บทความการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
10-AG-21-GE-TRC-B
Training Course on Providing Advisory and Training Services to Women on Management of Microand Small-scale Agro food-processing Enterprises
ระหว่ างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2553
ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
จัดทําโดย วรันธรณ์ แก้ วทันคํา
เจ้ าหน้ าที่เสริมสร้ างศักยภาพและประสานพันธมิตร
วันที่ 29 สิงหาคม 2553

หลังจากที่ได้ รับทราบข่าวจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเมื่อช่วงเดือน กรกฎาคมมีครอสอบรม
เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กสําหรับผู้หญิง ดิฉนั ในฐานะที่ทํางานส่งเสริ มศักยภาพผู้หญิงในการพัฒนา
ทางเลือกเพื่อให้ ความเป็ นอยู่ดีขึ ้น จึงเข้ าร่วมการอบรมดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 26-31 กรกฎาคม 2553 ได้ รับการ
ประสานงานเป็ นอย่างดีจากสถาบันเพิ่มฯ และ APO ในการให้ รายละเอียดเพื่อให้ การเข้ าร่วมอบรมครัง้ นี ้ราบรื่น
ดิฉนั พร้ อมกับเพื่อนคนไทยอีกคนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง การเดินทางเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ในวันแรกมี
ผู้อํานวยการจาก MPC (Malaysia Productivity Corporation) กล่าวตอนรับและเปิ ดการอบรมด้ วยความอบอุน่
ผู้เข้ าร่วมทั ้งหมด 16 คนจาก 12 ประเทศ ได้ แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย ใต้ หวัน อินโดนีเซีย อิหร่าน ลาว
มองโกเลีย เนปาล ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย ศรี ลงั กา เป็ นผู้หญิงทั ้งหมด ตังแต่
้ วนั แรกจนวันสุดท้ ายเนื ้อหาเข้ มข้ นให้
ความรู้สกึ เหมือนกลับไปเป็ นนักศึกษาอีกรอบ นัง่ ดูเอกสารประกอบที่หนาประมาณ 2 นิ ้ว ซึง่ หากเป็ นการเรียน
ปกติต้องใช้ เวลาเรียนประมาณ 1 ปี แต่วิทยากรพยายามย่อยเนื ้อหาให้ กระชับและเฟ้ นเอาในส่วนที่น่าจะ
นําไปใช้ ประโยชน์ในธุรกิจได้ ด้ วยการอบรมแบบเข้ มข้ นด้ วยเนื ้อหาจึงขอประมวลประเด็นที่ได้ รับมาฝากเพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั ผู้ที่สนใจทําธุรกิจขนาดย่อมหรื อเป็ นที่ปรึกษาที่ให้ การส่งเสริ มให้ กบั กลุม่ ผู้หญิงหรื อกลุม่ ชาวบ้ าน

1. กรอบความคิ ด และหลั ก การของผู้ ป ระกอบการและการจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และและธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอาหารขนาดย่ อม โดย Mr. Reuel K.Vircio
Entrepreneurship คือ ผู้ประกอบการที่ทําหน้ าที่รวบรวมปั จจัยการผลิต เป็ นวิถีแห่งการคิดและการ
ปฏิบตั ิการที่ควบคุมโอกาสแบบองค์รวมทําให้ ถึงจุดหมายและความเป็ นผู้นําเพื่อเป้าหมายในการสร้ างสรรค์
คุณค่าและรวบรวมความรู้ใหม่ที่มี
คุณค่า กล่าวคือ เน้ นไปที่การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม ดังเช่น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการผลิตแบบใหม่
ตลาดใหม่และโครงสร้ างองค์กรใหม่
ความมัง่ คัง่ ที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจาก
นวัตกรรม
Agribusiness คือ ผลรวม
ของการดําเนินการทั ้งหมดที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับผู้ผลิตและการกระจาย
ผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรู ป
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และผลพลอย
ได้ จากการผลิต และบริการ
Value Chain หรือสายโซ่มลู ค่า หมายถึง ระบบของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกัน เมื่อ
ดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ไปจะมีผลกระทบต่อต้ นทุนหรื อประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้ วยความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมต่างๆ จึงต้ องมีการเปรียบเทียบ ในการทํางานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมของ
บริ ษัทจะเกิด ประโยชน์สงู สุด
Value Added Agriculture เป็ นกระบวนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการดึงดูดลูกค้ าของ
สินค้ าเกษตร เป็ นทางเลือกการผลิตและกลยุทธ์ การตลาดว่าต้ องการความเข้ าใจที่แท้ จริงมากกว่าของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารและความปลอดภัยอาหาร ความพึงพอใจของลูกค้ า ความรอบรู้
ธุรกิจ และทีมงาน
ประเภทของผู้ประกอบการหญิงในประเทศกําลังพัฒนาของอาเซียน (เหตุผลและแรงบันดาลใจ
