
    รานขนมอบเบเกอรี่
Bakery   หมายถึง  รานขายขนมปง-ขนมเคกและขนมอบที่อบดวยเตา   ชาวตะวันตกนิยมรับประทานขนมปง-ขน

มอบมานานแลว  และไดเผยแพรจนไดรับความนิยมแพรหลายกลายมาเปนอาหารหลักประจํ าวัน    มีการพัฒนารูปแบบของขนม
ออกเปนอาหารเชา-กลางวัน-เย็น-เคกและของหวานตางๆ  และสามารถรับประทานรวมกับชากาแฟไดดวย  ปจจุบันขนมอบเบเกอรี่
ไดรับความนิยมไปทั่วโลก    มีการพัฒนารูปแบบของขนมอยางตอเนื่อง     ใหสามารถรับประทานไดในทุกโอกาส  ทุกเวลาและทุก
สถานที่

ความมีเสนหของขนมอบเบเกอรี่ไมใชแคเพียงรสชาติดี  อรอยกลมกลอมเทานั้น  รูปลักษณและสีสันการตกแตงตัวผลิต
ภัณฑก็เปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหผูบริโภครูสึกประทับใจ  รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ดูสวยงามมีชีวิตชิวาจะทํ าใหผลิตภัณฑดูนารับ
ประทานมากยิ่งขึ้นหรือเหมาะที่จะใชเปนของฝากของขวัญในงานเทศกาลตางๆ  ถือเปนเสนหอยางหนึ่งของขนมอบเบเกอรี่ที่ทํ าใหผู
บริโภคติดอกติดใจและไดรับความนิยมตลอดมา

ในประเทศไทย   ขนมอบเบเกอรี่ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตลอดมา     ผูคนทุกเพศทุกวัยใหความสนใจหันมารับ
ประทานขนมอบเบเกอรี่กันมากขึ้น   ทํ าใหแนวโนมความนิยมรับประทานขนมอบเบเกอรี่มีมากขึ้นใในปจจุบัน  การเปดรานขายขน
มอบเบเกอรี่ก็จะมีมากขึ้นตามมา   ส่ิงสํ าคัญของผูประกอบการ  ก็คือการรักษารานใหดํ ารงอยูอยางตลอดรอดฝงได   ผูประกอบการ
จะตองใหความเอาใจใสในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ   การพัฒนาสินคาควบคูไปกับการสรางเอกลักษณใหกับ
ตราสินคา   การใชบรรจุภัณฑที่สวยงามมีลูกเลนใหสินคามีชีวิตชีวา   รวมถึงการใหบริการที่สรางความประทับใจใหกับลูกคา   การที่
ผูประกอบการสามารถสรางและรักษาคุณคาของธุรกิจของตนเองไวไดอยางเหนียวแนน   ถึงแมวาจะเปนขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็
ตาม   ก็จะสามารถยืนหยัดอยูไดในกระแสพายุทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง

รายงานฉบับนี้เปนเพียงแนวทางใหผูประกอบการที่สนใจในธุรกิจรานขนมอบเบเกอรี่  ไดศึกษาเปนขอมูลเบื้องตนถึงปจจัย
ตางๆที่ผูประกอบการควรเอาใจใส   ขอควรปฏิบัติและขอพึงระวัง  ดังนี้

  ศกัยภาพของผูประกอบการ
1. จะตองมีความรักในอาชีพหรืองานที่ตนทํ าอยู
2. จะตองมีความรูเกี่ยวกับการทํ าขนมอบชนิดตางๆ
3. ตองมีความซื่อสัตยตอลูกคา
4. เปดใจใหกวาง  พรอมรับคํ าติชม
5. กิริยามารยาทเรียบรอย   พูดจาออนหวาน
6. มีเหตุผลและรับผิดชอบในงานของตน
7. มีความอดทน
8. รักษาเวลา  รูคุณคาและวิธีการประหยัดเวลา  แรงงานและวัสดุ
9. มีความขยันหมั่นเพียร
10. แตงกายสุภาพเรียบรอย
11. รูจักเอาใจลูกคา
12. มีมนุษยสัมพันธที่ดี   มีความเปนกันเองกับลูกคา
13. มีความสนใจในขาวสารขอมูลและสถานการณปจจุบัน  ที่อาจจะมีผลตอการประกอบธุรกิจ



14. คนควาวิธีการใหมๆที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานและสินคาอยูเสมอ

  การตดิตอกับหนวยงานราชการ/การขออนุญาตดํ าเนินการ
การทํ าธุรกิจรานขนมอบหรือเบเกอรี่    ผูประกอบการจะตองดํ าเนินการในขั้นตน  ดังนี้
1. การจดทะเบียนพาณิชยจัดตั้งธุรกิจ  โดยทั่วไป  รูปแบบการดํ าเนินกิจการของรานขนมอบหรือเบเกอรี่สามารถทํ าได

หลายรูปแบบตั้งแตเปนเจาของกิจการคนเดียว  หรือดํ าเนินการในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทจํ ากัด    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ
เงินลงทุน  จํ านวนของผูลงทุน  รวมถึงความคลองตัวในการบริหารงาน  ผูประกอบการควรพิจารณาใหเหมาะสมกับธุรกิจของตน  ใน
การขอจดทะเบียนพาณิชยนั้น  ผูประกอบการสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนในการดํ าเนินการไดที่

- www.ismed.or.th
- www.thairegistration.com
หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา  หรือสํ านักงานบริการจดทะเบียน

ทั้ง 7 แหง  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   หรือในตางจังหวัด   สามารถยื่นจดทะเบียน ณ ที่วาการอํ าเภอ / กิ่งอํ าเภอที่ตั้งสถาน
ประกอบการ  ยกเวน อํ าเภอเมืองหรืออํ าเภอที่มีการกํ าหนดใหยื่น ณ สํ านักงานทะเบียนการคาประจํ าจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ

2. การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน  ในกรณีที่ผูประกอบการตองการที่จะตั้งโรงงานผลิต  ผูประกอบการจะตองติดตอกับหนวย
งานราชการตางๆ  เพื่อขออนุญาติจัดตั้งโรงงาน ไดแก

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม    ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดํ าเนินการตางๆ
ไดที่ www.ismed.or.th หรือ www.diw.go.th  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สํ านักควบคุมและตรวจโรงงาน  (ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ศูนยบริการเพื่อการลงทุน (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. 0-2202-3992
สํ านักเลขานุการกรม (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
หรือ สํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

- กองควบคุมอาหาร  สํ านักงานอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  หรือสาธารณสุขจังหวัด    ในการขายอาหาร  ผู
ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดที่  www.fda.moph.go.th   หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่  กองควบคุม
อาหาร   กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 0-2590-7207-9,0-2590-7195,0-2590-7217,0-2590-7220
   3.  ภาษีที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงาน

3.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรม
3.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
3.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม
3.4 ภาษีปาย
 สถานที่ขออนุญาต
กรุงเทพ       ยื่นขอ ณ สํ านักงานเขตที่ปายนั้นติดตั้งอยู
ตางจังหวัด  ยื่นขอ ณ สํ านักงานเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือองคกรบริหารสวนตํ าบล  ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ปายนั้นติดตั้ง

อยู
ขั้นตอนในการดํ าเนินการตางๆ  เกี่ยวกับภาษี  ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดที่  www.rd.go.th หรือ

สอบถามเพิ่มเติมที่สรรพากรเขต  หรือกรมสรรพากร

http://www.ismed.or.th/
http://www.thairegistration.com/
http://www.ismed.or.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.rd.go.th/


  การตลาด
 ภาพรวมของตลาด

ตลาดเบเกอรี่ในปจจุบันนับวาเปนตลาดที่นาสนใจมากขึ้น  ดวยมูลคาตลาดในป 2539  ที่สูงถึง 4,200 ลานบาท  และ
มีอัตราการขยายตัวในแตละปรอยละ 30-40 โดยแบงออกเปนเบเกอรี่ตลาดลางมูลคา 2,400 ลานบาท  หรือรอยละ 57.1 และ
เบเกอรี่ตลาดบนมูลคา 1,800 ลานบาท  หรือรอยละ 42.9 (บ.ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2539)

ถึงแมวาในชวงป 2541-2542 ที่ผานมา  มูลคาตลาดจะหดตัวลงบางจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ทํ าใหผูประกอบ
การตางลดกํ าลังการผลิตลงตามกํ าลังซื้อของผูบริโภค  แตจากการคาดการณของ  บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทยในชวงปใหม 2544
ตลาดเคกและเบเกอรี่จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไมตํ่ ากวารอยละ 10  โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ    คาดวามูลคาตลาดเติบโต
เพิ่มขึ้นประมาณ 2,750 ลานบาท

     สถานการณการแขงขัน
รานเบเกอรี่ในตลาดระดับบน    มีการแขงขันที่คอนขางสูงทั้งจากตราสินคาในประเทศ  และตราสินคาจากตางประเทศ

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคนิยมรับประทานเบเกอรี่กันมากขึ้น  ทํ าใหอัตราการขยายตัวของตลาดเบเกอรี่ระดับบนอยูในเกณฑที่
สูงกวา  รวมทั้งการนํ ากลยุทธรูปแบบตางๆมาใช   โดยเฉพาะการเปดรานแฟรนไซสโดยอิงกับหางสรรพสินคาที่มีอยูทั่วประเทศ  การ
บริการจัดสงถึงที่  การรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่  และการรับสมัครสมาชิกเพื่อสรางกลุมลูกคาประจํ า

ตลาดเบเกอรี่  สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1. รานเบเกอรี่ในโรงแรม

