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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ธุรกิจ The Yellow House (เดอะเยลโลว์เฮาส์) เป็นธุรกิจขายขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บ

สไตล์โฮมเมด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2560 จากความชอบรับประทานขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บของ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่วนมากขนมเปี๊ยะที่วางขายในตลาดส่วนใหญ่จะใส่สารกันเสียเพ่ือยืดอายุ
สินค้า ผู้ศึกษาจึงต้องการผลิตขนมที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากไขมันทรานส์และสารกันเสียเพ่ือให้คนใน
ครอบครัวได้รับประทาน เมื่อได้ทดลองท ารับประทานกันเองภายในครอบครัวจึงเริ่มแจกจ่ายให้คน
รู้จักเพ่ือเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เคยได้ทดลองชิมรู้สึกติดใจในรสชาติประกอบกับเมื่อ
ทราบถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพใส่ใจต่อสุขภาพจึงติดต่อขอสั่งซื้อสินค้า ผู้ศึกษาจึงเริ่มต้นขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากนัก เนื่องจาก
กิจการไม่เคยวางจ าหน่ายในช่องทางอ่ืนและไม่ได้มีการวางงบประมาณส าหรับการสื่อสารการตลาด 
โดยที่ผ่านมากิจการมีรายรับเฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาทจากการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และมี
ลูกค้าประจ าโทรมาสั่ง ทางกิจการจะรับค าสั่งซื้อเฉพาะช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวว่างจาก
กิจกรรมอื่น ๆ เท่านั้น ในช่วงแรกผู้ศึกษาและครอบครัวตั้งใจท าเป็นเพียงอาชีพเสริม ต่อมาจึงมีความ
สนใจที่จะลงทุนท าธุรกิจอย่างจริงจัง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าบางส่วนเข้ามาติดต่อขอสั่งซื้อขนมจ านวน
มากเพ่ือเป็นอาหารว่างในงานประชุมสัมมนา หรืองานท าบุญ ผู้ศึกษาจึงมองเห็นโอกาสในการน า
ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องส าหรับให้ลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นอาหาร
ว่างในโอกาสต่าง ๆ 

แผนธุรกิจนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษากลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรเพ่ือเข้าใจถึงความ
ต้องการ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการสั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ส าหรับใช้ในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ต้องการใบก ากับภาษีทุกครั้งในการสั่งซื้อ 
ส่งผลให้กิจการวางแผนค านวณรายได้และต้นทุนอย่างละเอียดเพ่ือให้กิจการสามารถจดทะเบียน
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใบก ากับภาษีได้ เนื่องจากกิจการเป็นกิจการขนาด
เล็กจึงจ าเป็นต้องวางแผนที่รัดกุม  

นอกจากนี้ในส่วนของแผนการด าเนินงาน กิจการจะท าการย้ายสถานที่ ผลิตเนื่องจาก
ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ห่างไกลตัวเมืองซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจ จึงวางแผนเช่าพ้ืนที่ของญาติผู้ศึกษา ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่การคมนาคมสะดวกขึ้นเพ่ือช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าได้ ในด้านอุปกรณ์
กิจการวางแผนซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต ในด้านทรัพยากรจะท าการเพ่ิม
บุคลากรประจ าและให้ค่าตอบแทนที่จูงใจแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานสามารถอยู่กับกิจการได้ในระยะ
ยาว 

ส าหรับด้านการเงินผู้ศึกษามีแผนการลงทุนด้วยเงินส่วนตัวจ านวน 400,000 บาทและได้
ท าการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระยะเวลา 5 ปี พบว่ามูลค่าสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 975,848.52 บาท อัตราตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 
64.42% ซึ่งมากกว่าต้นทุนทางการเงิน (WACC) ที่เท่ากับ 20% ตามอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของ
กิจการคาดหวังเนื่องจากกิจการไม่มีการกู้ยืมเงิน และมีระยะเวลาคือทุน (Payback Period) เท่ากับ 
1 ปี 9 เดือน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของกิจการที่ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยส าหรับจัดท าแผนฉุกเฉินในการรับมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้ เพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินต่อไปได้ในระยะยาว 

 
ค าส าคัญ: ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง, ขนมเปี๊ยะ, กะหรี่ปั๊บ, ธุรกิจครอบครัว 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The Yellow House is a small baking business founded in 2017, producing 
Chinese pastry, including curry puffs. A family-style, home-made approach was used, 
unlike most retail Chinese pastry baked with preservatives to extend shelf life. The 
Yellow House bakes with high quality, trans-fat free ingredients with no preservatives. 
The products started for family and friends, expanding to a single online platform 
with no budget for marketing grossing 40,000 baht monthly from telephone orders. 
There is no permanent, full-time switchboard. Large scale corporate orders for 
conferences, or Buddhist merit-making ceremonies require expansion and 
development.  

