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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การ
วิเคราะห์แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอน
ดังกล่าวพบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มคนที่มีอายุต้ งั แต่ 19 - 28 ปี มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการสร้าง
กล้ามเนื้ อ และลดน้ าหนักควบคุมอาหาร และอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร มีการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีการวางแผนกาลังการ
บริ การ ปริ มาณการบริ การ และมีการกาหนดขั้นตอนการบริ การ มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,158,133 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 54% จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, สุ ขภาพ

ABSTRACT
This study aimed to study the feasibility of the Healthy Plus, Healthy Clean Restaurant Business to assess
the business feasibility. The study consists of situational analysis, marketing plan analysis, operation plan analysis,
plan analysis and manpower and financial plan analysis. Based on the analysis, it was found that the target audience
were aged between 19 to 28 years that living in Bangkok and want to building muscle, weight loss and dieting.
A marketing mix is defined which includes product strategy, prices, distribution channels, marketing promotions
and production planning. The payback period of the project equal to 1 years and 7 months, with a net present value
(NPV) of 1,158,133 baht and a rate of return on investment (Internal Rate of Return; IRR) equal to 54%. This can
be concluded that this project is feasible and suitable for investment.
Keywords: Feasibility Study, Healthy
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1. บทนา
ความโดดเด่นของ ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มของประเทศไทย ยังมาจากการที่ ประเทศไทยขึ้นชื่ อการเป็ น
ครัวโลก การมีผปู้ ระกอบการอาหารที่มีความสร้างสรรค์ จึงสามารถเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชียได้ ซึ่ งตลาดอาหารใน
ไทย จากการเปิ ดเผยข้อมูลของ สถาบันอาหาร มีมูลค่าการส่ งออกในปี ที่ผ่านมา มากกว่า 1.03 ล้านล้านบาท ส่ วน
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ได้ประเมินการส่ งออกอาหารและเครื่ องดื่มในปี 2563 จะมีมูลค่า 26,000-27,100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรื อขยายตัวประมาณ -2.0% จนถึง 2.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2563)
ไวรัสโคโรนา หรื อโควิด-19 โรคอุบตั ิใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้ นทัว่ โลก โดยแทบทุกประเทศออก
มาตรการเข้ม งวดในการหยุด การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ให้เ ร็ วที่ สุ ด เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และสั งคม
ภายในประเทศ และประเทศไทยภายใต้ พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น เพื่อมุ่งรักษาระยะห่ างทางสังคม ซึ่ งดาเนิ นมากว่า 2 เดือน ทา
ให้พฤติกรรมหลายอย่างของผูค้ นในสังคมเปลี่ยนไป ปรับตัวให้เข้ากับภาวะวิกฤติโรคระบาดและเชื่ อว่าพฤติกรรม
เหล่านั้นจะกลายเป็ นนิวนอร์ มอลในหลาย ๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคงเป็ นการดูแลสุ ขภาพที่มากขึ้น (BLT Bangkok, 2020)
“Healthy Plus” ได้เล็งเห็นในกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและรักในสุ ขภาพ ต้องการอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพสาหรับการบริ โภคอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้ อและเหมาะสมกับความต้องการของผู ้
รักสุ ขภาพ ด้วยพันธกิจของเรานาเสนออาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ รสชาติอร่ อย และเป็ น
มิตรต่อผูร้ ักสุ ขภาพ เปิ ดทาการทุกวันจันทร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. จาหน่ายอาหาร และเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพ โดยอาหารของร้ านจะปรุ งแต่งจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี มี คุณค่าครบตามหลัก
โภชนาการ มีปริ มาณโปรตีนที่ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลและรสชาติอร่ อยมีราคาขายอยูร่ ะหว่าง 60 - 120
บาท มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นลูกค้าที่รักสุ ขภาพต้องการอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้ อและมี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย โดยคานึงถึงราคาและคุณภาพเป็ นหลัก
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็ น 5 ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการ
ดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
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สาหรั บธุ รกิจร้ านอาหารนั้น คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่ ธุรกิจได้ง่าย เนื่ องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่
ธุ รกิจต่า อันเป็ นผลมาจากความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้าต่าเนื่ องจากตัวสิ นค้าไม่แตกต่างกันมากนัก ผูบ้ ริ โภคจะมี ความจงรั กภักดี ต่อตราสิ นค้าสู งในสิ นค้า
เฉพาะอย่าง เช่ น อาหารทางเลื อกต่างๆไม่ว่าจะเป็ น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ซึ่ งต้องการความมัน่ ใจใน
อาหารที่รับประทาน หรื อร้านอาหารที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ มีหลายสาขา เช่น ร้านเนื้ อย่าง Max Beef,
สุ กกี้ MK เป็ นต้น
การคุมคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
การแข่งขันในธุ รกิจร้านอาหารมีความรุ นแรงมากขึ้น เนื่ องจากมีผปู ้ ระกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็ น
จ านวนมาก ท าให้ รู ป แบบการแข่ ง ขัน เปลี่ ย นแปลงไป ดัง จะเห็ น ได้จ ากโครงสร้ า งในการแข่ ง ขัน
(Competitive Structure) โครงสร้างทางการแข่งขันในธุ รกิจร้านอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แข่งขันกัน
ที่ผลิตภัณฑ์ แต่ปัจจุบนั พบว่าผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่าย เนื่ องจากมีการเผยแพร่ ความรู ้และ
วิธีการผลิตทาให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่หนั มาแข่งขันโดยการสร้างความแตกต่างทางด้าน
บริ การและหี บห่อ รวมทั้งการส่ งเสริ มการจาหน่าย
อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อมี สูงมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี ทางเลื อกหลายทางในการบริ โภคสิ นค้า ขณะที่
ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสิ นค้า (Switching Costs) ต่าก็ยงิ่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจง่ายขึ้น ทางร้านจึงวางแผน
ที่จะลดอานาจต่อรองของลูกค้าด้วยการมีการพัฒนาคิดค้นอาหารเพื่อสุ ขภาพเมนูใหม่ๆอยูต่ ลอด เพื่อเป็ น
การบริ การลูกค้า ไม่ให้เกิดความจาเจ มีการสารวจความเพิ่งพอใจเรื่ องรสชาติอาหารจากลูกค้าอยูส่ ม่าเสมอ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาหารที่ มีรสชาติอร่ อย ถูกปาก และมี การคานวณราคาขายของสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
ต้นทุนสิ นค้าอยูเ่ สมอเพื่อให้ลกู ค้าเพิ่งพอใจกับราคาและบริ การที่มี
อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
สิ นค้าทดแทนสาหรับอาหารนั้นมีเป็ นจานวนมาก เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทานขนมหรื ออาหาร
ว่างอื่นแทนอาหารเพื่อตอบสนองความหิ วได้ เมื่อไม่สามารถเลือกบริ โภคตามที่ตอ้ งการได้ ผูบ้ ริ โภคก็จะ
เลื อ กบริ โ ภคตราสิ นค้าอื่ นทดแทน แม้ว่าธุ ร กิ จ ร้ านอาหารจะอยู่ใ นภาวะที่ มี การแข่ งขัน สู ง เนื่ อ งจากมี
ผูป้ ระกอบการจานวนมากและผูป้ ระกอบการรายใหม่ก็สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย ทาให้ผซู ้ ้ื อมี อานาจ
ต่อรองสู ง อี กทั้งอาหารเป็ นสิ นค้าที่ มีสินค้าทดแทนจานวนมาก ๆ ทาให้ร้านอาหารต่าง ๆ พยายามสร้ าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป แต่จากกระแสการใส่ ใจในสุ ขภาพ รวมถึงการให้
ความส าคัญ กับ คุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การที่ ม ากขึ้ น จึ งเป็ นโอกาสที่ จ ะเข้ามาสู่ ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารใน
รู ปแบบของร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพ ภายใต้การนาเสนออาหารและบริ การที่ มีคุณภาพ เพื่อสร้ างความพึง
พอใจแก่ผบู ้ ริ โภค
การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
เนื่ องจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบมีจานวนมาก ดังนั้นอานาจการต่อรองของผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบจึงมีนอ้ ย โดยเฉพาะ
กับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ และกับผูป้ ระกอบการที่ มีการจัดการด้านวัตถุดิบที่ ดี เนื่ องจากวัตถุดิบที่ ทาง
Healthy Plusใช้ในการผลิต เป็ นวัตถุดิบที่มีผจู ้ าหน่ายจานวนมากราย ดังนั้นอานาจการต่อรองของผูจ้ าหน่าย
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วัตถุดิบจึงมีนอ้ ย ทาให้Healthy Plusสามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ จากผูจ้ าหน่ายที่มีคุณภาพ, ราคาที่เหมาะสม
จัดส่ งวัตถุดิบตรงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. การเป็ นร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ นาเสนออาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพ มี คุณค่าครบตามหลักโภชนาการ รสชาติ
อร่ อย เป็ นมิ ตรต่อผูร้ ั กสุ ขภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก โดยให้ความสาคัญในทุ กขั้นตอน
ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุ งอาหาร โภชนาการต่างๆที่ครบถ้วนตลอดจนการบริ การภายในร้าน เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด และทาให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริ การได้อีกในครั้งต่อไป
2. ทางร้านพัฒนา คิดค้น และปรับปรุ งรายการอาหารหรื อขนมต่างๆ โดยทาให้เหมาะสมกับลูกค้า นาเสนอใน
สิ่ งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเชื่อว่าหากลูกค้ามีความพึงพอใจแล้ว ก็จะ
ก่อให้เกิดความสามารถในการทากาไรในระยะยาวต่อไป
3. ทาเลของร้ านตั้งอยู่ในย่านใกล้ชุมชน ซึ่ งมี ประชากร หรื อผูค้ นวัยทางานอาศัยอยู่หนาแน่ น ทาให้มีความ
สะดวกในการเดินทางมาที่ร้านหรื อสั่งแบบเดริ เวอร์ รี่ได้สะดวก
4. อาหารและขนม ทางร้านจะเน้นให้มีความหลากหลาย เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบ ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ
ทุกอย่าง
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. เนื่ องจากเป็ นร้านใหม่ ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า ลูกค้าไม่มีความมัน่ ใจในสิ นค้า อาจทาให้ลูกค้าเข้าถึงร้าน
ได้ยาก
2. เมนูอาหารบางชนิดเป็ นเมนูที่คิดค้นขึ้นใหม่ ที่รสชาติอาจไม่ถูกปากแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลูกค้าอาจ
เข้าถึงได้ยากหรื อไม่สามารถเข้าถึงอาหารนั้นได้
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. อาหารถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์ โดยในแต่ละวันจะมีการบริ โภคอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ
ซึ่ งความต้องการบริ โภคอาหารนี้ ไม่อาจหมดไปหรื อลดลงได้ เพราะผูบ้ ริ โภคจาเป็ น ต้องรับประทานอาหาร
เพื่อให้สามารถดารงชี วิตอยูต่ ่อไปได้ ดังนั้นธุ รกิจร้านอาหารจึ งมีโอกาสในการทาธุ รกิ จ เพื่อรองรับความ
จาเป็ นดังกล่าวได้เสมอ
2. ค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจกับสุ ขภาพมากขึ้น เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ นพิษมากขึ้น
ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมายในปั จจุบนั เช่น COVID-19 เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคจึงพยายามหาความรู้และ
แนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง อาหารที่ตรงตามโภชนาการจะนามาสู่ การมีสุขภาพที่ดี
3. รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนเปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากการรั กษาสุ ขอนามัยกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการ
ดาเนินชีวติ ทาให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีแนวโน้มสู งขึ้น
4. ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างแท้จริ งในปั จจุบนั ยังมีนอ้ ยกว่าความต้องการ
5. ความนิ ยมในการทานอาหารเพื่อสุ ขภาพของคนไทยในช่วงนี้ มีมากยิ่งขึ้น ทาให้ตลาดอาหาร เพื่อสุ ขภาพมี
ขนาดใหญ่ข้ ึน
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6. การส่ งเสริ มภาครัฐ ในเรื่ องของการส่ งเสริ มธุ รกิจ ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพหน่วยงานของรัฐได้ออกนโยบาย
และกาหนดมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยของร้านอาหาร เพื่อเป็ นการช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และ
การใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. สิ นค้าทดแทนมี จานวนมาก จึ งจาเป็ นต้องมี การสร้างความแตกต่างคิดค้นหาเมนูใหม่ๆของร้านให้ชดั เจน
รวมทั้งสื่ อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลกู ค้าจะได้รับอย่างจริ งจัง
2. แม้ว่าคู่แข่งทางตรงจะมีจานวนไม่มากนัก แต่คู่แข่งทางอ้อมมีจานวนมาก อีกทั้งคู่แข่งใหม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได้ง่าย
3. ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนรู ้สึกว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพมีรสชาติไม่อร่ อย
4. สู ตรและฝี มื อการทาอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกันมากเพราะอาหารสุ ขภาพมักมี
รสชาติที่ค่อนข้างอ่อน ทาให้ผบู ้ ริ โภคแยก ความแตกต่างของสิ นค้าได้ยาก และอาหารเพื่อสุ ขภาพต้องพึ่งพา
วัตถุดิบตามธรรมชาติเป็ นหลัก ดังนั้นทาให้มีความเสี่ ยงในเรื่ องของผลผลิตขาดตลาด หรื อความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
จากเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแบ่งส่ วนครองตลาดกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ร้านต้องการแล้วทาให้สามารถกาหนดเป้ าหมาย
ของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของร้าน Healthy Plus คือประชากรที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นย่านเขตสายไหม และพื้นที่