ถือวาเปนตลาดเบเกอรี่ในระดับบน  ซึ่งโรงแรมใหญๆ  ที่มีชื่อเสียงมักจะมีแผนกเบเกอรี่อยูดวย   สํ าหรับบริการลูกคาของ
โรงแรมโดยเฉพาะ  ไมวาจะเปนลูกคาตางชาติที่เขาพัก  ลูกคาที่เขามาใชบริการจัดเลี้ยงหรือสัมมนา  และอาจจัดใหมีการจํ าหนาย
ปลีกกับลูกคาขางนอกที่ติดใจรสชาติความอรอย  รานเบเกอรี่ในโรงแรมมีการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  ทํ าใหราคาของขนมอบในโรง
แรมมีราคาสูงกวาตามทองตลาดทั่วไป
2.  รานเบเกอรี่ระดับบน

หรือที่เรียกวาตลาดเบเกอรี่คาปลีก  ปจจุบันรานเบเกอรี่ระดับบนเปนตลาดที่นาสนใจอยางมาก   เนื่องจากอัตราการขยาย
ตัวอยูในเกณฑที่สูง  นักลงทุนรายใหมทั้งในประเทศและตางประเทศทยอยเขาตลาด  ทํ าใหการแขงขันมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น  จะ
เห็นไดจากการนํ าเอากลยุทธตางๆ  มาใช เชน  การบริการจัดสงถึงสถานที่   รับจัดงานเลี้ยง  และการรับสมัครสมาชิก  เปนตน  กล
ยุทธทางการตลาดตางๆ  นิยมนํ ามาใชในชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหม   เพราะเปนชวงที่สินคาประเภทเบเกอรี่ขายดีที่สุด   โดย
เฉพาะสินคาประเภทเคกที่มียอดขายในชวงนี้ถึงรอยละ 50  ของยอดขายเบเกอรี่ในชวงนี้
3.  เบเกอรี่รับส่ังทํ าตามบาน

จุดเดนของเบเกอรี่ประเภทนี้คือการทํ าตามคํ าส่ังซื้อ  สินคาจึงมีความสดใหม  ในปจจุบันรานเบเกอรี่ตามบานมีการนํ าเอา
แนวคิดของเบเกอรี่รับส่ังทํ าตามบานมาเปดเปนรานที่เนนทํ าตามคํ าส่ังซื้อแลว  โดยใชจุดเดนที่สินคามีความสดใหม  การใชวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ  เลือกซื้อหาไดงาย  สินคามีความหลากหลาย  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและสินคามีรสชาติที่ถูกปากกลุมผูบริโภคเปา
หมาย
4.  รานเบเกอรี่ทั่วๆ  ไป

รานเบเกอรี่ประเภทนี้สวนใหญไมมีตราสินคา  จึงอาศัยจุดเดนของทํ าเลที่ตั้งที่อยูในทางผานชุมชน  ราคาถูก  อาศัยการขาย
ในปริมาณมาก  ในชวงระยะ 2-3 ปหลังมีการนํ าเอากลยุทธที่แสดงกรรมวิธีการทํ าเบเกอรี่ใหลูกคาเห็น  โดยเฉพาะประเภทขนมปง



เพื่อเปนหลักประกันความสดใหมและสะอาดของผลิตภัณฑใหกับลูกคา  กลยุทธนี้ประสบความสํ าเร็จอยางมาก  และมีการนํ าไปใช
อยางแพรหลาย  นอกจากนี้  ไดมีการนํ าเอาเบเกอรี่ใสรถเข็นเรขายตามแหลงชุมชนตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคมากที่สุด

 ธรุกิจหลัก
ผลิตและขายขนมอบ, คุกกี้ ,ขนมปงและเคกประเภทตางๆ  จํ าหนายทั้งปลีกและสง  รวมทั้งรับทํ าตามสั่ง
ผลิตและขายขนมอบ, คุกกี้,ขนมปง,พาย และ เคก ประเภทตางๆ  จํ าหนายปลีกในรานสาขา

 ธรุกิจเสริม
 ขายกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ  เพื่อบริการลูกคาที่เขามานั่งรับประทานขนมอบหรือเบเกอรี่ภายในราน

 กลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องจากขนมอบหรือเบเกอรี่  เปนสินคาที่สามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย  ดังนั้น การขยายตลาดในกลุมลูกคาเปา

หมายแตละกลุมจึงยังมีโอกาสอีกมาก  โดยทั่วไป กลุมลูกคาเปาหมายในตลาดเบเกอรี่สามารถแบงไดเปน 3 กลุม  ดังนี้
1. กลุมลูกคาระดับบน   กลุมลูกคาในระดับนี้จะมีกํ าลังซื้อสูง (ระดับ A-B+)  มีความตองการสินคาที่มีความพิเศษ

มีรสชาติและรูปลักษณของผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  รวมถึงการออกแบบบรรจุ
ภัณฑที่สวยงามและมีเอกลักษณ   รานเบเกอรี่ประเภทนี้จะตั้งอยูตามโรงแรมขนาดใหญ   หองอาหารหรูๆที่ตกแตงตามสไตลยุโรป

2. กลุมลูกคาระดับกลาง   กลุมลูกคาระดับนี้จะมีรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง (ระดับ B-C)  หรือกลุมผูที่ทํ างาน
ตามอาคารสํ านักงานในยานธุรกิจตางๆและนักศึกษา   รานเบเกอรี่ประเภทนี้มักจะตั้งอยูตามหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาตางๆ
รวมทั้งรานเบเกอรี่ทั่วไปที่มีสาขามากมายและตั้งอยูตามบริเวณยานธุรกิจตางๆ   รานเบเกอรี่ประเภทนี้จะมีรูปแบบของรานคา  ผลิต
ภัณฑและการออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณ   รวมทั้งการพัฒนารูปลักษณและรสชาติของผลิตภัณฑที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคา   เนื่องจากลูกคากลุมนี้จะมีรสนิยมและความตองการคลายกับกลุมแรก  แตจะมีกํ าลังซื้อนอย
กวา

3. กลุมลูกคาระดับลางหรือตลาด Mass  ผูบริโภคกลุมนี้จะใหความสํ าคัญกับราคามากกวารูปลักษณของผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑ  เนื่องจากมีกํ าลังซื้อนอย   แตรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑก็ยังเปนส่ิงสํ าคัญ   รานเบเกอรี่ในกลุมนี้  ไดแก
รานขายของชํ าทั่วไปตามตลาดหรือตามหมูบาน   รานขนมเล็กๆที่ไมมีมีปายชื่อรานที่ตามหมูบานหรือแหลงชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัด

 สวนผสมทางการตลาดของธรุกจิขนมอบเบเกอรี่
ผลิตภัณฑ(Product)

ในปจจุบันขนมอบหรือเบเกอรี่ไดพัฒนารูปรางหนาตาของผลิตภัณฑ  รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตใหกาวหนาไปจากในอดีตซึ่งมี
เพียงขนมปงที่ผลิตมาจากแปงสาลีเพี่ยงไมกี่ชนิด  ปจจุบันขนมอบหรือเบเกอรี่มีรูปแบบของผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้นจากการ
พัฒนาที่ตอเนื่องมาเปนเวลานาน  เชน ขนมปงที่มีไสหรือหนาตางๆ เคก, พาย, คุกกี้ และแครกเกอร ฯลฯ   ขนมอบหรือเบเกอรี่ไดรับ
ความนิยม  3 ประเภท คือ

ขนมปง (Bread)
ขนมปงมีความหลากหลายทั้งรูปราง และรสชาติ  สวนประกอบที่สํ าคัญไดแก แปงสาลี ยีสต นํ้ าและเกลือ  ขนมปงสามารถ

แยกได 4  ประเภท ตามปริมาณนํ้ าตาลและไขมัน ที่เปนสวนผสม



1. ขนมปงผิวแข็ง (Hard  Bread) จะมีปริมาณนํ้ าตาลนอยประมาณ 0.2% และมีไขมันเพียง 0-3%  เนื้อขนม
ปงที่ไดจะคอนขางแหง  มีเปลือกคอนขางแข็ง  เชน  ขนมปงฝรั่งเศส, ขนมปงขาไก  ฯลฯ

2. ขนมปงจืด (Loaf Bread) จะมีปริมาณนํ้ าตาลตั้งแต 4-8% และมีไขมัน 3-6% เชน ขนมปงแซนดวิช, ขนม
ปงหัวกะโหลก  ฯลฯ

3. ขนมปงกึ่งหวาน (Soft Bun)  มีปริมาณนํ้ าตาล 16-22% และมีไขมัน 6-12%  เนื้อขนมปงที่ไดเนื้อจะนุม
นิยมทํ าเปนรูปทรงกลม  อาจมีไสหรือไมมีไสก็ได  เชน  ขนมปงไสไก, ขนมปงไสหมูหยอง, แฮมเบอเกอร ฯลฯ

4. ขนมปงหวาน (Sweet Dough) มีปริมาณนํ้ าตาลสูง 16-22% และมีไขมัน 12-24% เปนขนมปงที่คอนขาง
หวานหรือขนมปงไสหวาน ชนิดตางๆ  เชน ขนมปงผลไม   ขนมปงมะพราว ฯลฯ

   
• เคก (Cake)

เคกสามารถแบงตามสวนผสมหลักที่ใชได 2 ชนิด คือ
1. เคกที่มีไขมันเปนสวนผสมหลัก
2. เคกที่มีไขเปนสวนผสมหลัก   แบงไดเปน 3 ชนิด

2.1. แองเจิ้ลฟูดเคก  เปนเคกที่ขึ้นฟูดวยไขขาว
2.2. สปนจเคก  เปนเคกที่ใชไขทั้งฟองหรือใชเฉพาะไขแดง
2.3. ชิฟฟอนเคก

     



• คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้มีสวนผสมคลายเคก  แตมีปริมาณของเหลวนอยกวา มีขนาดเล็ก มีรูปรางและรสชาติตางกันไป   คุกกี้สามารถแบง