Purchase decisions of potential business consumers were studied to plan 
a marketing strategy. As tax invoices are required, income and budget for value-
added tax (VAT) registration is necessary. The Yellow House shop, currently in a 
remote location, should be relocated to one more convenient for transportation, to 
save delivery costs. Production equipment should be purchased to replace human 
labor. Full-time staff earning salaries and bonuses should be motivated for optimum 
job retention.   

A 400,000 baht investment from the owner’s personal funds would pay 
for this. A five year feasibility study showed positive net present value (NPV) of 
975,848.52 baht and internal rate of return (IRR) of 64.42% over weighted average 
cost of capital (WACC) of 20%. With no borrowing necessary, payback should be 
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within 21 months, under the target of 24 months. To prolong the life of The Yellow 
House, crises and risks were anticipated.   

 
Keywords: Snack Box, Chinese pastry, Curry puff, Thai baked goods, Food retailers, 

Family business.  
 

  

Ref. code: 25616002031612PVM



(5) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าการค้นคว้าอิสระแผนธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี 
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อแนะน า ความคิดเห็น ค าปรึกษารวมถึงแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการด าเนินงาน
ครั้งนี้  รวมทั้งยังได้รับโอกาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการสอบ  
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ที่สละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน า ให้มุมมองในการท าธุรกิจและชี้ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้วางแผนเพ่ือให้แผนธุรกิจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ค าชี้แนะต่าง ๆ ที่ได้รับ
เป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงได้ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  

ในส่วนของการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านรวมถึงเพ่ือนของผู้เขียนทุกท่านที่ช่วยติดต่อแนะน าบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบสั่งซื้อ
ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มในองค์กรของท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส าหรับใช้
วางกลยุทธ์ในแผนธุรกิจนี้ 

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
โครงการ MBA ซึ่งความรู้ที่ได้รับนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าแผนธุรกิจครั้งนี้ รวมถึง
เจ้าหน้าที่โครงการที่ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกตลอดการศึกษาที่นี่ 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการเข้ามา
ศึกษาโครงการ MBA ในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณเพ่ือนและคนรอบข้างส าหรับการช่วยเหลือและ
ก าลังใจที่มอบให้ ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนธุรกิจฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจริเริ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดในแผนธุรกิจฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับ
และขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
 

นางสาวหทัยชนก สัมฤทธิ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ธุรกิจขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บโฮมเมด 
 

ธุรกิจขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บโฮมเมดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ภายใต้ชื่อตราสินค้า เดอะเยลโลว์เฮาส์ (The Yellow House) จุดเริ่มต้นเกิดจากความชอบ
รับประทานขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บของสมาชิกในครอบครัว แต่ขนมเปี๊ยะในตลาดส่วนมากนิยมใช้
วัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุขนมให้สามารถวางจ าหน่ายได้นานขึ้น รวมถึงการใช้ไขมันทรานส์หรือเนยขาว
เพ่ือผสมในแป้งขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเพื่อประหยัดต้นทุนอีกทั้งยังท าให้ตัวขนมมีความกรอบด้วย ซึ่ง
เป็นไขมันทรานส์หรือกรดไขมันอ่ิมตัวที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปในน้ ามันพืช 
ซึ่งส่งผลท าให้ร่างกายได้รับอันตรายจากไขมันอิ่มตัวที่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ผู้ศึกษาจึง
ทดลองพัฒนาสูตรขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บที่มีรสชาติดั้งเดิมตามสูตรขนมไทยโบราณ โดยใช้วั ตถุดิบที่
ปลอดภัยจากไขมันทรานส์และวัตถุกันเสีย เพ่ือสร้างความมั่นใจในการรับประทานขนมเปี๊ยะและ
กะหรี่ปั๊บมากยิ่งขึ้น  

โดยในช่วงแรกมีการท าเพ่ือแจกจ่ายให้กับคนใกล้ชิดทานแล้วเกิดการบอกปากต่อปาก มี
การสั่งซื้อจากกลุ่มคนรู้จักในช่วงเทศกาลเพ่ือเป็นของขวัญและของฝาก ต่อมาจึงเริ่มท าการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพื่อเพ่ิมการรับรู้ตราสินค้ากับผู้บริโภค ลักษณะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจะท าการ
ผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเท่านั้น จึงท าให้ไม่สามารถคาดการณ์รายได้ได้ ท าให้ผู้ศึกษา
ต้องการเพ่ิมช่องทางรายได้ในการน าผลิตภัณฑ์ที่มีมาจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าเพ่ือใช้ในงานประชุมสัมมนา งานกิจกรรมในองค์กรและงานพิธีสงฆ์ 
เพ่ือช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแลเรื่องอาหารในงานต่าง ๆ 

