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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่ เพื่อประเมิน
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์
แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังกล่าว
พบว่า กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง ที่ชื่นชอบอาหารที่หารับประทานได้ยากในสมัยนี้
มี คุ ณ ค่ า ครบตามหลัก โภชนาการถู ก สุ ข ลัก ษณะคุ ณ ภาพสู ง และราคาเป็ นธรรม มี ก ารก าหนดส่ ว นประสมทาง
การตลาดซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีการวางแผน
กาลังการผลิต ปริ มาณการผลิต และมีการกาหนดขั้นตอนการผลิต มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี มีมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 9,724,095.62 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal
Rate of Return; IRR) เท่ากับ 141% จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: ความศึกษาความเป็ นไปได้, อาหารไทยโบราณ

ABSTRACT
The paper aimed to study the feasibility of the Traditional Thai Food Delivery business to assess the
feasibility of the project. This consists of Situation analysis Marketing plan analysis operational plans analysis
Manpower plan analysis and analysis of financial plans from the analysis of the aforementioned steps. The target
group is the customer group with moderate income. Which is who like food that is difficult to find to eat nowadays,
it has complete nutritional values, hygienic, high quality and the price is fair. A marketing mix is defined which
consists of Product strategy, price, distribution channels and marketing promotion Production capacity is planned
Production volume and the production process is set The project has a payback period of 1 year with a net present
value (NPV) equal to 9,724,095.62 baht and an internal rate of return (IRR) equal to 141%. Concluded that this
project is feasible and suitable for investment.
Keywords: Feasibility Study, Traditional Thai Food
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1. บทนา
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วา่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้สร้างความ
วุ่นวายให้กบั ทุกประเทศทัว่ โลกเป็ นอย่างมากทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุ ข และสังคม ประเทศไทยเช่นเดียวกัน
ได้รับผลกระทบไม่ต่างจาก ประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เริ่ มทวีความ รุ นแรง
มากขึ้น มียอดผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นทุกวันและมี แนวโน้มว่าตัวเลขจะสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้กรุ งเทพมหานครมีคาสั่งใช้ประกาศ
สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราวฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ออกมาทาให้ร้านอาหารทัว่ ไปไม่สามารถให้บริ การภายในร้าน
ได้อีกต่อไป เหลือไว้เพียงเดลิเวอรี่ หรื อสั่งกลับบ้านเท่านั้น ดังนั้น ใครที่ ไม่ทาอาหารด้วยตัวเองจึ งต้องพึ่งพาการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ หลายคนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสั่งอาหาร ผ่านแอพพลิเคชัน่ เพิ่มขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั มีบริ การ
สั่งอาหารออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ให้ผบู้ ริ โภคได้ตดั สิ นเลือกมากขึ้น เช่น Grab Food, LINEMAN, Food panda
เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ละแอพพลิเคชัน่ จะมีลกั ษณะการใช้งานที่ คล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในด้าน ค่าบริ การส่ งอาหาร
วิธีการชาระเงิน วิธีการสมัคร เมนูการใช้งาน พื้นที่การให้บริ การ และเวลาการ ให้บริ การ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการด้าน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลาย (กระทรวงมหาดไทย, 2563)
Traditional Thai foods เป็ นร้านขายอาหารไทยโบราณ แบบจัดส่ งให้กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่เพียงอย่างเดียว
ไม่มีการรับประทานอาหารที่ร้าน ทางร้านนาเสนออาหารที่ค่อนข้างหารับประทานได้ยาก เช่น แกงระแวงเนื้ อและยา
ทวาย เป็ นต้น อาหารจากทางร้าน Traditional Thai foods จะคัดสรรณ์วตั ถุดิบที่ผา่ นการคัดกรองและได้รับมาตรฐาน
จาก GMP เท่านั้นเพื่อนามาประกอบการทาอาหารที่มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการถูกสุ ขลักษณะและเหมาะสมกับ
ความต้องการของผูท้ ี่อยากลิ้มรสสู ตรอาหารไทยโบราณจากชาววังที่มีรสชาติอร่ อย และราคายุติธรรม แก่ผบู ้ ริ โภค
ครัวตั้งอยูท่ ี่ ซอยอารี ย ์ 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 มีลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิ ชย์ 1 คูหา
ขนาด 60 ตร.ม. เปิ ดรับออเดอร์ ทุกวันไม่มีวนั หยุด ทางร้านมีอาหารทั้งหมด 10 ชนิด ใน 1 วันจะมีอาหารทั้งหมด 3
ชนิ ด ในการขาย และจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวัน รอบการจัดส่ งอาหาร มี 3 เวลา คือ เวลา 08.00 น. 12.00 น.