ออกได 2 ประเภท คือ
1. แบงตามวัตถุดิบที่ใชมี 2 ชนิด คือ

1.1 . คุกกี้ที่มีไขมันเปนสวนผสมหลัก  สวนผสมและวิธีผสมของคุกกี้ประเภทนี้จะเหมือนกับเคก ตางกันที่คุกกี้จะมี
  ของเหลวนอยกวา  เพื่อใหสวนผสมขนพอที่จะทํ าเปนรูปรางตางๆ  ได

     1.2. คุกกี้ที่มีไขเปนสวนผสมหลัก  ตางจากคุกกี้ชนิดแรกที่วิธีการผสมและปริมาณไขในสูตรจะมากกวา
2. แบงตามวิธีการทํ ารูปราง มี 6 ชนิด คือ

2.1 .คุกกี้หยอด (Dropped  Cookies)  สวนผสมจะมีลักษณะเหลวพอที่จะใชชอนตักหยอดลงบนถาดไดหรือ
อาจจะใชหัวบีบและถุงบีบชวย  รูปรางของคุกกี้ชนิดนี้อาจแตงหนาดวยแยมหรืออื่นๆ  เพื่อใหสวยงามขึ้น

2.2 .คุกกี้กด  (Pressed  Cookies) สวนผสมจะเขมขนกวาคุกกี้หยอด  สามารถใชกระบอกกดคุกกี้กดเปนแ
        ลายตางๆ    รูปรางสวยงามจึงไมจํ าเปนตองแตงหนาเหมือนคุกกี้ชนิดแรก
2.3 .คุกกี้ปน (Moulded Cookies) สวนผสมคอนขางแหงและมีปริมาณไขมันสูง  สามารถปนเปนรูปราง

ตางๆ  ได
2.4 .คุกกี้คลึง (Rolled  Cookies) สวนผสมจะแหงสามารถใชไมคลึงแปง  คลึงเปนแผนไดแลวใชพิมพกดคุกกี้

เปนรูปตางๆ  หรือเปนลายที่ตองการได
2.5 .คุกกี้แทงหรือคุกกี้บาร (Bar Cookies) สวนผสมใกลเคียงกับเคกมาก  แตมีของเหลวนอยกวา  มักอบใน

พิมพแลวตัดเปนชิ้น คุกกี้ชนิดนี้สวนใหญจะนุมคลายเนื้อเคก  บางชนิดจะกรอบหรือเหนียว
2.6.คุกกี้แชแข็ง (Refrigerated  Cookies) สวนใหญจะคลึงแลวมวนเปนแทงและแชเย็นใหอยูตัว  เวลาใช

จึงตัดเปนชิ้นบางๆ  แลวอบ   คุกกี้ชนิดนี้สามารถเก็บไวไดนานเปนเดือน  โดยเก็บไวในชองแข็ง



ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีรูปรางหนาตา  กระบวนการผลิตและปจจัยที่ใชในการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภคนั้น  จะตองมีการกํ าหนดกลุมลูกคาเปาหมายกอนวาจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของใคร ผูหญิง ผูชาย
เด็ก ผูใหญ ระดับฐานะเปนอยางไร  เนื่องจากผูบริโภคแตละคนมีรสนิยมในการกินที่ตางกัน  ความสามารถในการซื้อก็ตางกัน การตั้ง
กลุมเปาหมายที่จะมาเปนลูกคาจะทํ าใหอยางนอยก็สามารถผลิตสินคาไดใกลเคียงกับความตองการของคนกลุมนั้นบาง  รวมทั้งคุณ
ภาพของสินคาและวัตถุดิบที่ใชก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญที่จะทํ าใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา  ดังนั้นผูประกอบการควรใหความ
สํ าคัญและหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอยูเสมอ
     ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)

ผูประกอบการจะตองกํ าหนดลักษณะของรานใหเหมาะสมทั้งขนาดของรานและสถานที่ตั้ง  ซึ่งรานควรตั้งอยูในบริเวณใกล
เคียงกับแหลงชุมนุมของกลุมเปาหมายหรือบริเวณที่ลูกคาสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก    และเขาถึงรานคาไดงาย  มีบริเวณพื้นที่
วางขายสินคาและบรรยากาศภายในราน  นอกจากนี้  ความสะอาดของรานยังเปนส่ิงที่ชวยดึงดูดลูกคาเขารานไดมาก  และหากมีทํ า
ในลักษณะขายสง   ผูประกอบการก็จะตองพิจารณาวาจะมีชองทางการจัดจํ าหนายอยางไร  การขนสงสินคาไปยังสถานที่จํ าหนายจะ
ทํ าดวยวิธีใด  จึงจะสามารถรักษาคุณภาพของสินคาไวไดอยางสมํ่ าเสมอและมีตนทุนที่ตํ่ ากวาคูแขง

ชองทางการขายอื่นๆ  ไดแก การบริการสงสินคาถึงบาน   รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่   ดิสเคานทสโตร   ซุปเปอรมารเก็ต
คอนวีเนียนสโตร   โรงพยาบาล   อาคารสํ านักงานตางๆ และสถานีบริการนํ้ ามัน

         ตัวอยาง  การจัดหนาราน
     การโฆษณา( Advertising )

การโฆษณาประชาสัมพันธสวนใหญของรานเบเกอรี่จะใชส่ือส่ิงพิมพตางๆ  เชน นิตยสารตางๆที่กลุมลูกคาเปาหมายสนใจ
อาน  ใบปลิว  ปายโฆษณาหนารานและปายโฆษณาบนชั้นวางขายสินคา   เปนตน

       การสงเสริมการขาย ( Promotion )
การสงเสริมการขายมีบทบาทในการจูงใจใหเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อสินคาขึ้น    ผูบริโภคทั้งที่เปนกลุมเปาหมาย

และที่มิใชกลุมเปาหมาย   เมื่อไดรับการกระตุนก็อาจเกิดความสนใจอยากทดลองซื้อสินคา   แลวอาจจะกลายมาเปนลูกคาขาประจํ า
ในภายหลัง   เครื่องมือการสงเสริมการขายของธุรกิจรานเบเกอรี่มีอยูหลายรูปแบบ  ไดแก  การลด  แลก แจก แถม เชน การลด
ราคาสินคาในรานทุกชนิด 20-25 % ประจํ าทุกวันพุธ  การสะสมคูปองแลกซื้อสินคาอื่นภายในราน  การตั้งยอดซื้อสินคาเมื่อลูก
คาซื้อสินคาไดตามมูลคาทางรานก็จะแถมสินคาอื่นๆ ใหกับลูกคาไปดวย  หรือเมื่อรานมีผลิตภัณฑออกใหมก็จะมีการแจกใหลูกคาได
ทดลองชิม  เปนตน



  



ตัวอยาง  รายการสงเสริมการขายของรานขนมอบเบเกอรี่



 บรรจุภัณฑ (Packaging )
การบรรจุหีบหอมีความสํ าคัญอยางยิ่งในการผลิตขนมอบหรือเบเกอรี่ออกจํ าหนาย  ขนมอบจะดูนารับประทานและนาซื้อ

มากขึ้น  ถาผูผลิตพิถีพิถันในการเลือกใชวัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  การหอขนมกอนนํ าออก
จํ าหนายจึงเปนที่นิยมกันมาก  เนื่องจาก

1. ทํ าใหขนมเก็บไวไดนาน
2. ดูสะอาดถูกสุขลักษณะ
3. สะดวกตอการจับและการเก็บรักษา
4. ผูบริโภคสามารถมองเห็นลักษณะของผลิตภัณฑได
5. ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรักษาสินคา  การขนสง  และการวางโชว
6. กระตุนความสนใจใหลูกคาอยากซื้อมากขึ้น
บรรจุภัณฑนอกจากจะมีประโยชนในการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑแลว  ยังมีประโยชนทางดานการตลาดดวย  คือ
1. ชวยในการสงเสริมการขาย  บรรจุภัณฑที่ออกแบบสวยงามสามารถใชเปนส่ือโฆษณาและขายสินคาไดดวยตัวเอง
2. แสดงขอมูลอาหาร เชน ขอมูลดานโภชนาการ  สวนประกอบของอาหาร  วันที่ผลิต วันหมดอายุ คํ าแนะนํ าและเครื่อง

หมายเลขทะเบียนหรือเลขอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. ตั้งราคาขายไดสูงขึ้น  บรรจุภัณฑที่สวยงามจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา  สรางความนิยมในสินคาจากตราและเครื่อง

หมายการคา   ทํ าใหเกิดความภักดีในตัวสินคา  ทํ าใหสามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได
4. การเพิ่มปริมาณการขาย  ดวยการรวมหนวยขายปลีกหลายๆ  ชิ้น  รวมเปนชุด
5. เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  โดยการใชบารโคดบนบรรจุภัณฑ  ทํ าใหพนักงานขายสามารถคิดคํ านวณจํ านวนเงินได

สะดวกรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น
6. เปนส่ือในการรณรงคในเรื่องตางๆ  เชน สัญลักษณรีไซเคิล  ฉลากเขียว  เปนตน
ประเภทของบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับอาหารแปรรูปประเภทตางๆ

       กลุมอาหาร         ประเภทบรรจุภัณฑ                          คํ าแนะนํ าและเหตุผล
  เบเกอรี่และขนมหวาน 1.กลองกระดาษแข็ง

2.ถาดพลาสติกใส  แบบหอยกาบ
   (Clam Shell)

3.ถาดพลาสติกหรือกระดาษปด
    ผนึกดวยความรอนบนแผนฟลม
4.ถาดอลูมิเนียมพรอมฝาทํ าดวย
    กระดาษแข็ง