 
1.2 ที่มาและความน่าสนใจของธุรกิจ  
 

หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์คือ อาหาร ซึ่งในปัจจุบันอาหาร
มีรูปแบบให้เลือกบริโภคมากมาย ด้วยวิวัฒนาการรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อาหารส าเร็จรูป 
อาหารจานด่วน อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋องที่ต่างผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินชีวิต ผลจากการใช้ชีวิตประจ าวันและสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ประชากรทั้งเพศชายและหญิงต่าง
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ออกมาท างานในเมืองหลวงมากขึ้น ความเร่งรีบท าให้ผู้คนไม่มีเวลาในการประกอบอาหารรับประทาน
เองแบบสมัยก่อน รูปแบบครอบครัวก็ลดทอนลงจากการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขนาดใหญ่
กลายเป็นการอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง ผู้คนนิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เนื่องจากมีเวลาอันจ ากัดในการซื้อหาและจัดเตรียมวัตถุดิบ
ส าหรับปรุงอาหารด้วยตนเอง  

ไม่เพียงแต่อาหารมื้อหลักที่คนไทยนิยมรับประทานนอกบ้านมากขึ้น อาหารว่าง หรือ
อาหารเบา ๆ ระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันและระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
อาหารว่างรูปแบบคาวและหวาน อย่างเช่น ขนมปัง แซนวิช คุกกี้ ขนมกรุบกรอบ และขนมไทย เป็น
ต้น โดยนิยมหาซื้อตามแหล่งต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือสั่งผ่านร้านค้าออนไลน์ เพ่ือเก็บ
ไว้รับประทานในระหว่างวัน จากผลส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 
พบว่าจ านวนคนไทยที่บริโภคอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารมีจ านวนร้อยละ 74.2 ในขณะที่ไม่บริโภค
ของว่างมีจ านวนร้อยละ 25.8 โดยกลุ่มประชากรอายุ 6 – 14 ปี มีอัตราการบริโภคของว่างสูงสุด ร้อย
ละ 89.2 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ร้อยละ 82.2 ต่อมากลุ่มอายุ 25 – 59 ปี ร้อยละ 72.6 
และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มอายุ 60 มีอัตราการบริโภคอาหารว่างต่ าสุดอยู่ที่ ร้อยละ 62.3 (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) เมื่อพิจารณาการตัวเลขพบกลุ่มอายุที่บริโภคอาหารว่าง 3 อันดับแรกนั้นจะเป็น
ประชากรที่อยู่ในช่วงก าลังศึกษาและวัยท างาน ซึ่งต้องการพลังงานในระหว่างวันค่อนข้างมาก การ
รับประทานอาหารว่างยังช่วยบรรเทาความหิวในระหว่างมื้ออาหาร ช่วยรักษาระดับพลังงานให้แ ก่
ร่างกายและสมองในช่วงระหว่างมื้ออาหารอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 สัดส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของคนไทยแบ่งตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2560  
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
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ประกอบกับข้อมูลเรื่องทิศทางตลาดเบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปัง เค้ก ขนมอบ
ในประเทศไทย จาก Euromonitor International (2018) กล่าวว่ามีการเติบโตขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงมูลค่า มูลค่าตลาดในเชิงปริมาณมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ 192,000 ตัน มีอัตราเติบโตร้อยละ 7 ใน
มูลค่าของราคาจ าหน่ายและมีอัตราเติบโตร้อยละ 6 ของจ านวนสินค้า ยอดขายเชิงมูลค่าสูงถึง 31.9 
ล้านล้านบาท ในปี ค.ศ. 2018 เป็นผลมาจากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้คนในเมืองหลวงใช้ชีวิต
อย่างเร่งรีบที่ต้องแข่งขันกับเวลาในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้คนนิยมรับประทานอาหารที่หาซื้อง่าย
และสะดวกในการพกพา เบเกอรี่จึงเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี ด้วยหีบห่อที่พกพาง่าย มีร้านค้าให้เลือกซ้ือหลากหลาย สามารถรับประทานได้ทุกท่ี ทั้ง
ในขณะเดินทางหรือเมื่อถึงสถานที่ท างานแล้ว ซึ่งตอบสนองความต้องการของคนใหม่ได้เป็นอย่างดี 
ส่งผลให้ตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อไปอีกในอนาคต 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทย ปี ค.ศ. 2018  
(Euromonitor International, 2018) 

 
จากรายงานเรื่องอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ในประเทศไทยของ 