ใกล้เคียงภายในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มคนที่มีอายุต้ งั แต่ 19 - 28 ปี มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการสร้าง
กล้ามเนื้ อ และลดน้ าหนักควบคุมอาหาร สาเหตุที่เลือกกลุ่มเป้ าหมายหลักเพราะ คนกลุ่มนี้ จะมีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
กลุ่มเป้ าหมายรองของร้าน Healthy Plus คือประชากรที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นย่านเขตสายไหม และพื้นที่ใกล้เคียง
ภายในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มคนที่ มีอายุต้ งั แต่ 29 - 38 ปี มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป เป็ นผูท้ ี่ ตอ้ งการดูแลสุ ขภาพ
เนื่องจาก ลูกค้ามีความชอบในการทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ แต่กาหนดซื้ อและอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อมีนอ้ ยกว่ากลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากรู ปแสดงการวางตาแหน่งทางการตลาดของร้าน Healthy Plus ได้มีการกาหนดตาแหน่งของร้านโดย
พิจารณาจากจุ ดเด่นที่มีคือมี ปริ มาณโปรตีนของอาหารต่อ 1 เมนู มากกว่าคู่แข่งขัน มีโภชนาการที่ครบตรงต่อความ
ต้องการ และราคาที่ขายเป็ นราคามาตราฐานที่ร้านอาหารคลีนส่ วนใหญ่ใช้อยู่
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รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategies)
เนื่ องจากกาลังในการผลิตมีจากัด ทางร้าน Healthy Plus จึงได้จดั เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ ปรุ งแต่งจาก
วัตถุดิบจากธรรมชาติมีคุณภาพถูกสุ ขลักษณ์และให้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ไว้บริ หารลูกค้า
ดังต่อไปนี้
1) อกไก่ผดั แกงเขียวหวานแห้ง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้ น 200 กรัม ผัดกับพริ กแกงเขียวหวานแบบ
แห้งๆ มาพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
2) อกไก่ผดั พะแนงแห้ง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่:อกไก่หนั่ ชิ้น 200 กรัม ผัดกับพริ กแกงแพนงแบบแห้งๆ มาพร้อม
กับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
3) อกไก่ผดั พริ กแกง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่:อกไก่หั่นชิ้น 200 กรัม ผัดกับพริ กแกงหยาบใส่ ถวั่ ฝั กยาว มาพร้อม
กับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
4) อกไก่ผดั คัว่ กลิ่ง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้ น 200 กรัม ผัดกับพริ กแกงคัว่ กลิ่ง มาพร้อมกับข้าวไรซ์
เบอร์รี่ 150 กรัม
5) อกไก่ผดั หนาเลี๊ยบ + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่:อกไก่หนั่ ชิ้น 200 กรัม ผัดกับเมล็ดมะกอกดา
(หนาเลี๊ยบ) มาพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
6) อกไก่ผดั กะปิ พริ กสด + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้น 200 กรัม ผัดกับกะปิ ใส่ พริ กสด มาพร้อมกับข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ 150 กรัม
7) อกไก่ผดั โหระพา + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หนั่ ชิ้น 200 กรัม ผัดกับพริ กกระเทียมใส่ ใบโหระพาหอมๆ มา
พร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
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8) อกไก่ผดั ซอสแดง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้น 200 กรัม ผัดกับซอสมะเขือเทศผสมกับซอสพริ ก มา
พร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
9) อกไก่ผดั ไข่เค็ม + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้น 200 กรัม ผัดกับนมผสมกับไข่เค็ม มาพร้อมกับข้าวไรซ์
เบอร์รี่ 150 กรัม
10) อกไก่ผดั เห็ดหลินดา + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หนั่ ชิ้น 200 กรัม ผัดกับเห็ดหลินดาใส่ น้ ามันหอยหอมๆ มา
พร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
11) อกไก่ผดั พริ กไทยดา + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หนั่ ชิ้น 200 กรัม ผัดกับซอสพริ กไทยดา มาพร้อมกับข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ 150 กรัม
12) อกไก่ผดั เผ็ด + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้ น 200 กรัม ผัดกับพริ กแกงละเอียดใส่ ใบมะกรู ด มาพร้อม
กับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
13) อกไก่ผดั ตระไคร้ + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่: อกไก่หั่นชิ้น 200 กรัม ผัดกับเครื่ องสหมุนไพรตระไคร้สับหอมๆ
มาพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ 150 กรัม
14) อกไก่ปั่นรสปกติ: อกไก่ตม้ 200 กรัม แล้วจึงนาไปปั่ นใส่ นมเปรี้ ยว บรรจุลงขวดพร้อมดื่ม
15) อกไก่ปั่นรสช็อคโกแล็ต: อกไก่ตม้ 200 กรัม แล้วจึงนาไปปั่ นใส่ นมเปรี้ ยว และผงช็อคโกแล็ต บรรจุลง
ขวดพร้อมดื่ม
16) อกไก่ปั่นรสกล้วย: อกไก่ตม้ 200 กรัม แล้วจึงนาไปปั่ นใส่ นมเปรี้ ยว และกล้วยหอม บรรจุลงขวดพร้อม
ดื่ม