ในการริ เริ่ มธุรกิจ)
1. 2 ใน 5 เป็ นผู้ประกอบการจากโอกาสและแรงจูงใจ เช่น ความสนใจพิเศษ ขยัน ทําเป็ นงาน
ดิเรก ครอบครัวทําธุรกิจ ความจําเป็ นทางการเงิน ความท้ าทายในการเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
2. 1 ใน 5 เป็ นผู้ประกอบการจากการสร้ างและผลักดัน จากความพอใจของตนเอง ความเป็ น
อิสระ เป็ นตัวอย่างให้ กบั ลูก คุ้มค่ากับความพยายาม
Gender equity Index หรื อตัวชี ้วัดความเสมอภาคทางเพศเพื่อวัดความไม่เสมอภาคทางเพศในพื ้นที่
ต่างๆ ของผู้หญิงและผู้ชายในชีวิตประจําวันพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กบั การศึกษาและการสร้ างพลัง
อํานาจ โดยสรุปคือ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อจํานวนผู้ประกอบการหญิงน้ อย ได้ แก่ ระดับการศึกษาตํ่า ขาดโอกาสใน
การอบรม ข้ อจํากัดด้ านกฎหมายวัฒนธรรมและศาสนา การเข้ าถึงสินเชื่อน้ อย ความรับผิดชอบงานบ้ าน

สถานการณ์ ธุรกิจเกษตรใหม่ ในปั จจุบนั ทั ้งวิกฤตราคานํ ้ามันดิบที่สงู ขึ ้น วิกฤตราคาอาหาร วิกฤต
ซับพลาย ปั ญหาการขาดแคลนนํ ้า นํ ้าจะกลายเป็ นตลาดใหญ่ เกิดความไม่แน่นอนในโลก ทังความต้
้
องการ
อาหารเพิ่มตามการเพิ่มของจํานวนประชากร มีการบริ โภคธัญพืชน้ อยลงในประเทศพัฒนาแล้ วมีการบริโภค
โปรตีนและไขมันเพิม่ ขึ ้น ในประเทศกําลังพัฒนามีอตั ราการบริโภคเนื ้อสัตว์เพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อความต้ องการปั จจัย
ในการผลิตเนื ้อเพิ่มขึ ้นตาม โดยเฉพาะกากถัว่ เหลือง แนวโน้ มความต้ องการผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดเสริ มสุขภาพ
มากขึ ้น ทั ้งปั ญหาความปลอดภัยของอาหาร เช่น โรควัวบ้ า ไข้ หวัดนก ซาร์ ส ฯลฯการขยายตัวของผู้ประกอบการ
ค้ าขนาดใหญ่ทดแทนตลาดร้ านค้ าชุมชน เช่น วอลมาร์ ท เทสโก้
ดังนัน้ สิ่งที่ท้าทายและเป็ นข้ อจํากัดของผู้ประกอบการหญิงไม่เฉพาะที่กล่าวข้ างต้ นแต่รวมไปถึง
้ นทุนที่
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทั ้ง ความไม่แน่นอนของโลก การแข่งขันที่เข้ มข้ น ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ ทังต้
สูงขึ ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้ องการอาหารที่เปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ ธุรกิจเกษตรใหม่ ต้ องมีการกําหนดเป้าหมายการตลาดที่ชดั เจน การบรรลุการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การบริหารจัดการวงกระแสเงินสดให้ มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร
หลังจากนั ้น Ms.Faridah Aini Muhammad รองผู้อาํ นวยการกรมเกษตร กระทรวงเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มาเลเซีย ได้ นําประสบการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการหญิงของมาเลเซีย มาถ่ายทอดให้ ฟัง
ว่า ในมาเลเซียภาคอุตสาหกรรมเกษตรพื ้นฐานถูกควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่และบริ ษัทข้ ามชาติ ช่วงนี ้รัฐบาล
จึงวางเป้าหมายที่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรมีความสําคัญ
เพราะมีการเพิม่ มูลค่าวัตถุดิบ ขยายอาชีพ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการให้ หลากหลายและลดปริ มาณของ
เสียและขยะ ลดการนําเข้ าและเพิ่มการส่งออก ซึง่ ศักยภาพในกระบวนการผลิตอาหารของธุรกิจขนาดย่อม คือ
ใช้ ทนุ น้ อยแต่มีข้อจํากัดในการเข้ าถึงเงินกู้ ใช้ เทคโนโลยีง่ายๆ การตลาด มีข้อจํากัดในการเข้ าถึงช่องทางการ
จําหน่ายหรื อกระจายสินค้ า ไม่คอ่ ยเคร่งครัดกับมาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากรวมทั ้งการนําเสนอคุณภาพ
สินค้ าความรู้ทกั ษะน้ อยเนื่องจากการศึกษาน้ อยหรื อไม่ได้ รับการศึกษา การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกของ
รัฐบาลมาเลเซีย โดยการให้ เงินสนับสนุนสําหรับสิ่งปลูกสร้ างและที่ดินการยกระดับเกรดสินค้ า เครื่องจักร และ
เครื่ องมือต่างๆ ทังมาตรการจู
้
งใจด้ านภาษี และการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม จัดหานักวิจยั ทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาคุณภาพสินค้ า ให้ หลาย
หน่วยงานของรัฐให้ บริการ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบทั ้งในระดับการจัดการและเทคนิค จัดหาสถานที่
จําหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้ า ซึง่ สินค้ าที่ให้ การสนับสนุนเช่น ขนมพื ้นบ้ าน มันฝรั่ง เครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง
ผลไม้ อาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินค้ าหัตถกรรม สินค้ าประเภทบริ การเช่น สปา โฮมสเตย์ ซึง่ มี
ตัวอย่างความสําเร็จในด้ านกลยุทธการตลาดและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ทําให้ ยอดการจําหน่ายเพิ่มขึ ้นกว่า
สองร้ อยล้ านชิ ้นในช่วง 15 ปี ยอดขายเพิ่มขึ ้นกว่าพันล้ านริ งกิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Wanis โดยสรุปคือ การ
ผลิตอาหารช่วยให้ ชนบทและครอบครัวเกษตรกรมีรายได้ เพิ่ม คุณภาพชีวิตดีขึ ้น ทําให้ ภาคเกษตรมีชนบทมี
ทันสมัยขึ ้น
แนวคิดและหลักการเบือ้ งต้ นในการจัดการธุรกิจ
Business Function คือ หน้ าที่ทางธุรกิจ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยทําให้ ธุรกิจมีประสิทธิภาพ มี 4 หน้ าที่คือ
การตลาดทังการตั
้
้งราคาผลิตภัณฑ์, ส่งเสริ มสินค้ า, ทําตามที่ลกู ค้ าสัง่ และคาดคะเนการขาย การดําเนิ นการ
ผลิ ต แผนงานผลิตสินค้ า, การสัง่ วัตถุดิบจากผู้จดั หา, ได้ รับวัตถุดิบอย่างสะดวก, ผลิตสินค้ าและส่งสินค้ าไปให้

ลูกค้ า การจัดการบุคลากร ฝึ กฝน, ชดเชยและควบคุม ประเมินค่าลูกจ้ าง และบัญชีการเงิ น บันทึกการขายทาง
ธุรกิจ, บันทึกการจ่ายเงินของลูกค้ า, บันทึกใบส่งของของผู้จดั หา และการจ่ายเงินให้ ผ้ จู ดั หา และสรุปข้ อมูลการ
ทํางานในรายงานที่เกี่ยวกับการจัดการ การทําการผลิตเพื่อขาย ควรให้ ความสําคัญกับหน้ าที่หลักของการ
ดําเนินการหน้ าที่ทางธุรกิจ (business function) เกี่ยวกับการบริการลูกค้ า
การจัดการธุรกิจเกษตร ต้ องสร้ างความแตกต่างของสินค้ าที่เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน หลักการคือ มี
อะไรที่ดีกว่า (-ER) เช่น อร่อยกว่า สดกว่า มีความพิเศษในตัวสินค้ า และเป็ นสินค้ าที่มีความปลอดภัยสูง
ทันสมัย ช่วยเกษตรกรรายย่อย เป็ นธุรกิจเพื่อสังคม
2 เครื่องมือการวางแผนขัน้ พืน้ ฐาน โดย Ms.Arlene Donaire Pamintuan
ส่ วนที่ 1 การเตรียมการวางแผนโครงการ ควรเตรียมวางแผนตั ้งแต่เริ่มต้ นก่อนการลงทุนทําธุรกิจ
เป็ นการสร้ างมูลค่าของธุรกิจสูงสุด การคัดเลือกความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย พื ้นฐาน
ทรัพยากร ความต้ องสินค้ า ทักษะ ผู้จําหน่าย ปั จจัยการผลิต ของเหลือทิ ้งจากการผลิต และนวัตกรรม
สิ่งบ่งชี ้โอกาสทางธุรกิจ ดูจากการเพิ่มมูลค่าสินค้ าจากของเหลือทิ ้งหลังการผลิต และนวัตกรรมที่ใช้
สร้ างสรรค์สินค้ าและบริการ
ลําดับความสําคัญของแผนการธุรกิจ อันดับแรกให้ ลงรายการแผนธุรกิจและแนวคิดผลิตภัณฑ์ สอง
การศึกษาความเป็ นไปได้ คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดความล้ มเหลวอยู่ในระดับสูง กลางหรือตํ่า ลําดับสุดท้ าย
ทบทวนรายการและความเสี่ยงกับหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อคัดเลือกความคิดที่เป็ นไปได้ และสําคัญสุดเพื่อเริ่ ม
ดําเนินการ
เตรี ยมวางแผนโครงการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญสุด
เครื่องมือในการเตรี ยมวางแผนโครงการ ได้ แก่
1.การวิจัยการตลาดเป็ นการรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค คูแ่ ข่งและประสิทธิผลของแผนการ
ตลาด วิเคราะห์ทั ้ง อุปสงค์และ
อุปทาน การวิเคราะห์อปุ ทาน ได้ แก่
แนวโน้ มราคาสินค้ า คุณภาพและ
แหล่งวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิต
นโยบายรัฐบาล การวิเคราะห์อปุ
สงค์ได้ แก่ ความจําเป็ นเพื่อการผลิต
ประโยชน์ต่อผู้บริ โภค การเติบโตการ
บริ โภคในและต่างประเทศ การ
รวบรวมโอกาสที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
การวิจยั การตลาดมี 3 ชนิด คือ วิจัย
เชิงปริมาณ เป็ นการวิจยั ทางสถิติ
ของผู้บริโภคสํารวจโดยใช้ คําถามเหมือนกัน วิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการหาข้ อมูลความคิดเห็นของผู้บริ โภค โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก วิจัยเชิงเห็นผลทั่วไป เช่นการสํารวจ สังเกต
2.การศึกษาความเป็ นไปได้ ของธุรกิจ ช่วยให้ มีความมัน่ ใจในผลสําเร็จทําให้ โครงการบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ การเตรียมศึกษาความเป็ นไปได้ มีทั ้งการวิเคราะห์การตลาด เทคนิคที่

สมบูรณ์ การวิเคราะห์สิ่งจําเป็ นในการทํางาน มูลค่าทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง สังคม และ