Euromonitor รายงานว่าปัจจัยที่ท าให้ภาพรวมของตลาดมีการเติบโตต่ า เกิดจากการออกมาห้าม
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์ท าให้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปส่วนใหญ่มียอดขายลดลง ขณะที่ขนมอบ
ที่มีส่วนผสมของธัญพืชและปลอดจากส่วนผสมของไขมันทรานส์สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นและ
ยอดขายก็มีแนวโน้มโตขึ้น เป็นผลมาจากคนในยุคปัจจุบันมีความรู้มากขึ้นจึงเน้นเลือกของที่ดีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้น กระแสของการรับประทาน
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อาหารที่รสสัมผัสและรสชาติที่น่าตื่นเต้น ส่งผลดีให้ร้านค้าขนาดเล็กที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ท าให้มีจ านวนร้านค้าขนาดเล็กที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก ซึ่งสิ่งที่ร้านค้าควรให้ความส าคัญนอกจากผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังต้อง
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของรูปลักษณ์ดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าสามารถถ่ายภาพอาหารลงใน
สื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) อย่างเช่น อินสตาแกรม (Instagram) อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้แบรนด์
ขนาดเล็กได้รับความนิยมอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ดีนอกจากอาหารว่างจะเป็นอาหารยอดนิยมที่ผู้บริโภคนิยมซื้อหาไว้
รับประทานเองแล้วนั้น อาหารว่างยังถูกเลือกใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงแขกในงานโอกาสต่าง ๆ  เช่น 
งานประชุม สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า หรืองานพิธีสงฆ์ โดยมีการบริการอาหารว่างทั้งในรูปแบบการ
จัดเบรคด้วยการน าอาหารว่างจัดวางในภาชนะใบใหญ่พร้อมบริการเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมงานเดินมา
เลือกตักอาหารด้วยตนเองหรือบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องพร้อมรับประทานโดยแจก
ให้กับผู้เข้าร่วมงานคนละหนึ่งชุดเพ่ือความสะดวกสบายของทางฝั่งเจ้าภาพและแขกผู้ร่วมงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันการเตรียมอาหารว่างเพ่ือเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานนั้น เจ้าภาพต่างนิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
และขนมตามร้านเบเกอรี่ทั้งในรูปแบบสั่งซื้อเป็นชิ้น ๆ และจัดชุดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 

ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบการให้บริการนอกจากจะขายอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ือน าไปบริโภคแล้ว ทางร้านยังให้บริการรับจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง หรือ 
สแน็ค บ๊อกซ์ (Snack box) โดยส่วนใหญ่ในกล่องอาหารว่างจะประกอบด้วยอาหารว่างแบบคาวหนึ่ง
ชิ้นและอาหารว่างแบบหวานหนึ่งชิ้นพร้อมกับเครื่องดื่มหนึ่งกล่อง เพ่ือเป็นอาหารระหว่างมื้อให้กับ
แขกผู้ร่วมงาน ปัจจุบันมีร้านค้าทั้งร้านเบเกอรี่ ร้านขนมไทย ร้านขายอาหารว่างประเภทอาหารจีน
เช่น ติ่มซ าและซาลาเปา ต่างเพิ่มบริการรับจัดชุดอาหารว่าง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้และช่วย
เรื่องการบริหารวัตถุดิบในคลังได้อีกด้วย     

 

       
 

ภาพที่ 1.3 อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องท่ีมีขายในปัจจุบัน 
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1.3 เหตุผลที่เลือกท ากิจการนี้เป็นแผนธุรกิจ 
 

1.3.1 การด าเนินกิจการที่ผ่านมายังไม่มีการวางแผนที่เป็นในระบบ 
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจยังมีลักษณะเป็นธุรกิจในครอบครัว กล่าวคือ แรงงาน

หลักมากจากสมาชิกในครอบครัว ทั้งหมด 2 คน วันเวลาในการท างานใช้ความสะดวกและความ
ยืดหยุ่นของสมาชิกแต่ละคนเป็นหลัก ในส่วนของการผลิตจะมีแรงงานหลักคือผู้ศึกษาและคุณแม่ของ
ผู้ศึกษา ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดการด้านการขยายช่องทางการขายและการท าการตลาด จึงต้องการ
ท าแผนธุรกิจเพ่ือวางระบบการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต การขาย การตลาด  
การค านวณต้นทุนสินค้า การเงิน และการขนส่งสินค้า เพ่ือให้การด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1.3.2 ต้องการเพิ่มก าลังการผลิตเนื่องจากต้องการขยายขนาดธุรกิจ 
จากการด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าสภาพการแข่งขันในตลาด

ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บมีผู้แข่งขันจ านวนมากและผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ หากมีความ
ต้องการขยายกิจการจากปัจจุบันที่ผลิตตามค าสั่งซื้อทางออนไลน์ ด้วยการเพ่ิมการให้บริการจัดชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องส าหรับงานในโอกาสต่าง ๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีเวลา
ในการประกอบอาหารอันจ ากัด อีกทั้งในปัจจุบันมีคู่แข่งจ านวนน้อยรายที่ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง
และเครื่องดื่มด้วยอาหารว่างประเภทขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เคยทดลองบริโภค
ขนมของทางร้านให้ความสนใจสั่งขนมจ านวนมากเพ่ือไปจัดเบรคส าหรับงานประชุม แต่ในบางกรณี
ท าให้ต้องปฏิเสธค าสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์เนื่องจากก าลังการผลิตมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นสาเหตุที่ต้องการท าแผนธุรกิจเพ่ือประเมินความเป็นไป
ได้ของกิจการเพ่ือขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น  