รู ปที่ 2 ตัวอย่างเมนูอาหาร
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ร้าน Healthy Plus ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบผูผ้ ลิตส่ งถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง (Business to Consumer :
B2C) โดยมีช่องทางการสั่งซื้ อหลักผ่านทางหน้าร้าน เฟสบุ๊คแฟนเพ็จ และไลน์ของทางร้านซึ่ งลูกค้าสามารถสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ หารได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยเปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
เนื่องจากร้านHealthy Plus ใช้ Facebook Fanpage และ Line Official เป็ นช่องทางหลักในการสั่งซื้ อสิ นค้า
และติดต่อกับลูกค้า ดังนั้นทางร้าน Healthy Plus จึงเน้นการโฆษณาสิ นค้า และการประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของร้านผ่านทาง Facebook Fanpage และ Line Official ดังต่อไปนี้
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1) การประชาสัมพันธ์ร้าน Healthy Plus ผ่านสื่ อ Social Network ต่าง ๆ เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยม
ใช้สื่อออนไลน์มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะ Facebook และ Instagram ในการเข้าถึงมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งทางร้าน Healthy Plus จะ
จัดทา Page เพื่อประชาสัมพันธ์ในการสื่ อสารกับลูกค้า และทาการซื่ อโมษณาทางFacebook เป็ นหลัก
2) Line Official ปั จจุบนั ช่องทางติดต่อลูกค้าที่สาคัญอีกทางหนึ่ งคือ Application Line โดยทางร้านก็ให้
ความสาคัญเช่นกัน เพราะเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อลูกค้า สะดวกต่อการสอบถามสิ นค้า ออเดอร์ สินค้า
ทางร้านจะมีการอัพเดทเมนูอาหาร โปรโมชัน่ และกิจกรรมต่างๆของร้านผ่านทาง Line Official ด้วยการส่ งตรงเข้าไป
ยัง Line ID ของลูกค้าที่เคย Add Friends กับทางร้านมา
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตราการผลิต
ธุรกิจร้านอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus มีการประมาณการยอดขาย ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการประมาณการยอดขายของธุรกิจร้านอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
ปริ มาณการขาย
เมนูอาหาร
สัปดาห์ เดือน ปี
อกไก่ผดั แกงเขียวหวานแห้ง + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
40
160 1,920
อกไก่ผดั พะแนงแห้ง + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
50
200 2,400
อกไก่ผดั พริ กแกง + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
20
80
960
อกไก่ผดั คัว่ กลิ่ง + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
50
200 2,400
อกไก่ผดั หนาเลี๊ยบ + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
30
120 1,440
อกไก่ผดั กะปิ พริ กสด + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
30
120 1,440
อกไก่ผดั โหระพา + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
70
280 3,360
อกไก่ผดั ซอสแดง + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
80
320 3,840
อกไก่ผดั ไข่เค็ม + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
60
240 2,880
อกไก่ผดั เห็ดหลินดา + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่
50
200 2,400
อกไก่ผดั พริ กไทยดา + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