- สามารถพิมพตกแตงไดอยางสวยงาม, ราคาถูก
- สามารถมองเห็นสินคา เพิ่มคุณคา ถาใชพลาสติกที่มีอัตราการซึม
  ผานของกาซนอยจะชวยยึดอายุอาหารแตตัวฝาจะตองปดสนิท
   ดวยความรอนได
- ราคาถูกกวา แตตองคัดเลือกประเภทของพลาสติกใหเหมาะสมกับ
  สินคา
- มีราคาสูงแตสามารถรักษาคุณภาพสินคาไวไดนาน  เหมาะ
    สํ าหรับแชเย็นหรือแชแข็ง

การเลือกวัสดุที่ใชทํ าบรรจุภัณฑ  ควรคํ านึกถึง
1. ราคาไมควรสูงเกินไป
2. วัสดุที่ใชจะตองมีความมัน  และสามารถพิมพได
3. สามารถโคงงอและพับได



4. สามารถเก็บความสดและความนุมกรอบของสินคาไวได  และสามารถปองกันการสูญเสียความชื้นหรือการซึมไดบรรจุภัณฑ
เปนส่ิงที่ชวยกระตุนใหลูกคาอยากซื้อสินคา  โดยบรรจุภัฑที่เลือกใชตองเลือกใชวัสดุที่สามารถปกปองผลิตภัณฑไดดี  สะดวก
สบายในการขนยาย

ลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดี
1. รูปแบบตองสวยงาม  มีรูปทรงที่หลากหลาย
2. ลูกคาสามารถถือไปไหนมาไหนไดสะดวก  เชน  บรรจุภัณฑที่มีหูหิ้วเพื่อใหสะดวกในการขนยาย ฯลฯ เปนตน
3. ความสูงของบรรจุภัณฑตองมีความเหมาะสม  ไมสูงหรือตํ่ าเกินไป  ซึ่งอาจจะมีผลเสียหายตอรูปทรงของผลิตภัณฑได เชน

ขนมเคก เปนตน
4. ชวยลดเนื้อที่ในการจัดเก็บและการขนสง

     

  



ตัวอยาง  บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ
 สุขลักษณะของสถานประกอบการ
ผูประกอบการรานขนมอบหรือเบเกอรี่  ควรจะตองเรียนรูสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสินคา  เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน  ส่ิงสํ าคัญที่ผูประกอบการจะตองคํ านึงถึงก็คือ
1. ความสะอาดของคนงาน เปนเรื่องที่สํ าคัญ  ส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ  เชน หองนํ้ า – หองสวม, อางลางมือ, ผาเช็ด

มือ, หมวก, ผากันเปอน  เปนตน  เหลานี้ผูประกอบการควรเอาใจใสดูแล  และเนนยํ้ าใหคนงานเห็นความสํ าคัญในการรักษาความ
สะอาดอยูเสมอ  เพราะวาโอกาสที่ผลิตภัณฑจะติดเชื้อจุรินทรียไดนั้นสวนใหญจะมาจากคนงานที่ทํ าการผลิต

2. เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต  ควรทํ าความสะอาดใหเรียบรอยทันทีหลังจากใชงานแลวทุกครั้ง  และจัดเก็บใหเปน
ระเบียบ  เพื่อใหสามารถหยิบใชงานไดสะดวก

3. หองเก็บรักษาวัตถุดิบ  ควรจัดเก็บแยกเปนสัดสวน  เชน  ที่เก็บแปง  ไขมัน  เนยไข และอื่นๆ  หากเก็บวัตถุดิบดังกลาว
ไวรวมในหองเดียวกันจะทํ าใหผลิตภัณฑที่ผลิตออกมามักมีกล่ินแตกตางไป  และหองเก็บควรมีความมิดชิดสามารถปองกันสัตวหรือ
แมลงตางๆ  ที่อาจจะเปนพาหนะนํ าเชื้อโรคหรือกอใหเกิดความเสียหายได

4. สถานที่ผลิต  ควรมีการระบายอากาศไดดี  มีแสงสวางเพียงพอ  และสามารถปองกันแมลงหรือสัตวอื่นๆ  เขาไปทํ า
ความเสียหายกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

5. พื้นโตะที่ใชประกอบกิจกรรมการผลิต  ควรเช็ดถูใหสะอาดเรียบรอยทุกครั้งหลังจากใชงานแลว  รวมทั้งพื้นผนังของหองที่
ใชผลิตขนมควรทํ าความสะอาดอยูเสมอ

6.การกํ าจัดของเสีย  เชน นํ้ าลางเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ  เศษแปงที่ผสมแลวหรือวัตถุดิบอื่นๆ  ควรจํ ากัดออกใหสะอาด
ในวัสดุหรือภาชนะที่ปดไดมิดชิด  ที่สามารถปองกันกลิ่นของเสียและแมลงหรือสัตวไปร้ือคนได  ส่ิงตางๆ  ดังกลาวผูประกอบการควร
เอใจใสดูแลอยางทั่วถึง  เพื่อใหมีความสะอาดอยูเสมอ  ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาก็จะปราศจากเชื้อโรค  และทํ าใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดี  เปนที่เชื่อถือของผูบริโภค

 การจัดหาวัตถุดิบ
ในปจจุบันการซื้อหาวัตถุดิบในการผลิตสามารถทํ าไดสะดวกมากขึ้น   โดยสามารถหาซื้อไดจาก

1. โรงงานผูผลิตโดยตรง  เชน  บ. ยูเอฟเอ็ม ฟูดเซ็นเตอร จํ ากัด ผูผลิตแปงขาวสาลีและแปงทุกชนิด  เปนตน



2. รานคาที่ขายอุปกรณ ทํ าขนมทั่วไป(หรือรานคายานสะพานหัน)  , ซุปเปอรสโตร , ดิสเคานทสโตร  เชน  แม็คโคร,โลตัส  หรือ
บิ๊กซี  เปนตน

 การลดตนทุนในการผลิต
ผูประกอบการที่สามารถลดตนทุนการผลิตไดมากกวา  ยอมจะทํ าใหไดเปรียบในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น  และสามารถทํ า

กํ าไรไดมากขึ้นอีกดวย  แตการลดตนทุนการผลิตผูประกอบการจะตองคํ านึงถึงการรักษาคุณภาพ, มาตรฐานและรสชาติของผลิต
ภัณฑดวย  รวมทั้งการกํ าหนดราคาขายก็ควรกํ าหนดใหเหมาะสบกับตนทุน, คุณภาพของผลิตภัณฑและกลุมลูกคาเปาหมาย  แนว
ทางในการลดตนทุนการผลิต  สามารถทํ าไดดังนี้คือ

1. ใชปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสม  ชั่ง  ตวง  สวนผสมใหถูกตองตามสูตร
2. ควบคุมการทํ างานใหมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนการดํ าเนินงานการผลิตอยางตอเนื่อง
4. รักษาสุขอนามัยสวนบุคคลของพนักงาน  สถานที่ผลิต  และพื้นที่วางขายผลิตภัณฑ
5. ผลิตในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดของเสีย  ตํ าหนิ  หรือของคืน
6. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  มาขายอยูเสมอ

 การจัดเตรียมขั้นตอนการผลิต
ผูประกอบการควรจัดเตรียมลํ าดับการผลิตขนมแตละชนิดไว  เพื่อชวยประหยัดเวลาและไมเกิดความสับสนในเวลาทํ างาน

มีความเปนระเบียบอะไรควรเริ่มทํ ากอนหลังเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีขั้นตอนในการทํ างาน
ตัวอยางการจัดเตรียมขั้นตอนในการผลิตขนมอบ   สํ าหรับรานเบเกอรี่ที่ทํ าขายหนารานซึ่งมีอุปกรณเพียงชุดเดียวและ

ตองการทํ าขนมใหเสร็จทันขายขายในตอนเชา  ควรจะเริ่มผลิตตั้งแตชวงเวลาตี 3-4
ชวงเริ่มตนผลิตจะตองเปดเตาอบใหรอน(ตองเสียเวลารอใหอุณหภูมิรอนไดที่) แบงพนักงานออกเปน 2 กลุม

• กลุมแรกชั่งตวงและเตรียมสวนผสมของขนมเคกและขนมอบชนิดตางๆที่จะทํ า  รวมทั้งอุปกรณในการทํ าขนมไวใหพรอม
• กลุมสองหมักโด(ของผสมระหวางของเหลว แปง สวนผสมอื่นๆซึ่งมีความเหนียวและนวดได)จํ าพวกขนมปงแซนดวิชหรือขนมปง

หวานชนิดตางๆเตรียมไวรอขั้นตอนตอไป
• กลุมแรกเมื่อความรอนไดอุณหภูมิตามตองการ  ผสมเคกชนิดตางๆแลวนํ าเขาเตาอบ  ระหวางรอเคกสุกเตรียมสวนผสมของครีม

สํ าหรับแตงหนาเคก
• กลุมสองเมื่อหมักโดแซนดวิช  ขนมปงเสร็จก็ตีพาย(ขนมอบที่ประกอบดวยสวนเปลือกและสวนไส  ซึ่งทํ าจากผลไมหรือเนื้อสัตว  มี

ลักษณะรวน)หรือแปงพัฟเพสตรี้(ขนมอบที่มีลักษณะคลายพาย  จะมีชั้นของแปงสลับกับเนย โดยการคลึงแปงออกเปนแผนแลว
วางเนยสลับกับแปงแลวคลึง  ทํ าซํ้ ากัน 3-4 ครั้งเมื่ออบขนมแลวจะไดเปลือกขนมเปนชั้นๆ)(เตรียมแชตูเย็นสํ าหรับทํ าในวันตอไป)
ระหวางการตีแปงพัฟของวันตอไป  ก็แผแปงพัฟที่ไดเตรียมไวในวันกอนแลวหอไสตางๆ  อบพายตอจากเคกเมื่อเคกสุกเรียบรอย
แลว  ระหวางการทํ าขนมจํ าพวกพัฟเพสตรี้  หากขนมปงที่หมักไวไดเวลาก็ดํ าเนินการในขั้นตอนตอไป  หรือทํ าแบบขั้นตอนเดียว
โดยนํ าแปงโดมารีด  ชั่งใสพิมพรอใหแปงขยายตัวใหเต็มพิมพแลวจึงนํ าเขาเตาอบ

