัพยากร

ขยะภายในย่านอุตสาหกรรมมีมาก เนื่องจากเป็นแหล่งบริโภคของส่าเร็จรูป ไม่ได้ปลูกกินเอง แต่ต้องการการผลิตแบบ

อุตสาหกรรมเข้ามารองรับ ท่าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งทางเทศบาลเมืองคลองหลวงเองก็มีระบบสนับสนุน

ให้คนช่วยกันจัดการขยะ แต่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นทางองค์การจึงเล็งเห็นข้อได้เปรียบทางการตลาดทั้งในการท่างานร่วมกับ

ภาครัฐ และ การท่างานภายใต้เงื่อนไขที่สนับสนุนดังกล่าว 

  จึงใช้จุดคุ้มทุนเป็นตัววัดยอดขายที่ต้องการ ตามสูตรที่ว่า  

 ต้นทุนคงที่ ต่อเดือน (ที่คิด 65,000 เนื่องจากดอกเบี้ยธนาคารเดือนละ 24,000 บาทเป็นหน่วยคืนทุนให้แก่ต้นทุน

คงที่ด้านบนอยู่แล้ว โดยใช้ระยะเวลา 4 ปีโดยคิดรวมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว)  
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 = 65,000 

สูตรของการหาค่าคุ้มทุน  

 ปริมาณ = ต้นทุนคงที่/ (ราคาขาย-ต้นทุนแปรได้ต่อหน่วย)    

 

ต้นทุนแปรได้ต่อหน่วยและราคาขายจาก Mark up ที่เราต้ังมีอัตราส่วนที่ชัดเจนคือ ร้อยละ 25 (ก็จะได้เป็นต่อ

ทุกๆยอดขาย 100 บาท) 

ปริมาณการขายต่อเดือน = 65,000/ (125-100) บาท 

   = 65,000/25 บาท = 2,600 หน่วย หรือ 260,000 บาท/เดือน คิดรายวันก็จะเป็น 

8,667 บาทต่อวัน แต่เราต้องการการขยายตัวของร้าน ผ่านการขยายตัวของเงินกองทุน 3 ก้อนคือ เงินกองทุนเพื่อการ

พัฒนาร้าน, เงินค่าใช้จ่ายภายในร้านและผลตอบแทนของผู้ประกอบการ  

- กองทุนค่าใช้จ่ายภายในร้านที่มีการเจริญเติบโตร้อยละ 5 คือ ในเดือนแรก 3,500 บาทและมากขึ้นเร่ือยๆในเดือน

ต่อไป 

- เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาร้านอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน 

- ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ โดยใช้ฐานของเงินเดือนขั้นต่่าปริญญาตรีและการตกลงร่วมกันระหว่าง

ผู้ประกอบการเองว่าต้องการเดือนละ 20,000 บาท มีผู้ร่วมหุ้น 2 คนก็เป็น 40,000 บาท/เดือน และ จะมีการ

เพิ่มเติมตามการตกลงของผู้ประกอบการ  

 

  เพราะฉะนั้นเมื่อรวมการขยายตัวของกิจการที่ต้องการจากยอดขายสินค้าในแต่ละเดือนจากจุดคุ้มทุนแล้ว เรา

ต้องการยอดขายต่อเดือนทั้งหมดอยู่ที่ 

 ปริมาณยอดขายที่ต้องการ (หน่วยละ 100 บาท) = 113,500/ 25 

 = เดือนละ 454,000 บาท หรือตกวันละ 15,140 บาทต่อวัน    

 

 โดยจุดคุ้มทุนดังกล่าวคิดเพียงรายได้จากการขายสินค้าปลีก ซึ่งยังไม่นับในส่วนช่องทางรายได้ที่มาจากส่วนต่าง

ของราคาขยะของร้านกับโควตาที่ได้จากวงศ์พาณิชย์ และการลดต้นทุนโดยส่วนลดอื่นๆจากผู้ค้าส่ง /ผู้ผลิต และโครงการ

ของรัฐ อีกทั้งยังไม่คิดส่วนรายได้ที่ได้จากสินเชื่อในส่วนที่สอง 

ส่วนสินเชื่อ 

ที่มาของเงินในกิจการสินเชื่อ 

- เงินกองทุนสินเชื่อข้างต้น 50,000 บาทจากเงินกองทุนการพัฒนาของร้านจากร้านค้าปลีกเดือนละ  5,000 