 
1.4 แผนผังรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 

รูปแบบการจ าลองธุรกิจบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าเดอะเยลโลว์เฮาส์  

 
1.4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)  

ได้แก่ กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรในจังหวัดกรุงเทพและนนทบุรี ซึ่งต้องการชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ส าหรับให้บริการผู้ร่วมงานประชุมสัมมนา งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมถึงงานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ 
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1.4.2 คุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Proposition)  
คือ กะหรี่ปั๊บและขนมเปี๊ยะที่เป็นมิตรต่อสุขภาพสไตล์โฮมเมดปราศจากสารกัน

เสียและไขมันทรานส์ ในชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง เป็นหนึ่งทางเลือกในการเพ่ิมความ
หลากหลายให้กับมื้อเบรค 

1.4.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)  
มีบริการให้ทดลองชิมสินค้าตัวใหม่ ท าบัตรสมาชิกในรูปแบบองค์กรและบุคคล

เพ่ือรับของสมนาคุณเม่ือมียอดซื้อตามก าหนด  
1.4.4 ช่องทางการขาย (Channels)  

ทางร้านจะใช้ช่องทางออนไลน์ (Online) เป็นช่องทางหลักในการติดต่อและให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ 1. เว็บไซต์ 2. เฟซบุ๊ก เพจ 3. อินสตาแกรม 4. แผ่นผับ
โฆษณา และจะใช้วิธีการเข้าไปเสนอให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยตรง 

1.4.5 รูปแบบรายได้ (Revenue Streams)  
ธุรกิจจะมีรายได้จากการขายอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จากการขาย

สินค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์และขายในงานออกร้านเทศกาลอาหาร 
1.4.6 พันธมิตรหลัก (Key Partners)  

พันธมิตรหลักของธุรกิจมีดังนี้ 
1. ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารว่าง เช่น ผู้ผลิตแป้ง ผู้ผลิต

เนื้อสัตว์ น้ าตาล เนย เป็นต้น 
2. ผู้จัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร  
3. ผู้ให้บริการสร้างและดูแลเว็บไซต์ 
4. ผู้ให้บริการพ้ืนที่ขายบนระบบมาร์เก็ตเพลส (Market Place) 
5. ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า 

1.4.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities)  
พัฒนาคิดค้นสูตรอาหารว่างที่มีรสชาติเฉพาะตัว ท าการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน

บทความในโซเชียลมีเดีย ออกไปท าความรู้จักกับกลุ่มลูกค้าองค์กรเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์  
1.4.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)  

ทรัพยากรหลักที่ช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันคือ สูตรอาหารว่างและ
ขนมเฉพาะตัว และพนักงานผู้ท าหน้าที่จัดเตรียม ปรุง และให้บริการลูกค้า รวมถึงช่องทางออนไลน์
ของร้านที่เปรียบเสมือนหน้าร้านส าหรับบริการลูกค้า 
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1.4.9 ต้นทุน (Cost Structure)  
ต้นทุนหลักของธุรกิจคือ ค่าวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

บรรจุภัณฑ์ เงินเดือนพนักงาน ค่าบริการเว็บไซต์ และค่าท าการตลาดผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
 
ภาพที่ 1.4 แผนผังจ าลองธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 

 
1.5 นิยามค าศัพท์ 
 

1.5.1 ขนมเปี๊ยะ 
ขนมเปี๊ยะถือก าเนิดจากประเทศจีน คนจีนเรียกขนมเปี๊ยะว่า ผั่วเปี้ย เป็นขนมที่มี

ลักษณะเป็นลูกกลม ๆ มีส่วนผสมแป้งด้านนอกประกอบด้วย แป้ง น้ า น้ ามัน น้ าตาล และเกลือ ส่วน
ไส้ด้านในที่เป็นที่นิยมของคนไทยได้แก่ ไส้ถั่ว ไส้เผือก ไส้งาด า ไส้ทุเรียนและยังนิยมใส่ไข่แดงเค็มไว้
ตรงกลางอีกด้วย คนจีนนิยมใช้ขนมเปี๊ยะในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานหมั้น หรือนิยมมอบให้
เป็นของขวัญในงานมงคลต่าง ๆ ขนมเปี๊ยะถือเป็นขนมแห่งสิริมงคล สื่อถึงความปรารถนาดีระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับอีกด้วย 
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ภาพที่ 1.5 ขนมเปี๊ยะ 
 

1.5.2 กะหรี่ปั๊บ 
กะหรี่ปั๊บเป็นอาหารว่างที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหารคาวและหวาน มีลักษณะเป็น