เศรษฐศาสตร์ รวมทั ้งกฎหมายและบริ บทรัฐบาล
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน ได้ แก่ มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ (Net Present Value) ผลต่างระหว่าง
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการหรื อต้ นทุนของเงินทุนของโครงการ เมื่อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ( NPV ) มีคา่ เป็ น บวก จะยอมรับโครงการ
แต่ถ้ามีคา่ เป็ น ลบ จะปฏิเสธรับโครงการ อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทํา
ให้ มลู ค่าปั จจุบนั ของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมีคา่ เท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรก กิจการจะตอบ
รับโครงการลงทุน ถ้ าอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีคา่ มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (r) นัน่ คือ
ตอบรับโครงการลงทุนเมื่อ IRR > r ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิ
จากการลงทุนมีจํานวนเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอนเริ่ มโครงการ ข้ อดีคือ สะดวกในการคํานวณและ
ให้ ความเข้ าใจแก่ผ้ ลู งทุนได้ ง่าย แต่มีข้อเสียคือไม่ได้ แสดงความสามารถในการทํากําไรของโครงการไม่คํานึงถึง
เงินสดรับภายหลังที่ได้ คืนทุนแล้ ว และไม่คํานึงค่าเงินตามเวลา
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่วยกําหนดมาตรการป้ องกันปั จจัยความเป็ นไปได้ ที่ทําให้ เกิดความเสี่ยง เพื่อ
หาวิธีรับมือเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ ้น การวิเคราะห์ ส่ งิ จําเป็ นในการทํางาน ว่าคนทํางานควรสิ่งจําเป็ นสําหรับการ
ผลิตอะไรบ้ าง คุณภาพและต้ นทุนของแรงงาน แหล่งแรงงาน การจัดความสัมพันธ์การทํางาน การวิเคราะห์ เชิง
สังคม ว่าธุรกิจกระทบกับผู้บริ โภคหรือไม่ เช่น เป็ นธุรกิจที่สร้ างมูลค่าทางสังคมหรื อเป็ นธุรกิจเพื่อสังคมการ
วิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายเพื่อว่าการดําเนินธุรกิจครอบคลุมสวัสดิการทางเศรษฐกิจหรือความ
เป็ นอยู่ดีของสังคม
3. การทําแผนธุรกิจ ส่วนประกอบของแผนธุรกิจประกอบด้ วย 4 ส่วนใหญ่ได้ แก่ แผนการตลาด ทํา
ให้ เห็นโอกาส ช่องทาง ไอเดีย ในการสร้ างผลกําไรทางธุรกิจ ช่วยให้ การบริ หารเงินทุนหมุนเวียนเป็ นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือเพื่อปรับปรุงสินค้ า และบริ การสําหรับธุรกิจเดิม ให้ พฒ
ั นาขึ ้น แผนการบริหารงานบุคคล
ทําให้ มองเห็นภาพรวมในการบริ หารและจ้ างงานได้ เหมาะสม แผนการผลิตสินค้ าและบริการ ช่วยให้ การ
ดําเนินการต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมาย แผนการเงิน เปรียบเสมือนอูข่ ้ าวอูน่ ํ ้า ทําอย่างไรให้ กลไกธุรกิจดําเนิน
ไปได้ ด้วย
ส่ วนที่ 2 สิ่งที่ควรพิจารณาด้ านเทคนิคและการเงิน
สิ่งที่ควรพิจารณาในการเตรี ยมการวางแผนโครงการ ได้ แก่ การเลือกเครื่องมือในการผลิต จะ
ผลิตด้ วยมือหรื อเครื่ องจักร การคํานวณหาขนาดเครื่องมือที่เหมาะสมจากการวางแผนการใช้ วตั ถุดิบการผลิต
การประมาณอัตราการผลิต จํานวนวัตถุดิบที่อยู่ในระบบ แหล่งหรื อการสัง่ ซื ้อเครื่ องมือ โดยการเปรี ยบเทียบ
ต้ นทุนและประโยชน์ระหว่างการเลือกผลิตด้ วยมือหรื อเครื่ องจักร ก่อนการตัดสินใจการลงทุน การประมาณ
ความต้ องการทีมงาน ปั จจัยที่ใช้ พิจารณาเพื่อตัดสินใจการใช้ คนทํางานแบบไหนจํานวนเท่าไหร่ ได้ แก่ อัตรา
การผลิต ระดับของเครื่ องจักรที่ใช้ ช่วงเวลาทํางาน ทักษะของคนทํางาน อาจใช้ ตารางกิจกรรมช่วยในการจัดสรร
กําลังคนทํางาน เงินลงทุนและแหล่ งเงินทุน ซึง่ มีความจําเป็ น 2 ช่วง คือช่วงเริ่ มต้ นการลงทุนและระหว่าง
ดําเนินการผลิต แหล่งเงินทุนมีทั ้งภายในคือเงินทุนส่วนตัว ใช้ สตู ร ROE เป็ นตัวที่บง่ บอกถึงความสามารถของ

บริ ษัทในการนําเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไปทําให้ งอกเงยได้ ในอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ ROE ยิ่งสูงยิ่งดี แหล่งทุน
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรื อจากนักลงทุน ซึง่ ใช้ สตู ร ROE บ่งบอกถึงความสามารถในการทํากําไรจาก
สินทรัพย์ของบริ ษัทค่า ROA ยิ่งสูงยิ่งดี หรือแหล่งเงินทุนอื่นเช่น จากการสนับสนุนของรัฐ จากการบริจาค
3 การวางแผนการผลิต โดย Prof. Reuel k. Virtucio
การวางแผนการผลิต เป็ นการเริ่ มปฏิบตั ิการของเจ้ าของธุรกิจตั ้งแต่เริ่มผลิตจนเสร็จสิ ้นกระบวนการ