บาทในช่วง 12 เดือนแรกดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  
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o เอาไว้ส่าหรับปล่อยสินเชื่อในโครงการของ CoS  

- กองทุนส่ารองสินเชื่อ 50,000 บาทจากมูลค่าขยะสะสมในบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกร้านค้าปลีก โดยเงิน

จ่านวน ร้อยละ 70 จะถูกเก็บไว้ในรูปของกองทุนธนทวี ธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง 

สามารถส่ังจ่ายและรับเงินได้ใน 3 วัน อีกทั้งค่าตอบแทนยังดีกว่าการฝากออมทรัพย์และสภาพคล่องดีกว่า

การฝากประจ่า ส่วนอีกร้อยละ 30 จะถูกเก็บไว้ในรูปของบัญชีออมทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์คือ 

o เอาไว้ส่ารองเผ่ือกองทุนสินเชื่อข้างต้น  

o ผลตอบแทนจากกองทุนธนทวีและการออมทรัพย์จะใส่คืนในส่วนของกองทุนส่ารองสินเชื่อ  โดย

กองทุนตัดเป็นราย 3 เดือน 

- เงินค่าบริหารจัดการกิจการสินเชื่อ 5,000 บาทต่อเดือน มาจากเงินค่าสมาชิกที่เก็บจากการเข้าเป็นสมาชิก

ของร้านในส่วนที่ 1, 30 บาทต่อคน 

 

 

   

 

  

 

 โดยความสัมพันธ์ระหว่างเงิน 3 กอง คือ เมื่อมีสมาชิกเข้ามาขอสินเชื่อ เงินกองทุนสินเชื่อข้างต้นจ่านวน 50,000 

บาทเป็นเงินส่าหรับออกสินเชื่อ โดยใช้เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเป็นตัวจัดการ และ มีเงินกองทุนส่ารองสินเชื่อเป็น

เงินฉุกเฉินเมื่อจ่าเป็นต้องใช้ 

  เมื่อปิดฤดูการการออกสินเชื่อ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสมาชิกที่ขอสินเชื่อก็จะต้องเติมเข้าไปในกองทุนส่ารองสินเชื่อ

และเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะต้องเติมเงินเผ่ือการพัฒนาเข้าไปในเงินทั้ง 3 กองที่จะเจริญเติบโต ซึ่งได้กล่าวไป

ในส่วนของกระบวนการข้างต้น  

 การจัดการงบประมาณสินเชื่อ 

  งบประมาณการจัดการสินเชื่อแบ่งออกเป็น 3 ก้อน ดังที่ได้อธิบายไว้ในที่มาของเงินทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ เงินลงทุนเร่ิมแรก และ เงินทุนหมุนเวียน  

- เงินลงทุนเร่ิมแรกประกอบด้วย  

o กองทุนสินเชื่อข้างต้น 50,000 บาท จากกองทุนพัฒนาร้าน 

เงินค่าบริหารจัดการ

สินเชื่อ 

เงินกองทุนสินเชื่อข้างต้น 

สมาชิก 

เงินกองทุนส่ารองสินเชื่อ  

ผลตอบแทนจากกองทุน

และเงินฝากธนาคาร 
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o กองทุนส่ารองสินเชื่อ 50,000 บาทจากเงินส่วนออมทรัพย์ของสมาชิก  

o  เงินค่าบริหารจัดการกิจการสินเชื่อ 5,000 บาทจากเงินค่าการเข้าเป็นสมาชิกของส่วนออมทรัพย์  

- เงินลงทุนหมุนเวียนประกอบด้วย 

o เงินค่าบริหารจัดการ อยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งยังกะประมาณไม่ได้แต่อยู่ในจะใช้เงินจาก

ค่าบริหารจัดการสินเชื่อ 5,000 บาท ซึ่งขาดไปเท่าไรก็เติมซ่ึงหักไปหลังจากจบฤดูกาล  

รายรับของสินเชื่อมาจาก  

- ดอกเบี้ยที่ได้จากการผู้ที่ขอรับสินเชื่อ โดยสามารถค่านวณดังนี้  

o ในวงเงิน 5,000 บาทและมีระยะเวลาส่งคืน 3 เดือน อันเป็นการแบ่งการจ่ายออกเป็น 3 ก้อน คือ 