แป้งทรงรีและจับเกลียวอยู่บริเวณด้านบน ซึ่งส่วนผสมของแป้งด้านนอกประกอบไปด้วย แป้ง น้ า 
น้ ามัน น้ าตาล และเกลือ กะหรี่ปั๊บมีไส้ด้านที่คนไทยนิยมรับประทานได้แก่ ไส้ไก่และมันฝรั่งผัด
เครื่องแกงกะหรี่ ไส้ถั่วและไส้เผือก เป็นต้น โดยกะหรี่ปั๊บมีผิวสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในเนื่องจากเป็น
ขนมท่ีต้องทอดด้วยน้ ามัน เป็นขนมที่รับประทานง่ายและถูกปากคนไทย 

 

 
 

ภาพที่ 1.6 กะหรี่ปั๊บ 
 

1.5.3 ไขมันทรานส์ 
กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) หรือไขมันไม่อ่ิมตัว ซึ่งแหล่งของไขมันส์

ทรานส์มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. ไขมันทรานส์จากธรรมชาติ ซึ่งพบได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ียง หรือสัตว์สี่กระเพาะ 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์จ าพวกนี้มีโอกาสเจอไขมันทรานส์ตามธรรมชาติ เช่น นม เนื้อสัตว์ 2. 
ไขมันทรานส์ที่ เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปในน้ ามันพืช ( Partially 
hydrogenated Oils: PHOs) กระบวนการเติมไฮโดรเจนช่วยให้คุณสมบัติของน้ ามันพืชจากเดิมที่มี
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สภาพเป็นของเหลว เปลี่ยนเป็นแข็งตัวมากขึ้นอีกทั้งช่วยในเรื่องการคงตัวของอุณหภูมิ ท าให้มี
คุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการทอดและมีราคาย่อมเยาเหมาะส าหรับการผลิตในจ านวนมาก ๆ  (วิสิฐ จะ
วะสิต, 2561) ไขมันทรานส์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดคือ เนยขาวและเนยเทียม (มาการีน) ส่วนมากใช้
ประส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุ้กก้ี ครีมส าหรับแต่งหน้าเค้ก และขนมปัง เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 1.7 ผลิตภัณฑ์เนยขาว (ภาพซ้าย) ผลิตภัณฑ์เนยเทียม (ภาพขวา)  
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บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 

 
2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม  
 

เบเกอรี่ หรือขนมอบสไตล์ฝรั่ง ได้แก่ ขนมปัง เค้ก พาย และคุกกี้ ซึ่งล้วนผลิตมาจาก
แป้งสาลี เนยและนม เป็นขนมที่รับประทานง่ายพกพาสะดวกคนไทยจึงนิยมรับประทานเป็นอาหาร
เช้าหรืออาหารว่าง โดยธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลักดังนี้  
 

2.1.1 ร้านเบเกอรี่ในโรงแรม 
โรงแรมส่วนใหญ่มีแผนกเบเกอรี่ส าหรับบริการลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการในโรงแรม ใน

รูปแบบอาหารว่าง และเบเกอรี่ส าหรับห้องอาหารเช้า รวมถึงเบเกอรี่ส าหรับงานประชุม สัมมนาและ
งานเลี้ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีมุมส าหรับจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกเพ่ือเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ จุดเด่นของเบเกอรี่ในโรงแรมคือความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงรสชาติมี
ความอร่อยตามแบบสไตล์ตะวันตก  

2.1.2 ร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่รับสั่งผลิตตามบ้าน 
เบเกอรี่ที่ผลิตรับประทานเองภายในครอบครัว ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เมื่อน าไป

แจกจ่ายให้คนรอบข้างรับประทานแล้วติดใจในรสชาติจึงเกิดการบอกต่อ ส่วนใหญ่นิยมสั่งเพ่ือให้เป็น
ของขวัญในช่วงเทศกาล ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจ านวนมากเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดโดยขาย
ผ่านโซเชียลมีเดียเนื่องจากสามารถโฆษณาให้กลุ่มคนที่รู้จักได้สะดวกสบายขึ้น 

2.1.3 ร้านเบเกอรี่ที่มีหน้าร้านของตนเอง 
ร้านเบเกอรี่ประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งร้านเบเกอรี่สัญชาติไทยและ

ร้านเบเกอรี่น าเข้าจากต่างประเทศ มีรูปแบบการให้บริการทั้งรับประทานภายในร้านและซื้อกลับไป
รับประทานที่บ้าน มีผู้ให้บริการเป็นจ านวนมากการแข่งขันในกลุ่มนี้จึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้ประกอบการ
ต่างมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเช่น รับจัดเลี้ยง รับจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรจุกล่อง มีส่วนลดตามวันและเวลาที่ก าหนด และให้บริการพิเศษส าหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความ
โดดเด่นจากคู่แข่งร้านเบเกอรี่มักจะสร้างสรรค์เมนูพิเศษประจ าร้านของตนเพ่ือเป็นจุดเด่นให้แก่
ร้านค้า 
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2.1.4 ร้านเบเกอรี่ส าหรับขายส่ง 
ร้านเบเกอรี่ประเภทนี้ขายสินค้าให้กับผู้ที่ต้องการรับสินค้าไปจ าหน่ายต่อ โดย