และ 16.00 น. ถ้าสั่งหลัง 16.00 น.เป็ นต้นไปจะทาการส่ งให้ในวันถัดไปในรอบเวลา 8.00น. ในกรณี ที่ลูกค้าอยูน่ อก
พื้นที่การจัดส่ งทางร้านมีบริ การจัดส่ งทาง Grab Food, LINEMAN, Food panda แต่ลูกค้าต้องเป็ นคนออกค่าจัดส่ งเอง
ตามระยะทางที่แพลตฟอร์มนั้นนกาหนด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 5
ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การวิเคราะห์ แผนการตลาด การวิเคราะห์ แผนการดาเนิ นงาน การ
วิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis
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แนวคิดที่ผศู้ ึกษาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ผูศ้ ึกษาได้อาศัยแนวคิดการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis โดย
SWOT เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรื อโครงการ ซึ่ งช่วยผูบ้ ริ หารกาหนด จุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ
ต่อการทางานขององค์กร (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี , 2553) สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2552, น. 351) ที่กล่าวว่า การ
วิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis)เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารรู ้จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทางนอกจากนี้ ยงั บอกได้วา่ องค์กร
มีแรงขับไปยังเป้ าหมายได้ดีหรื อไม่
ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model)
เป็ นกรอบแนวคิดในการวินิจฉัยองค์การของ Michael Porter ซึ่ งเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เจ้าของทฤษฎี
Competition theory เชี่ยวชาญในด้านการประยุตใ์ ช้แผนองค์การเข้าสู่ ตลาดใหม่ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง เน้น
การสร้ างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์การด้วย การวิเคราะห์ภยั คุกคามของสิ่ งแวดล้มอุตสาหกรรม
ภายนอกโดยพิจารณาจากกลุ่มอิทธิ พล 5กลุ่ม (กิรติ ยศยิง่ ยง, 2549)
1. ภัยคุกคามจากการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่
2.ความรุ นแรงของการแข่งขันระหว่างบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
3.อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อ
4.อานาจการต่อรองของผูข้ ายปัจจัยการผลิต
5. ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ นีย ์ วัฑฒนายน (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง 6 อาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมการกินแบบ พื้นบ้าน สื บสานสู่
อาเซี ยน ผลการศึกษา พบว่า อาหารพื้นบ้านเป็ นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนถึง วิถีการดาเนิ นชีวิต วิธีการจัดการทาง
เศรษฐกิ จและภูมิปัญญาของท้องถิ่ นนราธิ วาสเป็ นจังหวัดหนึ่ งทางใต้สุดปลายด้ามขวามี ทาเลที่ ต้ งั ติ ดกับชายแดน
ประเทศมาเลเซี ยดิ นแดนแถบนี้ เคยเป็ นศูนย์กลางการ เดินเรื อค้าขายของพ่อค้าจากอินเดีย จีนและอินโดนี เซี ยทาให้
วัฒนธรรมการกินของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอินเดียใต้ซ่ ึ งเป็ นต้นตารับในการใช้เครื่ องเทศปรุ งอาหารเข้ามามีอิทธิ พล
อย่างมาก
เณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้ คุณภาพอาหารไทยและแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมี
ระดับภาพลักษณ์อาหารไทย โดยรวมในระดับมากทั้งในด้านคุณภาพของอาหารไทย ด้านบรรยากาศของร้านอาหาร
ไทย ด้านความคุ ม้ ค่าเงิ น ด้านความแปลกใหม่ และด้านสิ่ งติ ดตรึ งและส่ วนประกอบ และจากการศึ กษาเกี่ ยวกับ
การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพอาหารไทย พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพอาหารไทย ด้า นความแตกต่ า ง
ด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ด้านความเป็ นแก่นแท้อยูใ่ นระดับมาก
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4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
สาหรับธุ รกิจอาหาร Delivery นั้น คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้าสู่ ธุรกิจได้ง่าย เนื่องจากมี อุปสรรคในการเข้า
สู่ ธุกิจอยูใ่ นระดับที่ต่า อัลเป็ นผลมาจาก 1.1) ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าต่า
เนื่องจากตัวสิ นค้าไม่แตกต่างกันมากนัก ผูบ้ ริ โภคจะมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับสู ง เช่น ร้านอาหาร บ้านยี่
สารและบ้านนวล ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในตราสิ นค้า 1.2) การได้เปรี ยบสู งสุ ดด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจการ
อาหาร Delivery ส่ วนใหญ่ลว้ นเป็ นต้นทุนผันแปร เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถบริ หารต้นทุนให้
ต่ากว่าคู่แข่งได้ง่าย 1.3) การประหยัดอันเกิดจากขนาดการผลิตสิ นค้าจานวนมากไม่ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด
เหมือนในธุ รกิจอื่น เนื่ องจากต้นทุนอาหารส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนผันแปร 1.4) ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค
ไม่เสี ยผลประโยชน์ เมื่อมีการตัดสิ นใจเปลี่ยนไปบริ โภคสิ นค้าชนิ ดอื่น 1.5) กฎระเบียบของรัฐบาล ภาครัฐบาลไม่มี
ข้อจากัดสาหรับธุ รกิจอาหาร Delivery แต่จะมีขอ้ กาหนดสาหรับธุ รกิจร้านอาหารในด้านความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู ้ ริ โภคทาให้คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้าสู่ ธุรกิจได้ง่าย
2. การคุกคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
แรงกดดันสิ นค้าทดแทนในด้านอาหารนั้นอยูใ่ นระดับสู งเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทานอาหาร
นานชาติประเภทอื่น ๆ เช่น พิซซ่ า, อาหารญี่ปุ่น, อาหารเกาหลี, อาหารเวียดนาม เป็ นต้น ซึ่ งร้านอาหารเหล่านี้ มีอยู่
มากในห้างสรรพสิ นค้า โอกาสในการแข่งขันด้วยทาเลจึงเป็ นอุปสรรคในการต่อสู ้ และสามารถถูกทดแทนจากอาหาร
ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ดังนั้นภาพรวมของแรงกดดันจากสิ นค้าทดแทนจึงอยูใ่ นระดับสู ง
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื ออยูใ่ นระดับที่สูงมากเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีหลากหลายทางเลือกในการเลือกซื้ ออาหาร
ไทยมาบริ โภค ขณะที่ตน้ ทุนในการเปลี่ยนตราสิ นค้าต่าก็ยิ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นที่จะไม่เลือกในสิ นค้า
ของเรา ในปั จจุบนั จะเห็นได้ชดั ว่า ร้านอาหารเจ้าใหญ่จะกระจายสาขาไปที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะห้างสรรพพสิ นค้า และ
แหล่งชุมชน เพื่อให้ลูกค้าง่ายต่อการเข้าถึง ในร้านอาหารที่มีธุรกิจขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะจะสร้างความจงรักภักดี