• กลุมแรกเมื่อผสมครีมเรียบรอยก็ตกแตงหนาเคก  กลุมสองเมื่ออบขนมพัฟเพสตรี้เสร็จก็นํ าขนมปงที่ขยายตัวเต็มพิมพเขาอบตอได
เลย



• เมื่อกลุมแรกและกลุมสองทํ าขนมปงและขนมเคกเสร็จ  ก็จะรวมกันทํ าขนมคุกกี้ตอไป  ถาการทํ างานสามารถประสานงานกันได
อยางดีจะทํ าใหขั้นตอนการผลิตงายและรวดเร็ว

 อุปกรณในการทํ าขนมอบเบเกอรี่
เครื่องชั่ง  มีสวนสํ าคัญในการทํ าขนมอบเบเกอรี่มาก  ซึ่งจะมีผลตอลักษณะของขนมถามีการชั่งตวงผิดไปจากอัตราสวนที่เหมาะ

สมหรือใชอุปกรณผิดก็จะทํ าใหขนมที่ทํ าไดไมไดลักษณะที่ควรจะเปนหรือรสชาติผิดเพี้ยนไป  อุปกรณที่ใชในการชั่งหรือตวงมีหลาย
ชนิด  เชน
• ชอนตวง   มี 4 ขนาดคือ 1 ชอนโตะ, 1 ชอนชา, 1/2 ชอนชา, 1/4 ชอนชา  อาจทํ าจากโลหะหรือพลาสติก  ใชสํ าหรับตวงของเหลว

หรือของแหง  ถาใชตวงของแหงไมควรใชชอนตวงตักโดยตรงเพราะจะทํ าใหไดปริมาตรที่มากเกินไป  ตองใชวัสดุอื่นตักใสชอนตวง
แลวใชมีดปาดใหเรียบรอย

• ถวยตวง  จะแยกออกเปนถวยตวงของแหงกับของเหลว  มีขนาดตั้งแต 1 ถวยตวง, 1/2 ถวยตวง, 1/3 ถวยตวงและ1/4 ถวยตวง
ถวยตวงของแหงจะใชตวงสวนผสมที่เปนของแหงเทานั้นเชน แปง นํ้ าตาล นมผง เนย  ถาเปนถวยตวงของเหลวจะมีขีดบอก
ปริมาตรอยูดานขางมีขนาดตั้งแต 1 ถวยตวงถึง 6 ถวยตวงใชตวงของเหลวพวก  นมสด  ไขขาว  และของเหลวอื่นๆ

• ตาชั่ง  มีความเที่ยงตรงมากกวาชอนตวงหรือถวยตวง  และใชในการชั่งสวนผสมที่มีปริมาณมาก  ขนาดของตาชั่งที่นิยมคือ ขนาด
1 กิโลกรัม  ขอควรระวังคือไมควรชั่งของที่มีนํ้ าหนักเกิน 1 กิโลกรัม

การชั่งตวงที่ถูกตองเปนสวนสํ าคัญ  เพราะจะมีผลถึงผลิตภัณฑที่ไดออกมา  ทั้งรส  กล่ินและรูปลักษณของ
ผลิตภัณฑ  จึงควรชั่งตวงใหถูกตองตามอัตราสวนผสม

เครื่องผสมแบบตางๆ  จะชวยใหสวนผสมของขนมทั้งเปยกและแหงรวมกันเปนเนื้อเดียวไดอยางดี   เครื่องผสมที่ใชในการทํ าเบ
เกอรี่สามารถแบงได 3 ประเภท
• เครื่องผสมแบบแนวตั้ง  นิยมใชในการทํ าเบเกอรี่   เนื่องจากมาสารถใชงานไดหลายอยาง  เครื่องผสมชนิดนี้มีตั้งแตขนาดเล็กจน

ถึงขนาดใหญแลวแตปริมาตรที่ตองการ  สวนประกอบของตัวเครื่องจะประกอบไปดวยแกนที่ใสเครื่องชวยในการผสม  ซึ่งมีอยู 3
ประเภท
1. ชนิดที่เปนตะของอ  ใชสํ าหรับนวดผสมแปงใหเปนกอนในการทํ าขนมปง
2. ลักษณะแบนรูปใบไม  ใชตีเนยกับนํ้ าตาลใหขึ้นฟู  ใชสํ าหรับการทํ าเคกที่ตองตีเนยกับนํ้ าตาลหรือตีเนยกับแปง  การใชหัวตีนี้

จะใชกับความเร็วในระดับปานกลางเปนสวนใหญ
3. ตะกรอ  ใชสํ าหรับการตีไขใหเกิดฟองจะใชกับความเร็วของเครื่องที่คอนขางสูงเพื่อใหไขฟูในระยะเวลาสั้นๆจะทํ าใหไขอยูตัว

มีผลตอปริมาตรของเคก  เคกที่นิยมใชตะกรอทํ าไดแก  ชิฟฟอนเคก  สปนจเคก  หรือการตีเคกแบบขั้นตอนเดียว
อุปกรณทั้ง 3 ชนิดนี้สามารถถอดเปลี่ยนไดโดยใชตัวเครื่องผสมเดียวกันและสามารถปรับอัตราความเร็วของ

เครื่องไดตามความเหมาะสมของขนมแตละชนิดผูประกอบการจะตองเลือกใชใหถูกตอง  เพื่อใหไดผลิตภัณฑออกมาดีตามตองการ
• เครื่องผสมแบบแนวนอน   ใชนวดแปงในการทํ าขนมปงเพียงอยางเดียว  ไมสามารถใชในการตีไขและเนยได
• เครื่องผสมแบบแบบ 2 แขน   เครื่องจะประกอบดวยแขนเหล็ก 2 แขน  ปลายงอหมุนเขาหากันและจะชวยดึงกอนโดอยางชาๆ

เมื่อเครื่องเดินแขนทั้งสองจะหมุนในทิศทางสวนกันตรงกลางของอางผสม  เพื่อผสมกอนโดใหเขากัน  อัตราเร็วของเครื่องจะมี
อัตราเดียวและเปนอัตราที่ชามากทํ าใหสามารถนวดแปงไดดีโดยไมทํ าใหอุณหภูมิของกอนโดรอนเกินไประหวางการผสม  นอก
จากผสมแปงขนมปงแลวยังสามารถผสมแปงพัฟเพสตรี้และแปงพายได  เครื่องชนิดนี้จะใชเวลาในการนวดขนมปงนอยกวาเครื่อง
ผสมแบบแนวตั้ง



ตูหมักและพักกอนโด  ใชกับผลิตภัณฑที่ใชยีสตเปนตัวชวยทํ าใหขึ้นฟูเชน  ขนมปงตางๆ และผลิตภัณฑอื่นที่ใชยีสตและตอง
หมักไวในหองหมักหรือตูหมักที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได  เพื่อใหยีสตทํ างานไดดีในระหวางหมักแปงที่นวดผสมไดที่
แลว  การหมักแปงหรือพักใหกอนโดขึ้นตองการความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม  เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ออกมามีคุณภาพดี   ถาเปน
การทํ าเบเกอรี่ในธรรมดาหรือในบานเราที่มีอากาศคอนขางรอนอาจจะไมตองใชตูหมักก็ได  โดยตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองแลวใชผาชุบ
นํ้ าบิดใหหมาดหรือใชแผนพลาสติกคลุมกอนโดไว  เพื่อกันไมใหผิวหนาของกอนโดแหง

ตูอบ  มีทั้งใชไฟฟา  กาซและนํ้ ามัน  ขนาดของตูอบขึ้นอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่ตองการจะทํ า  ตูอบที่ดีจะตองสามารถควบ
คุมอุณหภูมิได  เพราะอุณหภูมิในการอบขนมเบเกอรี่จะตองสัมพันธกับลักษณะของผลิตภัณฑที่จะไดใหมีลักษณะตามตองการ  ใน
กรณีที่ไมมีตัวควบคุมอุณหภูมิก็ควรจะมีเทอรโมมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิภายในตูอบโดยเฉพาะเพื่อใชตรวจสอบอุณหภูมิที่แนนอนของตู
อบกอนที่จะนํ าผลิตภัณฑเขาอบ  ตูอบเปนเครื่องมือที่สํ าคัญในการทํ าขนมเบเกอรี่  เพราะขนมทุกชนิดจะตองผานการอบใหสุก  ราคา
ของตูอบจะขึ้นอยูกับวัสดุที่นํ ามาผลิต  เชน  เหล็กหรือเหล็กสแตนเลส  วัสดุที่ใชกักเก็บความรอนเชน ใยแกว  เปนตน

นอกจากอุปกรณตางๆที่ไดกลาวมายังมีอุปกรณอีกหลายชนิด เชน เครื่องหั่นขนมปง  เครื่องรีดมวนโด  พายยาง  มีดขนาด
ตางๆ  แร็ค ฯลฯ  ซึ่งเปนอุกรณที่สามารถหาซื้อไดงาย   ตามรานจํ าหนายวัตถุดิบ  วัสดุและอุปกรณในการทํ าขนมทั่วๆไป

 การจัดสงสินคา
ในการขนยายหรือนํ าสงสินคาไปยังพื้นที่ขายสินคา  ส่ิงที่ผูประกอบการควรพิจารณา  ดังนี้คือ

1. พาหนะที่ใชในการขนสง  ควรมีพื้นที่ในการจัดเก็บอยางเหมาะสม  และสามารถปองกันความเสียหายของสินคาจากการขนสง
รวมทั้งสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูเสมอ คืออยูระหวาง 20-25  องศาเซลเซียส