คุณภาพของเบเกอรี่อาจมีคุณภาพและรสชาติที่เป็นรองที่สุดในบรรดาธุรกิจเบเกอรี่ เนื่องจากควบคุม
ราคาขายดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ต้องมีต้นทุนไม่สูงมากนัก ร้านจึงสามารถผลิตสินค้าได้ทีละมาก กลุ่มลูกค้า
ของร้านเบเกอรี่ขายส่งได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อที่ต้องการความหลากหลายของสินค้าและร้านกาแฟที่
ไม่สามารถผลิตเบเกอรี่ด้วยตนเอง (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2548) 
 
2.2 การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมภายนอก  
 

การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมภายนอก ด้วยเครื่องมือ PEST Analysis ในการ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง 
 

2.2.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Factors)  
สภาพแวดล้อมทางการเมืองในประเทศสามารถส่งผลแก่กิจการได้ทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ เนื่องจากกิจการเป็นกิจการขนาดเล็กในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ  
เอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลยุคปัจจุบันมีนโยบายให้ความส าคัญและสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบการในแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอีฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิเช่น การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และทบทวน
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือเอ้ือสิทธิและลดอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ เป็นต้น  (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าและความรู้ทาง
นวัตกรรมอาหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อมสามารถมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือน าพัฒนา
กิจการของตนเองได้ 

ในส่วนชองผลกระทบเชิงลบที่ปัจจัยทางด้านการเมืองจะส่งผลโดยตรงแก่กิจการ
นั้นมากจากสาเหตุความไม่มั่นคงในเสถียรภาพของการเมือง เนื่องจากประเทศไทยยังมีความไม่
แน่นอนในเรื่องสถานการณ์การเลือกตั้งส่งผลให้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ
ได้ ซึ่งอาจจะไมไ่ด้เป็นการส่งผลโดยตรงแก่กิจการมากนัก แต่อาจส่งผลต่อบริษัทที่เป็นลูกค้าของธุรกิจ
ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ในด้านของการลดงบประมาณในงานกิจกรรมต่าง ๆ 

2.2.2 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 

4.8 ต่อปี จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product) อย่าง
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ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี กระแสการใช้จ่ายภายในประเทศเป็นแรงหนุนจากการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 
เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องธุรกิจผลิตเพ่ือการส่งออกขยายตัวได้ดีในหลายอุตสาหกรรม
และกระจายตัวไปทุกภูมิภาค ขณะที่ธุรกิจผลิตในประเทศปรับตัวดีขึ้นในสินค้าที่รองรับตลาดกลาง - 
บนสอดคล้องกับภาคการขายที่ขยายตัว แต่พบว่าก าลังซื้อของครัวเรือนรายได้กลาง - ล่างยังไม่
เข้มแข็งนัก สินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในสภาวะทรงตัว อย่างไรก็ดีการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่องในหลายหมวด ในด้านหมวดบริการขยายตัวดีสะท้อนจากรายได้ในหมวดโทรคมนาคม  
สื่อบันเทิงดิจิทัล ที่พักแรมและร้านอาหารปรับดีขึ้น ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคต้องอาศัยการใช้
กิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดขายเป็นระยะ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)  

ในส่วนต้นทุนการด าเนินธุรกิจในปี 2561 มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก 2 สาเหตุด้วย
การปรับขึ้นค่าจ้างข้ันต่ าในเดือนเมษายน 2561 และราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับ
ขึ้น ส่งผลให้ภาคผลิตและภาคธุรกิจเกี่ยวกับอาหารได้รับผลกระทบเรื่องการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนสินค้า 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนาดใหญ่สามารถปรับเพ่ิมราคาขายตามวัตถุดิบได้บางส่วน ในขณะที่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในการปรับเพ่ิมราคามากกว่า เนื่องจากมีผู้แข่งขันจ านวนมากใน
ตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตสินค้าเพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มตลาดบนมากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561) ในขณะที่ธุรกิจให้บริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและบุคคล หาก
สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโต คาดการณ์ว่าความต้องการใช้สินค้ามีแนวโน้มเป็นบวก แต่มีข้อควร
ระวังเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบให้คุ้มค่าเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมี
ยอดขายสินค้าที่ไม่สม่ าเสมอ ยากต่อการประมาณการซื้อวัตถุดิบส่งผลให้เกิดต้นทุนในการได้มาของ
วัตถุดิบเพ่ิมข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการระมัดระวังในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความ
รัดกุม เพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ส่งผลแก่กิจการในเชิงลบส าหรับกิจการที่มีขนาดเล็กและไม่มีอ านาจ
ในการต่อรองที่สูง 