30%, 30% และ 40% ซึ่งทางผู้ประกอบการจะคิดดอกเบี้ยจากมูลค่าขยะแยกก้อน เป็นแยกจ่าย 

1,600 บาท 1,600 บาทและ 1,800 บาท ก็จะเป็นว่าในทุกๆ 40 % ของเงินต้นที่แบ่งจ่ายจะเสีย

ดอกเบี้ยร้อยละ 30 ผ่านมูลค่าขยะที่ถูกหักออกเท่ากับว่าเงินในทุกๆส่วนจะต้องถูกจ่ายดอกเบี้ย

เป็น 192, 192 และ 216 บาท เท่ากับ 600 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินเชื่อ    

o แสดงว่ารายได้ขั้นต่่าของวงเงิน 100,000 บาทที่สามารถปล่อยได้คือ 12,000 บาท 

o ในฤดูกาลหนึ่ง 12,000 บาทซึ่งเป็นรายได้จากสินเชื่อ จะถูกแบ่งปันไปในวงเงิน 50,000 บาท 

50,000 บาทและ 5,000 บาทให้มีอัตราเป็น 10:5:3 ของรายได้ที่ได้รับ   
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ภาพใหญ่การจัดการทางการเงินขององค์การโดยแบ่งตามรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับของร้านขายปลีก  

เงินค่าบริหารจัดการ

สินเชื่อ 

เงินกองทุนสินเชื่อข้างต้น เงินกองทุนส่ารองสินเชื่อ  

เงินออมทรัพย์ของสมาชิก กองทุนเพื่อการ 

พัฒนาร้าน 

ส่วนต่างของมูลค่าขยะกับ

ร้านขายของเก่าขนาดใหญ่  
รายได้จากการขาย

สินค้าภายในร้าน 

รายได้จากเงินค่าสมาชิก  

ผลตอบแทนจากกองทุน 

รายได้จากการเก็บ

ดอกเบี้ยสินเชื่อ 
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อธิบายลักษณะในความแตกต่างกับ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการทางสังคม  
ความแตกต่างของร้าน cos นั้น คือเป็นทั้งร้านค้า และกลุ่มออมทรัพย์ที่ดาเนินการผ่านรูปแบบบริษัทเอกชนที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคล มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพฤติกรรมการออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีอาชีพเก็บของเก่า

ขาย คนจนเมืองรวมไปถึงจะเป็นกลไกหนึ่งในการลดปริมาณขยะที่จะช่วยให้กลไกการลดปริมาณขยะผ่านคนเก็บของเก่า 

ขยะขายนั้นอยู่ได้ในทางเศรษฐกิจ และการมีปัจจัยในการดารงชีวิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งขยายปริมาณการคัดแยกจัดเก็บขยะ

บางส่วนที่มีมูลค่าให้มีการจัดเก็บมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะเป็นส่วนช่วยให้ปริมาณขยะที่ล้นเกินในการจัดเก็บของกลไก 

ภาครัฐ ภาคปกครองท้องถ่ิน ที่ไม่สามารถทาให้เกิดการจัดเก็บที่เพียงพอต่อปริมาณการทิ้งขยะ นามาสู่การเป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยลด ปริมาณขยะในแต่ละวัน โดยในใช้กลไก การสะสมทรัพย์ผ่านเงินทอนที่ได้มาจากการแลกขยะเพื่อซื้อของ 

สะสมเงินออมและเปิดสินเชื่อให้ผู้เป็นสมาชิกมาขอสินเชื่อก็จะยังใช้ขยะ ของเก่า เป็นส่ิงแทนมูลค่าเงิน (ที่มีอยู่จริง)มาเป็น

การส่งคืนสินเชื่อในระดับ 40% ของเงินสินเชื่อที่ขอไป ทั้งนี้เงินสินเชื่อจะเป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา เท่านั้น เพื่อป้องกันการ

เกิดหนี้หมุนเวียน และจะขยายตัวไปสู่กองทุนสวัสดิการด้านอื่นๆในอนาคต  

ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย / ขนาดของผลกระทบทางสังคม  
กลุ่มเป้าหมาย  
- ผู้ด้อยโอกาสในการจ้างงาน เช่น ผู้ไม่มีวุฒิการศึกษา สภาพร่างกาย มีปัญหาด้านสุขภาพ อายุ ฯลฯ สามารถมี