2. ภาชนะที่ใชใสผลิตภัณฑในการขนสง  ควรสามารถปกปองผลิตภัณฑไมใหเกิดความเสียหายหรือเสียรูปทรง
3. บรรจุภัณฑควรออกแบบและเลือกใชวัสดุใหเหมาะสม  และสามารถรักษารูปทรงของผลิตภัณฑไวได

 การบริหารรานคา
การบริหารงานภายในรานเบเกอรี่  ประกอบดวยองคประกอบที่สํ าคัญ  4  ประการคือ
1. การจัดจํ าหนายสินคา  ผูประกอบการจะตองพิจารณาแนวทางในการจํ าหนายสินคา  ดังนี้คือ

- จะตองศึกษาถึงพฤติกรรม, รสนิยม, และปจจัยที่กํ าหนดการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
      - ศึกษาถึงลักษณะการเดินดูสินคาภายในรานเพื่อกํ าหนดตํ าแหนงการวางสินคาแตละประเภท  เพื่อใหสะดวกใน
        การหาซื้อสินคา

- พิจารณาเลือกชนิดและของสินคาที่จะขายในราน  แยกแยะและจัดประเภทหมวดหมูของสินคา
- จัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู  และตกแตงสินคาใหมีสีสรรนารับประทาน
- ติดปายชื่อและราคาสินคาทุกชนิด  ใหชัดเจนและบรรจุสินคาที่จะขายในบรรจุภัณฑที่เหมาะสมพรอมทั้งติด
   ราคาขายใหเรียบรอย
- ใชปายหรือส่ือโฆษณาอื่นๆ  เพื่อประชาสัมพันธสินคา
- ตกแตงรานใหสะอาดและสวยงามอยูเสมอ
- มีการวางแผนการขายอยางเปนขั้นเปนตอนทั้งในชวงเหตุการณปกติ  และในชวงวันหยุดหรือเทศกาลตางๆ
- เนนจุดเดนในการขายของราน  รวมทั้งการจูงใจพนักงานขายของราน

2. รูปแบบของการจัดโชวสินคา  แบงได  2 ประเภท  คือ



1. รูปแบบที่ใหลูกคาบริการตนเอง  จะตองศึกษาพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อสินคาของลูกคา
จัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู  และเพิ่มสีสรรใหสะดุดตา  โดยวางสินคาทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  สินคาที่ตองใชพื้นที่มากควรวางไว
ชั้นลางใสบรรจุภัณฑที่เหมาะสมติดปายบอกราคา  ทํ าการประชาสัมพันธดวยปายหรือส่ือตางๆ  จัดชั้นวางสินคาใหม  และตองมีการ
หมุนเวียนผลิตภัณฑในแตละชวงเวลาทั้งเชา  กลางวัน  เย็น เพื่อไมใหเกิดความซํ้ าซากจํ าเจ

  

 ตัวอยาง  การจัดวางสินคาที่ใหลูกคาสามารถเลือกหาสินคาไดเอง

2. รูปแบบที่มีพนักงานบริการลูกคา  ติดปายชื่อและราคาสินคาใหชัดเจน  เลือกสีสดใสจัดสินคาใหเปนหมวดหมูและเปน
ระเบียบ  วางสินคาที่สูงใจไวชั้นบนและตองวางใหเต็มชั้นอยูเสมอ  ควรวางสินคาที่เก็บไวไดนานไวชั้นลาง  ใชภาชนะบรรจุที่เหมาะ
สม    รองดวยกระดาษหรือลูกไมเพื่อตกแตงสินคาใหดูนาสนใจมากขึ้น  คอยใหคํ าแนะนํ าที่ถูกตองโดยคํ านึงถึงความตองการของลูก
คาเปนหลัก



   

ตัวอยาง  การจัดวางสินคา  ปายชื่อสินคาและการใหบริการของพนักงานหนาราน
3. ปายโฆษณา  ปายมีสวนในการสงเสริมการขายสินคาอยางเงียบๆ  ดังนั้นในปายโฆษณาควรจะบอกอะไรบาง

1. ชื่อสินคา/ผลิตภัณฑ
2. นํ้ าหนักสุทธิ/ชิ้น
3. ราคาขาย
4. เหตุผลในการซื้อ

ตํ าแหนงของปายโฆษณา  อาจจะติดไวบนบรรจุภัณฑ   บนชั้นวางสินคา  บริเวณโตะเก็บเงิน  หรือบริเวณ
ที่ลูกคาสามารถสังเกตเห็นไดงาย



ตัวอยาง   ปายโฆษณาที่ติดบนบรรจุภัณฑ

4. การสรางภาพลักษณ  โดยการสรางความประทับใจใหแกลูกคากอนออกจากราน  โดยผูประกอบตองระลึกอยูเสมอวา  หัวใจ
สํ าคัญของการใชบริการของรานคาที่ประสบความสํ าเร็จก็คือ  ทํ าใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความประทับใจ  นอกจากทํ าเลที่ตั้ง
ของรานที่จะทํ าใหลูกคาเกิดความสะดวกในการเขาถึงไดงายแลว  คุณภาพของสินคาที่ไดมาตรฐานอยูเสมอ รูปแบบของบรรจุภัณฑ
ความสดใหมและสะอาดของสินคา  การตั้งราคาและปายแสดงราคาสินคาแลว  ผูประกอบการหรือพนักงานขายหนารานจะตองวาง
ตัวใหเปนกันเองอยางเหมาะสมกับลูกคามีไมตรีจิตที่ดี  และส่ือใหลูกคาเห็นถึงความจริงใจในการใหบริการ

 การฝกอบรบพนักงาน
พนักงานขายหนารานมีสวนสํ าคัญตอยอดขายของราน   ผูประกอบการจึงควรเอาใจใสและใหความสํ าคัญในการฝกอบรม

และพัฒนาพนักงานขายอยูเสมอ   เชน  ความรูความเขาใจในธุรกิจรานขนมอบหรือเบเกอรี่ , ความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ , เทคนิค
การขายและการใหบริการลูกคา ,การนํ าเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑใหม , การจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา , การบริหารสินคา , การบันทึก
ยอดขาย  ฯลฯ เปนตน  โดยแตละรานจะมีรูปแบบจะมีรูปแบบของการฝกอบรมที่แตกตางกัน  ระยะเวลาในการฝกอบรมโดยเฉลี่ยจะ
อยูที่ประมาณ 3-5 วัน แลวแตความเหมาะสม

 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ในธุรกิจรานขนมอบหรือเบเกอรี่  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมทั้งรูปรางหนาตาและรสชาติของผลิตภัณฑอยู

เสมอ   เพื่อใหลูกคารูสึกวาผลิตภัณฑของรานมีความหลากหลาย   มีเอกลักษณและความแตกตางจากรานขนมอื่นๆ   ส่ิงนี้ถือวามี
สวนสํ าคัญในการพัฒนายอดขายของราน   ที่ผูประกอบการจะตองดูแลเอาใจใสและคอยตรวจสอบความคิดเห็นและการยอมรับของ
ลูกคาอยูเสมอ   พรอมทั้งตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  ส่ิงเหลานี้มีสวนสํ าคัญตอความอยูรอดและความสํ าเร็จ
ของผูประกอบการ

 การเงิน/การลงทุน
1. แหลงเงินทุน

ขนาดของการลงทุนในรานขนมเบเกอรี่   สามารถทํ าไดหลายระดับตั้งแตรานขนาดเล็กที่มีเจาของคนเดียวจนถึงรานที่เปน
แฟรนไชสที่มีสาขามากกวา 10 สาขา   เงินลงทุนจะอยูระหวาง 50,000-500,000 บาทตอหนึ่งรานหรือหนึ่งสาขา  ขึ้นอยู
กับขนาดของพื้นที่ราน  ทํ าเลที่ตั้งราน  การตกแตงราน  อุปกรณที่ใชในการผลิตและความหลากหลายของสินคา

เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงนัก  ผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ก็สามารถใชเงินลงทุนเริ่มตนของตนเองหรือ
จัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินตางๆ เชน  ธนาคารSMEs , ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารพาณิชยทั่วไป  เปนตน

2. รายละเอียดการลงทุน
2.1.  คาใชจายสํ าหรับการลงทุนเริ่มตนจะแตกตางกันตามขนาดและลักษณะของกิจการ  สามารถแบงไดเปน

 คาตกแตงราน  เฟอรนิเจอรและอุปกรณเครื่องใชสํ านักงาน  ประมาณรอยละ  20-50  ของเงินลงทุน
 คาเครื่องมือและอุปกรณในการทํ าขนม   ประมาณรอยละ  35-45ของเงินลงทุน
 เงินทุนหมุนเวียน  ประมาณรอยละ  30-45  ของเงินลงทุน สวนใหญเปนคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบในการทํ าขนม
เงินเดือนพนักงาน  คานํ้ าประปา  คาไฟ  และคาวัสดุตางๆ   ฯลฯ

ตัวอยาง  ประมาณการเงินลงทุนเบื้องตน



รายการ จํ านวนเงิน(บาท)
คาตกแตงอาคารสถานที่(ขึ้นอยูกับรูปแบบและขนาดของราน)  50,000-100,000
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํ านักงาน
     โตะ / เกาอี้ทํ างาน                         5,000
     ตูเก็บภาชนะ                         5,000
     เครื่องปรับอากาศ                       50,000
     ตูเย็น                       35,000
     เครื่องโทรศัพทและโทรสาร                         7,500
     เครื่องคิดเลข                         1,000
     เฟอรนิเจอรอื่นๆ                       10,000
                                      รวม               113,500

คาเครื่องมืออุปกรณ
     เครื่องมืออุปกรณทํ าขนม                       38,000
     อื่นๆ                         5,000
                                     รวม               156,500

เงินทุนหมุนเวียน                       50,000
รวมเงินลงทุนทั้งหมด  256,500-306,500

2.2. ตนทุนสํ าหรับกิจการรานเบเกอรี่
ตนทุนหมายถึง   คาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดสินคามา   ประเภทของคาใชจายตางๆที่ถือเปนสวน