30
120 1,440
อกไก่ผดั เผ็ด + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
20
80
960
อกไก่ผดั ตระไคร้ + ข้าวไรซ์เบอร์รี่
20
80
960
อกไก่ปั่นรสปกติ
60
240 2,880
อกไก่ปั่นรสช็อคโกแล็ต
80
320 3,840
อกไก่ปั่นรสกล้วย
100
400 4,800
รวม
790 3,160 37,920
*ที่มา: 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน
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ธุ รกิจร้านอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus มีกาลังการผลิตสู งสุ ด โดยคิดจากชัว่ โมงในการทางานของ
พ่อครัวและผูช้ ่วย 8 ชัว่ โมงต่อวัน โดยแบ่งเป็ น 2 รอบการผลิต และพื้นที่ในการจัดเก็บอาหารหลังจากการผลิตที่มีคือ
98,550 กล่องและขวด / ปี ปริ มาณการยอดขาย คือ การประมาณการยอดขาย คิดเป็ น 37,920 กล่อง/ปี และมีอตั ราการ
ผลิตเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5% ทุกปี
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปริ มาณการผลิตสูงสุ ดของธุรกิจร้านอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
กาลังการผลิตสู งสุ ด 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550
ปริ มาณการยอดขายจริ ง 37,920 39,816 41,806 43,897 46,092
อัตราการบริ การ ( % ) 38.48% 40.40% 42.42% 44.54% 46.77%
 ขั้นตอนการผลิต และบริการ
กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดืม่
1) เมื่อมีลกู ค้าสั่งอาหารและเครื่ องดื่ม
2) พนักงานจดบันทึกรายการอาหารและเครื่ องดื่มที่ลกู ค้าสั่ง
3) พนักงานนาส่ งรายการให้กบั ผูช้ ่วยพ่อครัวผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
4) พ่อครัวผลิตอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ลูกค้าสั่ง
5) เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั ลูกค้า
กระบวนการสั่ งซื้อวัตถุดบิ
ด้วยเหตุที่วตั ถุดิบทุกรายการมีอายุการใช้งานนานไม่บูดเสี ย ดังนั้นทางร้านจึงได้ทาการสั่งซื้ อวัตถุดิบแบบ
รายสัปดาห์เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด สด ใหม่ อยูเ่ สมอ ซึ่ งมีกระบวนการในการสั่งซื้ อ ดังนี้
1) พนักงานทาการตรวจสอบวัตถุดิบที่คงเหลืออยูภ่ ายในร้าน
2) พนักงานทาการเขียนรายการวัตถุดิบที่จะทาการสั่งซื้ อเพิ่มโดยประมาณการแบบรายสัปดาห์
3) จัดซื้ อวัตถุดิบที่ทาการบันทึกให้ครบทุกรายการ
4) นาวัตถุดิบทั้งหมดเก็บในตูแ้ ช่แข็งชั้นเก็บของ
กระบวนการบริการ
1) เมื่อมีลกู ค้าเดินเข้ามาใช้บริ การ
2) พนักงานกล่าวต้อนรับลูกค้า
3) พนักงานจะแนะนารายการอาหารและเครื่ องดื่มกับลูกค้าได้เลือก
4) จดรายการอาหารและเครื่ องดื่มที่ลกู ค้าสั่ง
5) ลูกค้าจะทาการชาระเงินทันที่ เมื่อสั่งอาหารเสร็ จ
6) ทาการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ลูกค้าสั่ง
7) พนักงานนาอาหารและเครื่ องดื่มเสิ ร์ฟให้ลกู ค้า
8) พนักงานกล่าวขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
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 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
Healthy Plus เป็ นร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพพร้อมส่ งที่ มีขนาดเล็กและมี เจ้าของเพียงคนเดี ยว มี พนักงาน
ทั้งหมด 6 คน ดังต่อไปนี้
1) ผูจ้ ดั การร้าน
1 ตาแหน่ง
2) พ่อครัว
1 ตาแหน่ง
3) ผูช้ ่วยพ่อครัว
2 ตาแหน่ง
4) พนักงาน
2 ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การร้าน 1 ตาแหน่ง