ให้กบั ลูกค้าด้วยการให้สมัครสมาชิก และเสนอโปรโมชัน่ ในช่วงต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ลูกค้าผูกพันธ์ หรื อในบางครั้งทาให้
ลูกค้าผูกขาดทางความรู ้สึกที่จะเลือกรับประทานร้านอาหารนี้เท่านั้น ปั จจัยในเรื่ องปริ มาณของอาหารถือเป็ นสิ่ งสาคัญ
เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ลูกค้าจ่าย ตัวอย่างเช่น ธุ รกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ซึ่ งลูกค้าเล็งเห็นว่าการรับประทานอาหารครั้งนั้น
มีโอกาสในการรับประทานอาหารในปริ มาณที่มากกว่า ไม่จากัดการบริ โภค น่าจะคุม้ ค่ามากกว่า ในขณะที่จ่ายเงินใน
จานวนที่เท่ากันเมื่อเทียบกับร้านอาหารทัว่ ไปซึ่ งรับประทานได้อย่างจากัด
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
อานาจการต่อรองจากผูข้ ายอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีอยูเ่ ป็ นจานวน
มากไม่ว่าจะเป็ นรายเล็กหรื อรายใหญ่ ทาให้ทางร้านสามารถเลือกวัตถุดิบจากผูข้ ายได้เป็ นจานวนมากตามที่ทางร้าน
พึ่งพอใจในคุณภาพและราคาของผูข้ าย นอกจากนี้ ร้าน Traditional Thai foods กาหนดเมนูอาหารในแต่ละรอบการ
ผลิตอย่างชัดเจน ทาให้สามารถกาหนดวัตถุดิบได้ง่าย สะดวกต่อการบริ หารจัดการ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุ งอาหารไม่ใช่
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กลุ่มสิ นค้าผูกขาด ส่ งผลให้ทางร้าน Traditional Thai foods สามารถเปรี ยบเทียบราคา และเลือกหาคู่คา้ ที่เสนอราคา
ที่ถูกที่สุดได้ ยกตัวอย่างเช่น ผัก ร้าน Traditional Thai foods สามารถเลือกซื้ อจากตลาดไทซึ่ งเป็ นแหล่งรวมของ
อาหารนานาชนิ ด และสามารถหาร้ านค้าที่ เสนอราคาที่ น่าพอใจได้ ทาให้ได้ตน้ ทุนวัตถุดิบที่ ต่า และได้คุณภาพที่ ดี
ตามที่วางแผนซึ่ งคุม้ ค่าต่อการผลิต ดังนั้นอานาจต่อรองของผูข้ ายจึงมีอิทธิ พลน้อย
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
การแข่งขันในธุ รกิจอาหารนั้นมีความรุ นแรง เนื่ องจากมีร้านอาหารเป็ นจานวนมากไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหาร
รายเล็กหรื อ รายใหญ่ เพราะในการท าธุ ร กิ จ อาหารสามารถเข้า มาได้ง่ายจึ งท าให้เ กิ ดร้ านอาหารเป็ นจ านวนมาก
นอกจากนี้ ร้านอาหารต่างๆ พยายามสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรื อสร้างจุดดึงดูดพิเศษ เพื่อให้มีลูกค้าเข้าร้านได้อย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งการทาโปรโมชัน่ ที่ หลากหลายตามช่วงเทศกาล หรื อช่ วงระหว่างไตรมาศเพื่อกระตุน้ การบริ โภค
สิ นค้า ตัวอย่างเช่น โปรโมชั้น 1 แถม 1 , มา 4 จ่าย 3, ให้ส่วนลด 10% เมื่อสมัครสมาชิก เป็ นต้น ดังนั้นจะเห็นได้วา่
แรงกดดันจากคู่แข่งในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับรุ นแรงมาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. วัตถุดิบในร้านมีความพรี เมี่ยม
2. รสชาติเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน
3. ราคาย่อมเยาสาหรับผูบ้ ริ โภคถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ
4. ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นจุดที่สามารถกระจายสิ นค้าได้ง่ายในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. จัดส่ งไวอาหารถึงผูบ้ ริ โภคขณะที่อาหารยังร้อนอยู่