รวมถึงการติดตามการชําระหนี ้ การวางแผนการผลิต เริ่ มโดยการตัดสินใจระหว่างการผลิตที่ประมาณการขาย
และสินค้ าคงคลัง การคํานวณจํานวนวัตถุดิบการผลิต การวางแผนรับมือเมื่อวัตถุดิบไม่เพียงพอ แหล่งของ
วัตถุดิบ ช่วงของการผลิตและการบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
เพียงพอและส่งได้ ทนั ตามสัญญา รวมไปถึงการ
จัดการของเสียหลังจากการผลิตเพื่อไม่ให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการนํากลับไปใช้ ใหม่
หรื อใช้ กระบวนการจัดการที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
การบริหารการปฏิบัตกิ าร
(Operation Management) คือ กลุ่มกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการผลิตสินค้ าและบริการโดยผ่านการ
โอนถ่ายระหว่าง input (ปั จจัยการผลิต) และ output (สินค้ าและบริ การ) ให้ มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มและ
ขจัดกิจกรรมที่ไม่สร้ างมูลค่าออกไป ความต้ องการและการสะท้ อนข้ อมูลของลูกค้ าเป็ นตัวที่ปรับ factor ต่างๆ ให้
เหมาะสม
4 การจัดการคุณภาพสินค้ าและความปลอดภัยอาหาร โดย Dr.Navam S. Hettiarachchy
4.1 การเข้ าไปจัดการเพื่อยับยัง้ และป้องกันการปนเปื ้ อนเชือ้ โรคในกระบวนการผลิตอาหาร
โดยใช้ ระบบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย เช่น HACCP คือ การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต
เป็ นมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละขั ้นตอน ของการดําเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการเชิง
วิทยาศาสตร์ GHP สุขอนามัยที่ดีในการผลิตอาหาร คือหลักการควบคุมการปนเปื อ้ นอาหาร 7 ประการ ได้ แก่ ผู้
สัมผัสอาหาร สถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ การขนส่ง วัตถุดิบ การขนส่ง และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร GMPs เป็ นระบบการ
จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร คือ ข้ อกําหนด ระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบตั ิที่นํามาใช้ ในการ
ผลิตที่ดีและได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ซึง่ ครอบคลุมถึง สถานที่ผลิต อุปกรณ์เครื่ องจักร บุคลากร วัสดุ
เอกสารต่าง ๆ และสิ่งอืน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการการผลิตทุกขั ้นตอน ตั ้งแต่การนําวัตถุดิบเข้ าในสถานที่ จนได้
เป็ นสินค้ า
4.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ เป็ นการรวบรวมวิธีการและเทคนิคเพื่อรับรองว่าสินค้ าและบริ การปลอดภัยตาม
ความต้ องการ การควบคุมคุณภาพมี 4 ขันตอน
้
คือ วางแผนคุณภาพ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินค้ า
วิเคราะห์ข้อมูลและลงมือทํา ส่วนการจัดการคุณภาพ คือ กระบวนการทางควบคุมทางสถิติและการสุม่ ตรวจ
คุณภาพสินค้ าเพื่อใช้ ตดั สินใจว่าจะยอมรับสินค้ าหรื อไม่

การจัดการกับของเสียจากการผลิต เช่นการนํากลับไปใช้ ใหม่ การฝั งกลบ การนําไปใช้ ในการสร้ าง
พลังงานความร้ อนหรือไฟฟ้า การฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมที่มีการปนเปื อ้ น โดยใช้ จลุ ินทรีย์บําบัด
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการเพิ่มมูลค่ า โดย Dr.Navam S. Hettiarachchy
5.1 การเพิ่มมูลค่ าอาหารจากผลิตภัณฑ์ ข้างเคียง (Co-product) ผลพลอยได้ จากการผลิต (Byproduct) และของเสียจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ไม่มีมาก่อนในตลาด การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เดิมให้ แปลกใหม่มากขึ ้น หรื อเป็ นผลิตใหม่ของบริษัทแต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดแล้ ว สาเหตุที่ต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในช่วงหนึง่ ถึงทางตันจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มา
แทนที่ผลิตภัณฑ์เก่า โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ การสร้ างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
การประเมินและคัดเลือกแนวคิด พัฒนาและทดสอบแนวคิด พัฒนากลยุทธการตลาด วิเคราะห์สภาพธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และสุดท้ ายดําเนินการผลิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เกณฑ์ที่ควรพิจารณา ได้ แก่ ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มอายุผ้ บู ริโภค ความพิเศษของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การเติมวิตามินและเกลือแร่ วิธีการผลิตและ
บรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (Co-product) จากกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การผลิตเครื่ องดื่ม Co-product
จากการผลิต เช่น เปลือกผลไม้ เยื่อส่วนในผลไม้
ผลพลอยได้ จากการผลิต (By-product) ของกระบวนการผลิต cereal เช่น กากถัว่ เหลือง รํ าข้ าว
เทคนิคการเพิ่มมูลค่า โดยการสกัดและพัฒนาส่วนประกอบอาหารจาก Co/By product เช่น การหมัก
การ การใช้ ตวั ทําละลาย การทําให้ เข้ มข้ น โดยกระบวนการแยกสบายด้ วยนํ ้า
อุปสรรคในการผลิตและการเตรียมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ การจําแนกความต้ องการของตลาด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ตรง concept การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเพิ่มรูปแบบของธุรกิจ เช่น
การทดลองต้ องมากขึ ้น กฎใหม่ๆ เช่น กฎหมาย ข้ อตกลง มาตรฐานที่หลากหลาย ความสัมพันธ์สิ่งแวดล้ อมกับ
คุณภาพอาหาร
6 การจัดการการตลาด โดย Mr. Reuel K. Virtucio
การตลาดและการพิจารณาการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์
และการตลาด
ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ า บริ การ และ
ไอเดีย หรื อส่วนประสมของสิ่งเหล่านี ้
องค์ประกอบที่ทําให้ ไอเดียผลิตภัณฑ์สําเร็จ
ได้ แก่ การเข้ าปั ญหาและความจริงของโลก
หาวิธีแก้ ที่เหมาะสม และมีความชัดเจนใน
การเลือกเป้าหมายการตลาด เป็ นการ
ประเมินและเลือกหนึง่ ส่วนตลาดหรือ
มากกว่าเป็ นเป้าหมาย

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็ นกระบวนการแบ่งตลาดรวมหนึ่งเป็ นตลาดย่อยๆ ซึง่ มี
สมาชิก ที่มีลกั ษณะเหมือนกัน เมื่อแบ่งเป็ นส่วนย่อยแล้ ว จะเห็นความแตกต่างและความหมายในแต่ละ
ส่วนย่อย เพื่อคัดเลือกตลาดที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ การเลือกตลาดเป้าหมาย พิจารณาจากทรัพยากรของบริ ษัท
ถ้ าทรัพยากรของบริษัทมีน้อยเกินกว่าที่จะจัดสรรได้ ทวั่ ถึงก็จะใช้ วิธีการตลาดแบบรวมกําลังความคล้ ายคลึงกัน
ของผลิตภัณฑ์ ตลาดที่คล้ ายคลึงกันเหมาะสําหรับการตลาดที่ไม่แตกต่าง ขั ้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ นโยบายการตลาดที่เหมือนกันหรื อการตลาดรวมกําลัง แต่เมื่อสินค้ าถึงขั ้นเจริญเติบโตเต็มที่
ควรใช้ วิธีการตลาดที่ตา่ งกัน ความคล้ ายคลึงกันของตลาด ตลาดเหมือนกันควรใช้ วิธีการตลาดที่เหมือนกัน กล
ยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ใช้ วิธีการตลาดที่ตา่ งกันบริ ษัทจะได้ เปรี ยบคู่แข่ง
ุ ภาพ ประณีต ภาพลักษณ์ของตัวสินค้ าและองค์กรที่
การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยตัวสินค้ าที่มีคณ
ลูกค้ าได้ รับ และบริการที่ดีเหนือคูแ่ ข่ง การสร้ างความแตกต่างที่ดีกว่า ย่อมส่งผลต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทั ้งสิ ้น
ในการกระตุ้นลูกค้ าเป้าหมายให้ เกิดความต้ องการสินค้ าและบริการจะใช้ เครื่ องมือการตลาดที่ควบคุม
ได้ เรี ยกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า
ประกอบด้ วย 4P ได้ แก่ ราคา (Price) การกําหนดราคาสําคัญที่การเปรี ยบเทียบระหว่าง ราคาของสินค้ า กับ
คุณค่าของสินค้ าที่มีต่อผู้บริ โภค ช่องทางการจําหน่าย (Place) ต้ องคํานึงถึงการเข้ าถึงลูกค้ า การใช้ สื่อ การ
กระจายสินค้ าไปหาลูกค้ าให้ ตรงตามพฤติกรรม ความต้ องการ ขายสินค้ าได้ จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเข้ าถึง
ลูกค้ าได้ แล้ ว รักษาไว้ คือ สร้ างความสัมพันธ์ ให้ เกิดการซื ้อขายต่อเนื่อง เพื่อ ให้ ลกู ค้ าอยู่กบั เราตลอดไป การ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การทําให้ ลกู ค้ ามาซื ้อสินค้ าสินค้ าและบริการ โดย การโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขาย การขายโดยใช้ พนักงาน การประชาสัมพันธ์ การพูดแบบปากต่อปาก (Product) คือ รูปแบบ ตราสินค้ า
รูปลักษณ์ การตั ้งชื่อแบรนด์ให้ ง่ายต่อการจดจําและออกเสียงง่ายและส่งผ่านคุณค่า เช่น นุ่ม ปลอดภัย ช่วยสร้ าง
มูลค่าให้ กบั แบรนด์
7 การจัดการทางการเงิน โดย Mr.Reuel K. Virtucio
7.1 การเงินพืน้ ฐานและการตัดสินใจ
การตัดสินใจ(Decision Making) หมายถึง กระบวนการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ ส่วนประกอบ