หนึ่งของตนทุนสินคา  สามารถจํ าแนกไดดังนี้
กิจการที่ผลิตสินคาเอง                                    กิจการที่ซื้อมาขายไป
-  คาวัตถุดิบ -  คาสินคาตามราคาในใบเสร็จ
-  คาแรงงาน -  คาขนสง
-  คาโสหุย/คาใชจายในการผลิต
• คาวัตถุดิบ   เปนคาใชจายหลักของสินคาในกิจการเบเกอรี่   วัตถุดิบของขนมไดแก  แปง  เนย  ไข

นม  นํ้ าตาล  และสวนประกอบอื่นๆ ตามสูตรของขนมแตละชนิด
• คาแรงงาน  ไดแก  เงินเดือนหรือคาแรงที่จายใหแกคนงานที่เกี่ยวของกับการผลิต/การขายขนมโดย

ตรง  เชน  พนักงานผสม , พนักงานขายหนาราน  เปนตน
• โสหุย/คาใชจายในการผลิต  คือคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ที่ไมใชคาวัตถุดิบและ

คาแรงงาน  เชน  คาเสื่อมราคาของอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต , คาเชาอาคาร , คาซอมแซม
อุปกรณเครื่องมือหรืออาคาร , คานํ้ า , คาไฟ , คาวัสดุส้ินเปลืองตางๆ และคาแรงงานทางออม  ไดแก  คาแรง
พนักงานทํ าความสะอาด  เปนตน

3. การหาตนทุนและกํ าไร ในการผลิตขนมอบเบเกอรี่



ส่ิงสํ าคัญในการดํ าเนินกิจการรานขนมอบเบเกอรี่  คือ  การคํ านวณตนทุนการผลิต  ผูประกอบการจะตองนํ า
      ราคาทุนของวัสดุที่นํ ามาผลิตบวกดวยคาเชื้อเพลิง ,คาแรง รวมทั้งคาสึกหรอของเครื่องมือเครื่องใช  แลวบวกดวย
      กํ าไรจากตนทุนประมาณ  30-50 %  นํ ามารวมกันแลวคํ านวณหาราคาขายที่เหมาะสม    ในการกํ าหนดราคาขาย
      ผูประกอบการยังตองคํ านึงถึงปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการกํ าหนดราคาขายดังที่ไดกลาวไวแลวในเบื้องตน
ตัวอยาง   การคํ านวณหาตนทุนวัตถุดิบของขนมปงลูกเกด

สวนผสม      %  นํ้ าหนัก(กรัม)  ราคาบาท/ก.ก. ตนทุนจากสูตร
แปงขนมปง 100 1000 30 30
ยีสต 1.5 15 200 3
เกลือ 1 10 10 0.1
นํ้ าตาล 25 250 14 3.5
นมผง 6 50 80 4
ไขไก 10 100 35 3.5
นํ้ า 45 450                     -                     -
มาการีน 15 150 45 6.75
ลูกเกด 35 350 75 26.25

นํ้ าหนักรวม          2375  กรัม                      รวมตนทุนจากสูตร       77.1  บาท
นํ้ าหนัก / ชิ้น          298   กรัม
จํ านวนชิ้นที่ผลิตได     8   ชิ้น     ตนทุน / ชิ้น  =  77.1 / 8  =  9.65  บาท

 การปนสวนโสหุย/คาใชจายในการผลิต
1. โสหุย/คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นใน 1 เดือน

เงินเดือน/คาแรง (พนักงาน 3 คน @ 6,000 บาท) 18,000    บาท
คาเชาอาคาร   5,000    บาท
คาเสื่อมราคาเครื่องมือ/อุปกรณ   5,000    บาท
คาซอมบํ ารุง   3,000    บาท
คานํ้ าประปา-ไฟฟา และแกส   7,000    บาท
คาของใชส้ินเปลืองตางๆ   6,000    บาท

รวม 44,000    บาท
2. ขอมูลการผลิตใน 1 เดือน
             ประเภทขนม             จํ านวนที่ผลิตได(ชิ้น)             ตนทุนวัตถุดิบ(บาท)
                ขนมปง                    5,000                     30,000
               ขนมเคก                    2,000                     20,000
            คุกกี้และอื่นๆ                    3,000                     30,000
                 รวม                  10,000                     80,000



100

วิธีที่งายที่สุดในการเฉลี่ยตนทุน  ก็คือ  การปนสวนตนทุนตามจํ านวนตนทุนวัตถุดิบ   จากขอมูลคาใชจายในการผลิตที่เกิดขึ้นใน 1
เดือน  เปนจํ านวน  44,000 บาทตองแบงเขาเปนคาใชจายในการผลิตของขนมทั้ง 3 ชนิด   ดังนี้คือ

คาใชจายในการผลิต / หนวย =   คาใชจายในการผลิตตอเดือน x 100
คาวัตถุดิบ

=   44,000 x 100
80,000

=   55 %
จากขอมูลที่ไดเราสามารถนํ าไปหาคาเฉลี่ยของคาใชจายในการผลิตสินคาแตละชนิดได   โดยการเทียบบัญญัติ
ไตรยางคกับตนทุนในสูตรของขนมแตละชนิด  เชน  ขนมปงลูกเกด 1 แถว  จะมีคาใชจายเฉลี่ยดังนี้

ขนมปง  8  แถว   ตองเสียคาใชจายการผลิต/หนวย   =   55 %
ขนมปง  1  แถว   ตองเสียคาใชจายการผลิต/หนวย   =   55 x 8

                    100
คาใชจายในการผลิต    =  4.4  บาท / แถว
ตนทุนขนมปง / แถว    =  9.65 + 4.4    =  14.05  บาท

 การกํ าหนดราคาขาย
ผูประกอบการควรพิจารณากํ าหนดราคาของสินคาที่ควรจะเปน   โดยหลักการแลวผูซื้อยินดีที่จะจายเพิ่มขึ้น  ถาเขาเห็นวา

สินคานั้นคุมคากับเงินที่จายไป  ไมวาจะเปนคุณภาพของขนม  การออกแบบที่สวยหรู  หรือความเชื่อม่ันในเครื่องหมายการคา  และ
ถาผูประกอบการตองการจํ าหนายผลิตภัณฑใหกับรานคาอื่นๆไปจํ าหนายตอ   จะตองมีการกํ าหนดราคาขายสงและผลกํ าไรที่ผู
จํ าหนายจะไดรับ  เพื่อจูงใจใหเขาขายสินคาใหมากขึ้น  ดังนั้น  การกํ าหนดราคาจึงเปนส่ิงสํ าคัญและควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสิน
คาแตละชนิด
ปจจัยในการกํ าหนดราคา

• ตนทุนของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
• ลักษณะของกลุมลูกคา  วาสนใจคุณภาพ หรือราคาของสินคา
• โสหุยการผลิต/คาใชจายอื่นๆ
• ราคาสินคาของคูแขงในบริเวณใกลเคียง
• จุดคุมทุนจากปริมาณสินคาที่ผลิต
• คาขนสง

เพราะฉะนั้นผูประกอบการจึงไมควรตั้งราคาใหสูงหรือตํ่ าเกินไป
โครงสรางราคา
ในการกํ าหนดราคาขายสินคา  นอกจากจะตองคํ านึงถึงตนทุนของสินคาแตละชนิดแลว  ผูประกอบการยังจะตองคํ านึงถึง

กํ าไรที่ตองการ  และภาษีที่จะตองเสียรวมเขาไปดวย   การกํ าหนดราคาขายสามารถคํ านวณไดจาก
ราคาขาย  = ตนทุนตอชิ้น + กํ าไรที่ตองการ + ภาษี

ตัวอยาง  ถาผูประกอบการตองการหาราคาขายขนมเคก  โดยตองการกํ าไร 30% และตองเสียภาษี 10% สมมติใหตนทุนของ
ขนมเคกเทากับ 4.5 บาทตอชิ้น

กํ าไร 30%  ของตนทุน    = (4.5 x 30)  = 1.35 บาท



100
ภาษี 10%  ของตนทุน    = (4.5 x 10)  = 0.45 บาท

  ดังนั้นผูประกอบการสามารถตั้งราคาขายสงขนมเคกไดในชวง 6.5 บาท / ชิ้น หรือราคาขายปลีก 7 บาท/ ชิ้น

กอนที่จะกํ าหนดราคาขายของสินคา   ผูประกอบการควรจะกํ าหนดอัตรากํ าไรที่ตองการไวกอน   นํ ากํ าไรที่ตองการไดไป
บวกกับตนทุนรวมตอหนวย   และภาษีมูลคาเพิ่ม(10%)ที่ตองเสีย   แลวนํ ามาคํ านวณหาราคาของสินคา  เชน  ราคาขายของขนม
ปงลูกเกด 1 แถว  คํ านวณไดดังนี้

ตนทุนรวมตอหนวย =  14.05 บาท
บวก  กํ าไร  50 % =    7.02 บาท
ราคาขายโดยประมาณ =  21.07 บาท
บวก  ภาษีมูลคาเพิ่ม 10 % =    2.10 บาท
 ราคาขายที่รวมภาษีแลว =  23.17 บาท
จากการคํ านวณราคาขายที่ได คือ 23.17 บาท   แตในการตั้งราคาขายจริงอาจจะตั้งราคาที่  24 บาท   เพื่อใหตัวเลข

ลงตัวและกํ าไรที่ไดก็จะเพิ่มมากขึ้น   แตในกรณีนี้ยังไมรวมคาภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑที่จะทํ าใหตนทุนสูงขึ้นอีก  ดังนั้นถาจะหา
กํ าไรจากราคาขาย   สามารถหาไดดังนี้