พ่อครัว 1 ตาแหน่ง

พนักงาน 2 ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยพ่อครัว 2 ตาแหน่ง
รู ปที่ 3 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 750,00 บาท มียอดขายปี ที่ 1-5 เท่ากับ 3,859,200 บาท, 4,254,768 บาท, 4,690,881
บาท, 5,171,697 บาท และ 5,701,796 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1–5 เท่ากับ 437,340 บาท, 674,928 บาท,
866,168 บาท, 1,082,996 บาท และ 1,328,337 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,158,13 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 54% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดจานวนเงินในการลงทุน

รายการ
ส่ วนของเจ้าของ
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงรายได้จากการขาย
รายการ
ปี ที่1

ปี ที่2

ปี ที่3

ปี ที่4

ปี ที่5

ปี ที่6

อกไก่ผดั แกงเขียวหวานแห้ง +
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
อกไก่ผดั พะแนงแห้ง + ข้าวไรซ์
เบอร์รี่
อกไก่ผดั พริ กแกง + ข้าวไรซ์เบอร์
รี่
อกไก่ผดั คัว่ กลิ่ง + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่

230,400

254,016

280,053

308,758

340,406

375,297

288,000

317,520

350,066

385,948

425,507

469,122

115,200

127,008

140,026

154,379

170,203

187,649

288,000

317,520

350,066

385,948

425,507

469,122

อกไก่ผดั หนาเลี๊ยบ + ข้าวไรซ์
เบอร์รี่
อกไก่ผดั กะปิ พริ กสด + ข้าวไรซ์
เบอร์รี่
อกไก่ผดั โหระพา + ข้าวไรซ์เบอร์
รี่
อกไก่ผดั ซอสแดง + ข้าวไรซ์เบอร์
รี่
อกไก่ผดั ไข่เค็ม + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่

172,800

190,512

210,039

231,569

255,304

281,473

172,800

190,512

210,039

231,569

255,304

281,473

403,200

444,528

490,092

540,327

595,710

656,770

460,800

508,032

560,105

617,516

680,811

750,595

345,600

381,024

420,079

463,137

510,609

562,946

อกไก่ผดั เห็ดหลินดา + ข้าวไรซ์
เบอร์รี่
อกไก่ผดั พริ กไทยดา + ข้าวไรซ์
เบอร์รี่
อกไก่ผดั เผ็ด + ข้าวไรซ์เบอร์ รี่

288,000

317,520

350,066

385,948

425,507

469,122

172,800

190,512

210,039

231,569

255,304

281,473

115,200

127,008

140,026

154,379

170,203

187,649

อกไก่ผดั ตระไคร้ + ข้าวไรซ์เบอร์
รี่
อกไก่ปั่นรสปกติ

115,200

127,008

140,026

154,379

170,203

187,649

172,800

190,512

210,039

231,569

255,304

281,473

อกไก่ปั่นรสช็อคโกแล็ต

230,400

254,016

280,053

308,758

340,406

375,297

อกไก่ปั่นรสกล้วย

288,000

317,520

350,066

385,948

425,507

469,122

3,859,200 4,254,768

4,690,882

5,171,697 5,701,796 6,286,230

รวม
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ตารางที่ 5 ตาราแสดงต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
ปี ที่1

ปี ที่2

ปี ที่3

ปี ที่4

ปี ที่5

ปี ที่6

วัตถุดิบประเภทของสด

1,104,000

1,159,200 1,217,160 1,278,018

1,341,918

1,409,014

วัตถุดิบประเภทของแห้ง
และซอสปรุ งรสต่างๆ
วัตถุดบิ ทางตรง (DM)

286,020

300,321

331,103

347,659

365,042

1,390,020

1,459,521 1,532,497 1,609,121

1,689,578

1,774,056

ค่ าแรงงานทางตรง (DL)

864,000

907,200

952,560

1,000,188

1,050,197

1,102,707

ค่ าใช้ จ่ายในการผลิต (OH)

717,108

752,963

790,611

830,142

871,649

915,231

ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย

2,971,128

3,119,684 3,275,668 3,439,452

3,611,424

3,791,995

315,337

ตารางที่ 6 ตารางแสดงงบกาไรและขาดทุน
ปี ที่
0
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ค่าเสื่ อมราคา - อาคารโรงงาน
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์
สานักงาน
ค่าเสื่ อมราคา - ยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
EBIT
กาไรก่อนภาษี
ภาษี
กาไรสุ ทธิ
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-

-

1
3,859,200
2,971,128
888,072
99,000
32,300
132,000
624,772
624,772
187,431
437,340
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2
3
4,254,768 4,690,881
3,119,684 3,275,668
1,135,083 1,415,213

4
5,171,697
3,439,452
1,732,245

5
5,701,796
3,611,424
2,090,371

32,300

32,300

32,300

32,300

138,600
964,183
964,183
289,255
674,928

145,530
1,237,383
1,237,383
371,214
866,168

152,806
1,547,138
1,547,138
464,141
1,082,996

160,446
1,897,624
1,897,624
569,287
1,328,337
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงการวิเคราะห์ในการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
ปี ที่0
ปี ที่1

ปี ที่2

ปี ที่3

ปี ที่4

ปี ที่5

เงินลงทุน

750,000

Free Cashflow

(161,500)

469,640

707,229

465,384

573,798

696,469

กระแสเงินสดสุ ทธิ

(911,500)

469,640

707,229

465,384

573,798

696,469

(441,860)