ของการตัดสินใจ ได้ แก่ ทางเลือ กในการลงทุน เกณฑ์ และการประเมิ นการเงิ นโดยใช้ เครื่ องมื อการเงิ น เช่ น
จุดคุ้มทุน (Break-even) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period)
จุดคุ้มทุน (Break-even) จุดที่ยอดขายเท่ากับต้ นทุนรวมหรื อจุดที่กําไรเท่ากับศูนย์ ใช้ ในการ
ประกอบการตัดสินใจตั ้งราคา ใช้ วางแผนการผลิตการตลาดและต้ นทุน หรื อใช้ วิธีคํานวณจากกํ าไรส่วนเกิ น
(Contribution Margin) เป็ นส่วนที่เกิดจากยอดขาย ถ้ ากําไรส่วนเกิดเท่ากับต้ นทุนคงที่ก็คือจุดคุ้มทุนเพื่อใช้
ตัดสินใจว่าต้ องผลิตเท่าไหร่ จึงจะอยู่ในจุดคุ้มทุน ซึ่งข้ ออ่อนของเครื่ องมือนี ้คือ ไม่ได้ นําค่าของเงินตามเวลามา
คํานวณ
ค่ าของเงินตามเวลา (Time value of money) ช่วยให้ สามารถเปรี ยบเทียบกระแสเงินสดใน
ระยะเวลาที่ต่างกันได้ มูลค่าของเงินสามารถพิจารณาได้ ทงปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต ใช้ ในคํานวณหาจํานวนเงินฝาก
เพื่อสะสมเงินก้ อนที่ต้องการในอนาคต และหาเงินผ่อนชําระเงินกู้ คํานวณจาก
Present Value (PV)= ค่าเงินอนาคต/(1+r)t r = อัตราดอกเบี ้ย t= จํานวนปี และ
Future Value (FV) = จํานวนเงินรวม x (1+r)t

การวิเคราะห์ กระแสเงินสด (Cash flow analysis) ทําขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและการ
จัดการตัวเงินในระยะสั ้น โดยคํานึงถึงค่าของเงินตามเวลาคํานวณจาก NPV และ IRR และอัตราเงินเฟ้อต่อปี
กระแสเงินสดสุทธิเป็ นบวกจะทําให้ กิจการสามารถนําเงินไปฝากธนาคารได้ มากยิ่งขึ ้น หรือในทางตรงข้ าม ถ้ า
กระแสเงินสดสุทธิเป็ นลบก็จะทําให้ เงินในบัญชีลดลง บริหารผ่านกิจกรรม 3 ส่วน ได้ แก่ กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ซึง่ เป็ นภาพรวมใหญ่ของทั ้งกิจการ และมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
ระยะยาว เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับ
สุทธิจากการลงทุนมีจํานวนเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการ ROA หรืออัตราการการคืน
กําไรต่อสินทรัพย์ คือ กําไรของกิจการเทียบกับทรัพย์สิน ยิ่งสูงยิ่งดี หรื อใช้ NPV หรื อค่าปั จจุบนั สุทธิ จะยอมรับ
โครงการเมื่อ NPV = 0 และ IRR เป็ นอัตราส่วนลดที่ทําให้ NPV = 0 ยอมรับโครงการเมื่อ IRR > K (ต้ นทุนการ
ลงทุน)
7.2 การอ่ านงบการเงิน (Reading Financial Statement)
งบการเงิน เป็ นรายงานการเงินที่บนั ทึกไว้ ในระยะเวลาหนึ่ง แสดงให้ เห็นสถานะการเงิน ผลการ
ดําเนินการ การเปลี่ยนสถานะการเงินในระยะเวลานั ้นๆ เพื่อใช้ ตดั สินใจเชิงเศรษฐกิจ งบการเงินมี 3
ส่วนประกอบพื ้นฐาน ได้ แก่ งบกําไรขาดทุน (Income Statement) งบดุล (Balance sheet) งบกระแสเงินสด
(Cash flows)
งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เป็ นงบที่แสดงรายได้ กบั รายจ่าย ผลกําไร ขาดทุนสุทธิ ณ
เวลาหนึ่งที่กิจการดําเนินไป ประกอบด้ วย รายได้ รายจ่าย กําไร ขาดทุน ดูอตั รากําไรขั ้นต้ น โดยเปรี ยบเทียบ
ยอดขายกับต้ นทุนขาย เคราะห์เปรี ยบเทียบยอดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารแต่ละรายการมีจํานวนคงที่
สมํ่าเสมอ หรื อว่า ขึ ้นลงผันผวน อย่างไรในระหว่างปี ดูกําไรสุทธิเปรี ยบเทียบปี ต่อปี
งบดุล (Balance sheet) เป็ นงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ ้นงวด หรือวันที่จดั ทํางบ
ดุลนัน้ บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้ แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี ้สินและทุนหรือส่วนของเจ้ าของ โดยดูตั ้งแต่
สินทรัพย์วา่ ประกอบด้ วยสินทรัพย์หลัก อะไรบ้ าง กิจการมีหนี ้สินคงค้ างอะไร สินทรัพย์ของกิจการมีมากพอที่จะ
ชําระหนี ้สินหรือไม่ สินทรัพย์หมุนเวียนมีมากกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือไม่ โครงสร้ างทุนหมุนเวียนของ
กิจการอาศัย “เงินกู้” หรือ “เงินทุน” ในอัตราส่วนของตัวใดมากกว่ากัน
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เป็ นการนํารายการต่างๆ ในงบการเงินมา
เทียบอัตราส่วนเพื่อหาความสัมพันธ์วา่ มีความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้ งาน 4 ประการ คือการ การวิเคราะห์ ความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio) เป็ นอัตราส่วนที่ใช้ ในการประเมินผลการดําเนินธุรกิจในการบริ หารด้ านต่างๆ ทังแหล่
้ งเงินทุน สินทรัพย์
เจ้ าหนี ้ เพื่อก่อให้ เกิดกําไรแก่ธุรกิจ การวิเคราะห์ สภาพคล่ องทางการเงิน (Liquidity Ratio)วัดความสามารถ