ราคาขาย =   24 บาท
ตนทุน + ภาษี =   14.05 + 2.1 =    16.15 บาท
กํ าไร =   24 - 16.15   =      7.85 บาท
คิดเปน % =   7.85 x 100 / 24 =      32.7 %

ตัวอยาง ประมาณการรายรับ - รายจายของธุรกิจรานขนมอบเบเกอรี่
ประมาณการรายรับ-รายจาย  ผลประกอบการรานเบเกอรี่ใน 1 ป

                                รายการ      จํ านวนเงิน(บาท)
รายได(ประมาณการยอดขายขั้นตํ่ า2,500บาท/วัน)                         900,000
รายจาย
   ตนทุนขาย(50% ของยอดขาย)                           45,000
   เงินเดือนพนักงาน(3 คน @ 6,000 บาท )                         216,000
   เงินเดือนเจาของ / ผูจัดการ                         120,000
   คาเชาสถานที่                           60,000
   คาเช้ือเพลิง                           30,000
   คาขนสง                           25,500
   คานํ้ าประปา                           18,000
   คาไฟฟา                           36,000
   คาโทรศัพท                             8,400
   คาใชจาเบ็ดเตล็ด                           26,000
   คาภาษีอื่นๆ                           90,000
   คาทํ าบัญชี                             3,000



   คาเสื่อมราคาตางๆ                           72,000
   คาตัดจายสินคา(คิดเปน0.7% ของยอดขาย/เดือน)                             6,300
                           รวมคาใชจาย                         756,200
กํ าไรกอนหักภาษีเงินได                         143,800
หัก  ภาษีเงินได(30%)                           43,140
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ                         100,660

 ระยะเวลาคืนทุน
     ปที่    เงินลงทุน    ผลตอบแทน           รวม
      0     256,500           0       -256,500
      1      172,660       -83,840
      2      172,660        88,820

จากการประมาณการเงินลงทุน  รายไดและคาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตน   พบวาธุรกิจรานขนมเบเกอรี่สามารถคืนทุนได
ภายในระยะเวลา  1.5 - 1.8 ป  แตละรานอาจมีระยะเวลาไมเทากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอยอดขายของราน
และขนาดของธุรกิจดังที่กลาวมาแลว

 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรานขนมเบเกอรี่จะแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  เชน  ขนาดของกิจการ   ทํ าเล

ที่ตั้ง   และความสามารถในการบริหารธุรกิจ  เปนตน  จากการประมาณการเบื้องตนพบวา  อัตรากํ าไรสุทธิตอยอดรายรับจะ
ประมาณรอยละ 11 -15     กํ าไรสุทธิตอเงินลงทุนประมาณรอยละ  32 -39   ตอป

 ขอจํ ากัดในการดํ าเนินงาน
1.   คุณภาพของวัตถุดิบบางชนิดที่ใชทํ าขนมไมคงที่   ควบคุมคุณภาพไดยาก   เนาเสียไดงาย   และปริมาณการผลิต
      ไมคงที่เนื่องจากเปนผลิตผลตามฤดูกาล
2.   อัตราการหมุนเวียนของพนักงานในการเขา - ออกจากงานมีอัตราสูง

 ปจจัยที่ทํ าใหการดํ าเนินธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
1. สินคา / ผลิตภัณฑ จะตองมีเอกลักษณ  คือมีรสชาติ  คุณภาพ  และความแปลกใหมที่ทํ าใหผูบริโภคเกิดความ

ประทับใจและจดจํ าไดถึงความแตกตางของผลิตภัณฑของเราเมื่อเทียบกับรานอื่นๆ
2. ทํ าเลสถานที่ตั้งราน  ควรตั้งอยูในทํ าเลที่เหมาะสม  ใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมาย  สามารถเดินทางไดสะดวก
3. การบริการ  เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ  และกลับมาซื้อสินคาซํ้ าอีกหลายๆครั้ง  จนกลายเปนลูกคาประจํ าในที่สุด   ดังนั้น

พนักงานขายหนารานจะมีสวนสํ าคัญในการใหบริการกับลูกคาโดยตรง  ผูประกอบการจึงควรเอาใจใส  ดูแล  ใหการฝกอบรม
และพัฒนาความรูแกพนักงานอยูเสมอ

4. มีความสมํ่ าเสมอในคุณภาพของสินคา   ทั้งความหลากหลายของสินคา  ปริมาณที่ผลิตใหพอเหมาะกับการขาย  และคุณภาพ
ของสินคาที่ไดมาตราฐานและคงที่อยูเสมอ   จะชวยสรางความเชื่อถือตอรานคา

5. ผูประกอบการจะตองมีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ  หมั่นคนควาหาผลิตภัณฑและวิธีการผลิตใหมๆอยูเสมอ



6. เอาใจใสในการควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑใหคงที่อยูเสมอ

 ขอเสนอแนะสูความสํ าเร็จ
ดานการบริหารจัดการ
1. ผูประกอบการตองมีความรูพื้นฐานในธุรกิจของตนเอง  และติดตามความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. ผูประกอบการตองมีความเปนผูนํ าและพื้นฐานความรูดานการบริหารจัดการ
3. ใหความสํ าคัญกับการสรรหาและฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
4. ใหผลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่เหมาะสม  เพื่อใหเกิดแรงกระตุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น  มีความรักและภักดีตอองคกร
6. ดํ าเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
7. จัดทํ าแผนธุรกิจที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคกร
8. ผูประกอบการตองใหความสํ าคัญและเวลากับการบริหารอยางใกลชิด
ดานการตลาด
1. รานคาควรมีตราสินคาและโลโกหรือชื่อของราน  เพื่อความเปนเอกลักษณ เพื่อใหลูกคาระลึกถึงและจดจํ าไดงาย  รวมทั้งตั้งชื่อที่

สามารถจดจํ าไดงาย  และทํ าปายชื่อที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย  ติดไวที่ขนมทุกชนิดที่ขายในราน   เพื่อความสะดวกของลูกคา
2. จัดโชวขนมที่พิเศษไวหนารานพรอมทั้งคํ าอธิบายคุณสมบัติส้ันๆของขนม  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา   ในการจัดโชวสินคา

ควรใชความคิดสรางสรรคในการจัดวาง  การจัดวางที่ใชสีที่ตัดกันอยางลงตัว  เพื่อใหสะดุดตาและกระตุนความรูสึกอยากชิมรส
ขนม

3. ประชาสัมพันธใหลูกคาทราบลวงหนา  สํ าหรับสินคาตัวใหมที่ทางรานทํ าออกมา  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับลูกคา
4. ใหลูกคาทดลองชิมผลิตภัณฑใหม  เพื่อใหลูกคาไดล้ิมรสชาติของสินคา  และจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาตอไป
5. ใหความสํ าคัญกับการบริการที่ดี  และเปนกันเองกับลูกคา  ใหคํ าแนะนํ าและอธิบายถึงคุณสมบัติของขนมแตละชนิดกับลูกคา

ดวยความเต็มใจ
6. สรางมาตรฐานดานการใหบริการ   และใหบริการที่รวดเร็วแกลูกคา
7. นํ าเสนอรูปแบบการใหบริการใหมๆ เชน มีการสงสินคาถึงบานหรือสํ านักงาน  เปนตน
8. จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย  และดึงดูดลูกคา  เชน ซื้อ 1 แถม1 ,ใหสวนลด 25-30% ,หรือมีเคกรูปหัวใจ ขายใน

ชวงเทศกาลวาเลนไทน
9. ยอมรับฝงคํ าติชมของลูกคา  เพราะคํ าติชมของลูกคาคือแนวทางการแกไขที่ดีและมีคา   เพราะจะทํ าใหเขาถึงความตองการของ

ลูกคาไดอยางลึกซึ้ง  และทํ าใหลูกคาประทับใจ  จนกลายมาเปนลูกคาประจํ า
10. ใชเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย  และรักษาความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ  รวมทั้งสถานที่รานคาใหสะอาดและอยูในสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ
  ดานการบัญชีการเงิน
1. ผูประกอบการตองไมสรางภาระคาใชจายประจํ ามากเกินไป
2. ผูประกอบการตองไมสรางภาระหนี้สินมากเกินความจํ าเปน
3. ผูประกอบการตองรูจักที่จะบริหารการเงินอยางเหมาะสมใหธุรกิจมีสภาพคลองทางการเงินที่สูง
4. ผูประกอบการควรนํ ากํ าไรที่ไดจากการดํ าเนินงานมาเปนทุนสํ ารองหรือสํ าหรับการขยายธุรกิจตอไป



5. ผูประกอบการควรจะแยกบัญชีระหวางธุรกิจและสวนตัว
6. ผูประกอบการควรจัดทํ างบการเงินใหถูกตอง

แหลงขอมูลอางอิง
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สิงหาคม 2545.
2.   ธนดา   สุวรรณสิทธิ์. กรรมการ บริษัท ยู.เอ็ม.ไทรดอเตอรสวีท  จํ ากัด(รานขนมบานอัยการ) . สัมภาษณโดย
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3. โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส, "การเปดรานเบเกอรี่ ",เอกสารประกอบการสัมนา โดยนิตยสารโอกาสธุรกิจและ

แฟรนไชส , 17 กุมภาพันธ 2545
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คํ าไข : ธุรกิจรานขนมอบเบเกอรี่ , คัมภีร 108 ธุรกิจ  แนวทางในการจัดตั้งและดํ าเนินการรานขนมอบเบเกอรี่
สํ าหรับผูประกอบการที่มีความสนใจจะเปดรานขนม  และผูที่ตองการพัฒนารูปแบบการดํ าเนินงานของรานใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

หมายเหตุ
• ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการใหความรูในเบื้องตนเทานั้น
• การจัดทํ าขอมูลไดดํ าเนินการมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง   ดังนั้น  ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆที่อาจจะมี

ผลกระทบตอธุรกิจได

http://www.thairegistration.com/
http://www.tipfood.com/
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