ช่องทางในการหาปัจจัยในการด่ารงชีพ   
                - ผู้มีรายได้น้อยสามารถลดชั่วโมงการท่างานของครอบครัว เช่น ลูกๆสามารถหาขยะมาแลกเพื่อให้พ่อแม่ท่า
งานน้อยลง หรือครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันท่ามากขึ้น  (ครอบครัวร่วมกันเก็บคัดแยก ขายขยะ )  
                - ลดการใช้ตัวเงินในการซื้อสินค้า เพื่อให้ปริมาณการใช้เงินคงที่เพื่อสะสมทุนในการด่ารงชีวิตด้านอื่นๆ   

- พยายามเปล่ียนเร่ืองจากที่เราใช้เงินเพียงอย่างเดียว ไปสู่การมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น เป็นการช่วยบรรเทา
ปัญหาจากวิกฤติเงินเฟ้อ เนื่องจากการใช้เงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากเกินไปเป็นการเพิ่มความเส่ียงให้แก่ชีวิตของตนเอง 
แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อการด่ารงชีพด้วยการเก็บขยะมาขาย ก็เป็นการประกันได้ส่วนหนึ่งว่าราคาขยะที่เปรียบเสมือน
อัตราของรายได้ที่ผู้มีขยะถือครองอยู่ จะสูงขึ้นตามเงินเฟ้อของสินค้าและบริการ เนื่องจากอุตสาหกรรมการจัดการขยะเอง
ก็ถูกจูงใจด้วยก่าไรของผู้ประกอบการ ไม่ใช่ถูกกดเนื่องจากการแสวงหาก่าไรของผู้ประกอบการ   

เป้าหมายทางสังคม  
- เป้าหมายระยะส้ัน (ภายใน1 ป)ี  
1. ลดค่าครองชีพของที่เป็นสมาชิก  
 2. ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีความเข้าใจในความส่าคัญของมูลค่าขยะที่น่ามาเป็นมูลค่าของสินค้าภายในร้าน  
3. ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีความเข้าใจในความส่าคัญของการจัดการขยะ ทั้งในเชิงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน
ส่วนรวม  
4. ลดปริมาณขยะที่ไม่ถูกจัดการจากระบบของรัฐ เพื่อยกประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร   
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- เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 2-3 ป)ี  
1. สมาชิกมีความเข้าใจในความส่าคัญของการจัดการทางการเงินภายในครัวเรือน เช่น การจัดล่าดับความส่าคัญของ
ความจ่าเป็นในการใช้เงินสด การท่าบัญชีรายรับ -รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   
2. สมาชิกมีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นผ่านสินเชื่อทางการศึกษาของ CoS  
3. สมาชิกทีส่วนในการเสริมสร้างพลังของชุมชนผ่านระบบผู้ค่้าประกันของการขอสินเชื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
ย่านอุตสาหกรรมมีโอกาสในการพูดคุยกัน และ แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน   
-เป้าหมายระยะยาวขึ้นไป (5 ปีขึ้นไป) 
1.สมาชิกสามารถสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะหรือในประเด็นทางสังคมอื่นๆได้  
2.Cos มีส่วนร่วมในการสร้างภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาภาคชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
 

โอกาสในการขยาย model / ท าให้ยั่งยืน  
 เกิดการปะพบ พูดคุย รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อการสร้างกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้  

 จะทาให้เกิดการพูดคุยสาธารณะในการรับฟังพูดคุยเพื่อปรับปรุงทางธุรกิจด้านหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาการ
แก้ไขปัญหาของสมาชิกในมิติอื่นๆ  

 เกิดแหล่งรับซื้อของเก่าแหล่งใหม่ในรูปแบบที่ต่างจากเดิมซ่ึงน่าสนใจในการทาธุรกิจที่มุ่งแก้หรือลดปัญหาขยะที่
ไม่สามารถจัดการได้เพียงพอตามกลไกปกติของภาครัฐที่น่าสนใจกว่าในผลประกอบการ  

 

การท าให้ยั่งยืน  
 การขยายพื้นที่,สมาชิกในการด่าเนินงานให้กว้างมากขึ้น  

 มีการเปิดขยายสาชาในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งไม่จาเป็นว่าเป็นของ COSหรือกลุ่มคนที่สนใจ  

 การเพิ่มของสินเชื่อในรูปแบบอื่นๆ  

 การมีกองทุนสวัสดิการที่จะรองรับกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ  
 

 

 