6. เงินลงทุนเริ่ มแรกเป็ นของผูก้ ่อตั้งเองทั้งจึงไม่มีภาระหนี้สิน
7. ทางร้านมีการรักษาความสะอาดในห้องครัวอย่างเข้มงวด
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. ตราสิ นค้ายังไม่เป็ นที่รู้จกั ต่อผูบ้ ริ โภค
2. เจ้าของกิจการไม่มีประสบการณ์ทางด้านการบริ หารจัดการมาก่อน
3. เนื้อที่ภายในห้องครัวมีจากัดจึงทาให้การวางตาแหน่งของมีความยุง่ ยาก
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. เนื่องจากมีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด 19 ทาให้รูปแบบการดาเนิ นชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง
ไปจึงทาให้ผคู ้ นชอบสั่งอาหารมากินที่บา้ นแทนไปกินที่ร้าน
2. รัฐบาลมีการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการหน้าใหม่
3. อาหารถือเป็ นปัจจัย4ที่มนุษย์ตอ้ งรับประทานอาหารเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูต่ ่อไปได้
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. สิ นค้าทดแทนมีเป็ นจานวนมาก
2. การจาราจรที่ไม่แน่นอนในกรุ งเทพอาจทาให้การส่ งอาหารล่าช้า
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 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ เพศ หญิง อายุ 42-49 ปี เป็ นพนักงานบริ ษทั รับข้าราชการ ทางานอยูใ่ นเขตพญาไท
ปทุมวัน บางรัก และเขตดินแดง มีรายได้อยูใ่ นช่วง 30,001-40,000 บาท
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
ร้าน Traditional Thai foods ได้มีการกาหนดตาแหน่ งของทางร้านโดยพิจารณาจากจุดเด่นที่มีคือ ราคา
อาหารถูกกว่าเจ้าอื่นและปริ มาณอาหารต่อจานคิดเป็ นกรัมที่ให้เยอะกว่า
ปริ มาณอาหาร มาก
Traditional Thai Food Delivery
เรื อนมัลลิการ์
ราคาถูก

ราคาแพง
Chim by Siam Wisdom

ปริ มาณอาหาร น้อย
รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)
ทางร้าน Traditional Thai foods Delivery มีผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด 10 ชนิด โดยแบ่งได้ตามดังนี้
1. แกงระแวงเนื้ อ : เป็ นหนึ่ งในอาหารไทยที่หาทานได้ยาก รสชาติของแกงนี้ มีจุดเด่นที่ความเผ็ดร้อน
ผสมกับรสเค็มและหวานอย่างลงตัว
2. จอแหร้ ง : เป็ นเมนู เครื่ องจิ้มพื้นถิ่นหาทานยาก กุง้ ตัวโตต้มกับหอมแดง ขมิ้น ตะไคร้ กะปิ รสชาติ
เข้มข้น หอมอร่ อยยัว่ น้ าลาย
3. แกงเขียวหวานมังคุด : มี รสเข้มข้น กลมกล่อม สไตล์ไทยโบราณที่เป็ นเอกลักษณ์
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4. หมูโ สร่ ง : เป็ นเมนู ที่ ทาจากหมู บดละเอี ยดมาผสมเครื่ องปรุ งพันด้วยเส้ นหมี่ ซั่ว ทานคู่ กบั น้ าจิ้ ม
หน้าตาอาหารเหมือนลูกตะกร้อ
5. แกงหอยเสี ยบใบมะขามอ่อน : เป็ นแกงที่ มีรสชาติ เปรี้ ยวจากใบมะขามอ่อน พร้ อมความมันและ
เข้มข้นจากหัวกะทิ
6. ข้าวแช่ : ลิ้มรสสัมผัสรสชาติความอร่ อยของเครื่ องเคียงที่มาควบคู่กบั ข่าวแช่
7. ผัดไทยกุง้ สดห่อไข่ : วัตถุดิบที่หลากหลาย และมีความสดของกุง้
8. ต้มจิ๋วเนื้อ : มีลกั ษณะกึ่งต้มแซ่บแต่ไม่ใส่ เครื่ องต้มยา
9. แตงโมปลาแห้ง : ช่วยดับร้อน ทาให้สดชื่ น ด้วยน้ าอันชุ่มฉ่ าจากแตงโม เข้ากันกับรสชาติเค็มนิ ด ๆ
ของปลาแห้ง
10. ยาทวาย : เป็ นยาออกรสเปรี้ ยวหวานรสไม่จดั ราดน้ ายาคล้ายน้ าจิ้มหมูสะเต๊ะหรื อน้ าราดข้าว
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
ร้าน Traditional Thai foods มีการกาหนดราคาอาหารแต่ละเมนูเฉลี่ยตามคุณภาพและราคาของวัตถุดิบที่