ในการชําระหนี ้ อัตราส่ วนที่แสดงความเสี่ยงของการกู้ยืม (Solvency Ratio) อัตราส่ วนวิเคราะห์
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ หมุนเวียน (Activity Ratios) อัตราส่วนประกอบนี ้ใช้ วดั ผลการใช้
สินทรัพย์ หรือเงินทุนในการก่อให้ เกิดรายได้ ของธุรกิจ
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน ควบคูไ่ ปกับการอ่านงบการเงิน โดยไล่จากการวิเคราะห์งบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นการ และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะทําให้ เห็นภาพ
โดยรวมของกิจการได้ ดีขึ ้น โดยเฉพาะเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นงวดของเวลา เช่น เปรี ยบเทียบอัตราส่วน
เดียวกันแบบปี ต่อปี งวดต่องวด ก็จะทําให้ เห็นแนวโน้ มและทิศทางการดําเนินงานของกิจการ

เมื่อการอบรมผ่ านไปสามวัน
เพื่อเป็ นการพักสมองในวันที่ส่ ี
คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ผู้จดั
ได้ พาออกไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได
แก่ โรงงาน MyHaiz ที่ Shah
Alam เป็ นโรงงานผลิตคุกกี ้ขนาด
เล็ก เริ่ มก่อตั ้งเมื่อปี 1998 มีแหล่ง
เงินกู้จากธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด
ย่อม มีพนักงาน ประมาณ 7 คน
แต่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น
คุกกี ้นม คุกกี ้อัลมอลด์ คุกกี ้ถัว่
คุกกี ้ชอคโกแลตชิพ ฯลฯ ทําการตลาดทังในและส่
้
งออกต่างประเทศ มีมาตรฐานรับรองอาหารปลอดภัย GMP
มี Halal และมังสวิรัติ มีเครื่ องหมายเตือนสําหรับคนแพ้ ถวั่ ใช้ วตั ถุดิบที่แตกต่างจากรายอื่นแต่ราคาแพงสุดใน
ตลาด ทําการตลาดแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือผลิตตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า โดยมีการ
วางแผนการผลิตล่วงหน้ า 3 เดือน การวางแผนสินค้ าคงคลัง ทุกเย็นจะเติมสินค้ าให้ เต็ม และวางแผนการสต็อค
วัตถุดิบไว้ เผื่อ 2 วันสินค้ าที่ผลิตเสร็จแล้ วช่วงเย็นจะลําเลียงไปเก็บในโกดังเก็บสินค้ า ผลิตภัณฑ์ใหม่มีการ
แนะนําโดยการมีตวั อย่างสินค้ าให้ ลกู ค้ าชิม การจัดการคุณภาพการผลิต ใช้ ระบบ SOP (Standard Operating
Procedure) เป็ นพื ้นฐานในการปฏิบตั ิงาน และส่งให้ ห้อง Lab ตรวจป้องกันการปนเปื อ้ น E-coli,Stafaccocus

และโรงงาน Hajjah Aminah Food Industries Sdn Bhd (“HAFI”) เป็ นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งพร้ อม
รับประทาน ก่อนตังเมื
้ ่อวันที่ 2 กุมาพันธ์ 2000 เดิมใช้ ชื่อว่า Oz-Asian Food Services Sdn Bhd. ช่วง 4 ปี แรก
ผลิตอาหารออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่งให้ กบั ร้ านอาหารและโรงแรมที่มีลกู ค้ าเป็ นชาวตะวันตกเป็ นหลักใน

กัวลาลัมเปอร์ ในปี 2005 เริ่มทําภัตตาคารอาหารตะวันตกขนาดเล็ก ใช้ ชื่อว่า Hello Italy โดยเปิ ดเป็ น outlet ใน
คาร์ ฟู
ผลิตภัณฑ์ของ HAFI เป็ นอาหารที่รับเครื่ องหมาย Halal ดังนั ้นวัตถุดิบหลักเป็ นเนื ้อและไก่ แกะ มัน
ฝรั่งมีเมนูมงั สวิรัติ มีชนิดสินค้ าประมาณ 16 ชนิด ตลาดเป้าหมาย เป็ นตลาดระดับกลางถึงระดับสูง ทําการตลาด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการส่งตัวอย่างสินค้ าให้ ลกู ค้ าทดลองชิม การออกงานแสดงสินค้ าต่างๆ เพื่อแนะนําสินค้ าของ
โรงงาน โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ ความนิยมจากลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นขนมธัญพืชรวมใช้ เสริ ฟให้ กบั ลูกค้ าสายการบิน
มาเลเซีย และ สายการบิน AirUnes Catering
การควบคุมความปลอดภัยของอาหาร ก่อนเข้ าในสายการผลิตทุกคนต้ องทําความสะอาดมือสวมถุง
มือถุงเท้ าและผ้ าปิ ดปาก ในห้ องผลิตเข้ าไปเฉพาะผู้ทําการผลิตเท่านัน้ เพื่อป้ องกันการปนเปื อ้ นในสายการผลิต
สินค้ าควบคุมอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตั ้งแต่ผลิตไปจนขนส่งถึงลูกค้ า
สิ่ งที่ประทับใจโรงงานทั้งสองแห่งคือการต้อนรับที่อบอุน่ และเป็ นกันเอง แถมมีของฝากติดมือกลับมา
ประเทศไทยให้อร่ อยกันข้ามประเทศ สิ่ งที่น่าทึ่งคือทั้งสองที่เป็ นโรงงานขนาดเล็กที่มีประสิ ทธิภาพทั้งด้านการ
จัดการผลิต การตลาด การบริ หารบุคลากร ที่นอ้ ย คนน้อยแต่อาหารที่ผลิตเกรดส่งออกทั้งสองแห่ง น่าเลื่อมใส
และเอามาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและส่งเสริ มธุรกิจขนาดเล็กของไทย