265,369

730,753

Payback Period
NPVมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ

1,158,133.13

IRR

54%

อัตราส่ วนลด

10%

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์
เนื่ องจากทางธุ รกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus เป็ นร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ นาเสนออาหารที่ดี
ต่อสุ ขภาพ มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ รสชาติอร่ อย เป็ นมิตรต่อผูร้ ักสุ ขภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก โดยให้ความสาคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุ งอาหาร โภชนาการต่างๆที่ครบถ้วนตลอดจน
การบริ การภายในร้าน เพื่อให้ลกู ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด และทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การได้อีกครั้งต่อไป มีการ
พัฒนา คิดค้น และปรับปรุ งรายการอาหารหรื อขนมต่างๆ โดยทาให้เหมาะสมกับลูกค้า นาเสนอในสิ่ งที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งเชื่อว่าหากลูกค้ามีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความสามารถใน
การทากาไรในระยะยาวต่อไป ดังนั้น ถึงแม้วา่ ธุ รกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus จะเนธุ รกิจประเภทเดียวกัน
กับผูข้ ายรายอื่น แต่ยงั มี จุดเด่นทางด้านวัตถุดิบที่ เลื อกนามาใช้ และคุณค่าทางโภชนาการที่ ดีต่อสุ ขภาพซึ่ งมี ความ
แตกต่างจากผูข้ ายรายอื่นอย่างชัดเจน มีขอ้ มูลแสดงโภชนาการที่ตวั สิ นค้า ประกอบกับโอกาสในปั จจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภค
เริ่ มสนใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น และธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ถึงแม้ยงั จะมีจุดอ่อน และ
อุปสรรคในการที่จะดาเนินธุรกิจ แต่โดยรวมแล้วยังมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
2) การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
พฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการอาหารในชีวิตประจาวัน ผูค้ นในปั จจุบนั ให้ความสนใจในอาหารที่
มี คุณค่าและประโยชน์ต่อร่ างกาย สะอาด ปลอดภัยจากสิ่ งตกค้างทั้งหลายโดยเฉพาะสารเคมี และกระแสการออก
กาลังกายเพื่ อ สุ ข ภาพมี แ นวโน้ม สู งขึ้ น ดังนั้นในระบบการผลิ ตสิ นค้าเพื่ อ บริ โ ภค ธุ ร กิ จ อาหารคลี นเพื่ อ สุ ข ภาพ
Healthy Plus จะต้องมุง้ เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพ และโภชนาการครบถ้วนเริ่ มตั้งแต่วตั ถุดิบจนถึงผูบ้ ริ โภค และการขาย
ผ่านทางช่ องออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ ผ่านระบบอีคอมเมิ ร์ซและแอพลิเคชันโดยสถานการณ์โควิค-19 เป็ น
แรงผลักดันครั้งใหญ่ที่จะทาให้คนคุน้ เคยกับสิ่ งเหล่านี้ เร็ วขึ้นถึงแม้วา่ หลังจากนี้ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ
แต่พฤติกรรมการบริ โภค การซื้ อสิ นค้าของคน และการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพก็จะเปลี่ยนไป ซึ่ งธุ รกิจอาหารคลีน
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เพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus ได้ทาการวิเคราะห์ และเลือกกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับสถานณ์การในปั จจุ บนั เพื่อ
ความเหมาสม และเป็ นไปได้ในการลงทุน
3) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy Plus มีระยะเวลาคืนทุนที่ 1 ปี 7 เดือน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ปัจจุบนั (NPV)
เท่ ากับ 1,158,133.13 บาท ซึ่ งมี ค่ าเป็ นบวก แสดงว่า การลงทุ น ท าธุ ร กิ จ นี้ มี ค วามคุ ม้ ค่ าต่ อ การลงทุ น และอัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 54% ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนลดที่กาหนดไว้ร้อยละ 10% นั้นแสดง
ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนภายในธุรกิจนั้นได้รับมีค่ามากกว่าอัตราส่ วนคิดลดส่ งผลให้มีความคุม้ ค่ากับการลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดความคุม้ ค่าแก่การลงทุนของธุ รกิจอาหารคลีนเพื่อสุ ขภาพ Healthy
Plus คือตัวแปรปริ มาณในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผลต่อค่าของ NPV, IRR และ Payback Period ดังนั้นถ้าหากว่า
ร้านค้ามีปริ มาณลดลงหรื อมีรายได้ต่อเดือนที่นอ้ ยลงจะส่ งผลต่อรายได้ของธุ รกิจ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีวิธีการจัดการที่จะ
เพิ่มรายได้หรื อรั กษารายได้ให้อยู่ในจุ ดที่ คุม้ ทุน โดยคานึ งจากสภาพแวดล้อม และสถานณ์การต่าง ๆ ณ ขณะนั้น
เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินต่อไปได้
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