นามาเป็ นส่ วนประกอบในการผลิต โดยเน้นราคากลางๆทัว่ ไป โดยทางร้านได้กาไรจากการขายสิ นค้าในแต่ละชนิ ด
โดยประมาณอยูท่ ี่ 30-50 % จากราคาขาย โดยแสดงราคาขายตามลาดับ ดังนี้
1. แกงระแวงเนื้อ : ราคา 100 บาท
2. จอแหร้ง : ราคา 95 บาท
3. แกงเขียวหวานมังคุด : ราคา 95 บาท
4. หมูโสร่ ง : ราคา 75 บาท
5. แกงหอยเสี ยบใบมะขามอ่อน : ราคา 80 บาท
6. ข่าวแช่ : ราคา 80 บาท
7. ผัดไทกุง้ สเห่อไข่ : ราคา 80 บาท
8. ต้มจิ๋วเนื้อ : ราคา 100 บาท
9. แตงโมปลาแห้ง : ราคา 80 บาท
10. ยาทวาย : ราคา 90 บาท
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ร้าน Traditional Thai foods ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบผูผ้ ลิตส่ งถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง (B2C) โดยมีช่อง
ทางการสั่งซื้ อหลักผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ และไลน์ของทางร้านซึ่ งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริ การ ทุกวัน เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น.
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. ลงโฆษณาใน Facebook fanpage
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2. ลงโฆษณาใน Instragram
3. บัตรสะสมแต้ม Line office
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี เริ่ มแรกกิจการ
เท่ากับ 54,000 บาท และปี ที่ 1 เท่ากับ 56,0000 บาท และปี ต่อ ๆ ไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการผลิต ปริ มาณการผลิต และอัตราการผลิต
อัตราการผลิตของร้าน
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
กาลังการผลิตสู งสุ ด (กล่อง)
164,250
164,250
164,250
164,250
164,250
ปริ มาณยอดขาย (กล่อง)
141,600
145,848
150,223
154,730
159,372
อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นปี ละ (ร้อยละ)
86.21%
88.79%
91.45%
94.20%
97.03%
-กาลังการผลิตสู งสุ ด ใช้วิธีคิดจากการคานวนเวลาในการทางานของพ่อครัวและแม่ครัว คือ 8 ชัว่ โมงต่อวัน
จึงทาให้กาหนดประเภทอาหารมาวันละ 3 ชนิ ด แต่ละชนิ ดกาหนดไว้ที่ปริ มาณ 150 กล่องต่อวัน 150x3 ชนิด ได้
450 กล่องต่อวันและคิดจากการที่มนุษย์ตอ้ งบริ โภคอาหารวันละ 3 มื้อ คิดเป็ นต่อปี คือ 450 กล่อง/วัน X 365วัน =
164,250 กล่อง
-ปริ มาณยอดขาย คือ การประมาณการยอดขาย คิดเป็ น 141,600 กล่องต่อปี และเพิ่มขึ้น 3%ในทุกๆ ปี
-อัตราการผลิต เป็ น (%) คือ (ปริ มาณยอดขาย/กาลังการผลิตสู งสุ ด) X 100 = 86.21%
ขั้นตอนการผลิต
การผลิตอาหารมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. รับยอดการสัง่ ซื้ อจากลูกค้า
2. ทาการจัดซื้ อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่ร้านต้องการ
3. ดาเนินการการผลิตสิ นค้า
4. จัดเตรี ยมอาหารที่ทาเสร็ จแล้วมาวางรอพนักงานขนส่ งสิ นค้า
5. ให้พนักงานขนส่ งของทางร้านเข้ามารับของไปส่ งให้กบั ลูกค้า
6. ให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งจัดส่ งให้กบั ลูกค้าแก่พนักงานขนส่ ง
7. พนักงานโทรยืนยันเวลาที่จะเข้าไปส่ งให้กบั ลูกค้าอีกครั้ง
8. ดาเนินการจัดส่ งให้กบั ลูกค้า
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
ทางร้านอาหาร Traditional Thai foods มีลกั ษณะโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งตามหน้าที่การ
ดาเนิ นการ (Functional Organization Structure) โดยจะระบุรายละเอียด ในแต่ละตาแหน่งงานที่ชดั เจน ซึ่ งผลดี
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คือการได้พนักงานมีความสามารถทางานเหมาะสมในหน้า ที่น้ นั ทั้งยังฝึ กพนักงานเหล่านั้นให้มีความเชี่ยวชาญ
กับหน้าที่ของงานได้ต่อไป โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง องค์กรดังนี้
ผูจ้ ดั การร้าน
1 ตาแหน่ง

พ่อครัว/แม่ครัว
2 ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยพ่อครัว/แม่ครัว
1 ตาแหน่ง

พนักงานส่ งอาหาร
3 ตาแหน่ง

แม่บา้ น
1 ตาแหน่ง

รู ปที่ 2 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 2.5 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 12,362,400 บาท, 13,115,270.16 บาท,
13,913,990.12 บาท, 14,761,352.11 บาท และ 15,660,318.46 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1–5 เท่ากับ
4,461,634.80 บาท, 4,779,421.16 บาท, 5,118,217.95 บาท, 5,479,972.20 บาท และ 5,866,203.91 บาท ตามลาดับ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 9,724,095.62 บาท
และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 141%
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ น
กาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจอาหารไทยโบราณเดลิเวอรี่ ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด
ขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน ดังนี้
กาลังการผลิตสู งสุ ดของทางร้านด้วยจานวนพ่อครัวและแม่ครัว 2 คน ผูช้ ่วยพ่อครัวแม่ครัวอีก 1 คน สามารถ
ทาอาหารออกมาได้ 164,250 กล่อง ต่อปี ทาการตลาดด้วยการโฆษณา และออกงานประชาสัมพันธ์ การจัดจาหน่าย
สิ นค้าสามาถสั่งได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก และช่องทางโซเชียลมีเดีย
การประมาณการงบการเงินพบว่า Traditional Thai Food Delivery ในปี แรกกาไรขั้นต้นและกาไรสุ ทธิ
เท่ากับ 6.5 ล้านบาท และ 4.4 ล้านบาทตามลาดับ เงินลงทุนเริ่ มแรก 2.5 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนในปี ที่ 1 มีมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ 9,724,095.62 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน 5 ปี ที่ร้อยละ 141% นอกจากนี้ ขอ้ ได้เปรี ยบในการ
แข่งขันคือเป็ นอาหารที่หารับประทานได้ยากในปั จจุบนั เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ Traditional Thai Food Delivery สามารถ
เติบโตในธุรกิจอาหารจัดส่ งได้ดี
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 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรทาการทดสอบตลาด โดยเก็บความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคให้ครบทุกมุมมอง
2. ควรศึกษาปั จจัยภายนอกเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น เพื่อได้
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. พัฒนาอาหารให้มีหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยที่ไม่เคยซื้ ออาหารจาก Traditional Thai Food Delivery
เพื่อจะได้นาข้อมูลไปวิเคราะห์ ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะเพิ่มจานวนกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ให้มาบริ โภคเพิ่มมากขึ้น
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