2.2.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social Factors) 
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทยเกิดการตื่นตัวเรื่องการห้ามใช้ไขมันทรานส์

เนื่องจากมีราชกิจจานุเบกษา (2561) ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย อาหารที่มีส่วนผสมของกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ซึ่งส่งผล
ต่อการเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งแหล่งของไขมันทรานส์มี 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ไขมันทรานส์จากธรรมชาติ ซึ่งพบได้ในสัตว์เคี้ยวเอี้ยง หรือสัตว์สี่กระเพาะ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
สัตว์จ าพวกนี้มีโอกาสเจอไขมันทรานส์ตามธรรมชาติ เช่น นม เนื้อสัตว์ 2. ไขมันทรานส์ที่เกิดจาก
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กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปในน้ ามันพืช (Partially hydrogenated Oils: PHOs) 
กระบวนการเติมไฮโดรเจนช่วยให้คุณสมบัติของน้ ามันพืชจากเดิมที่มีสภาพเป็นของเหลว เปลี่ยนเป็น
แข็งตัวมากขึ้นอีกทั้งช่วยในเรื่องการคงตัวของอุณหภูมิ ท าให้มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการทอดและมี
ราคาย่อมเยาเหมาะส าหรับการผลิตในจ านวนมาก ๆ  (วิสิฐ จะวะสิต, 2561)  

ไขมันทรานส์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่คือเนยขาว (Shortening) และเนย
เทียม (Margarine) ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะคล้ายเนยสด (Butter) ซึ่งเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมของไขมัน 
ทรานส์สูงได้แก่ โดนัท เค้ก คุกกี้ พาย เนื่องจากใช้ส่วนประกอบที่เป็นเนยเทียมและไขมันปาล์ม 
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาถูก ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตเพ่ือให้เกิดการประหยัดขนาด
นิยมเลือกใช้เนยขาวและเนยเทียมเป็นส่วนประกอบ นอกจากนั้นข้อดีของเนยขาวยังช่วยให้ขนม
ประเภทคุกกี้มีความกรอบและเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าการใช้ส่วนประกอบจากเนยสดแท้ การออก
กฎหมายครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนตื่นตัวกับการเลือกรับประทานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบาง
แห่งจ าเป็นต้องมีการปรับสูตรอาหารหรือขนมโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์เป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคคนไทยที่ไม่ต้องเสี่ยงบริโภคไขมันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดอีกด้วย 

แม้ว่าการประกาศเรื่องการงดใช้กรดไขมันทรานส์นั้นไม่ส่งผลกระทบกับการ
ด าเนินธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง เนื่องจากขนมที่ผู้ศึกษาผลิตและจ าหน่าย
นั้นใช้ส่วนประกอบที่ปลอดจากไขมันทรานส์เป็นเจตนารมณ์แรกที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค แต่ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองบริโภคเข้าไปมากนั้น จึงต้องมีการให้ความรู้และสร้างทัศนคติเรื่องการรับประทาน
ขนมและเบเกอรี่ที่ปราศจากไขมันทรานส์ต่อไป ซึ่งปัจจัยทางสังคมนี้ส่งผลในเชิงบวกให้แก่กิจการใน
การสร้างการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 

2.2.4 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
ความได้เปรียบของผู้ประกอบการอาหารในยุคปัจจุบันคือเทคโนโลยีที่พัฒนา

อย่างก้าวหน้า ทั้งเรื่องนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ในปัจจุบันการสั่งอาหารเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ต้องไปที่ร้านเพ่ือสั่งอาหารรับประทาน เปลี่ยนรูปแบบเป็นการสั่งซื้ออาหารผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น เกิดจากการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลาบวกกับเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคได้ จากผลส ารวจของ SCB Economic Intelligence Center (2016) พบว่า
ผู้บริโภคประมาณ ร้อยละ 20 นิยมซื้ออาหารผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากมี
บริการส่งสินค้าถึงบ้าน สะดวกและประหยัดเวลา รวมถึงมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจกว่าไป
ซื้อที่ร้านค้า โดยกลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทและผู้ที่ประกอบธุรกิจ
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ส่วนตัวเป็นกลุ่มคนที่ซื้ออาหารผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด โดยสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิต 
และผู้จ าหน่ายโดยตรงเป็นหลัก รองลงมาเป็นการสั่งซื้อผ่านระแบบแอพพลิเคชั่นต่างอย่างไลน์แมน 
(Line man) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภคเพ่ือรับค าสั่งซื้อและ
ด าเนินการสั่งซื้อจนกระทั่งส่งอาหารให้ถึงมือผู้บริโภค ถือเป็นโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหารทั้งรูปแบบมีหน้าร้านค้าและไม่มีหน้าร้านสามารถร่วมเป็นพันธมิตรกับแอพพลิเคชั่นที่
ให้บริการเรื่องอาหารต่าง ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างการรับรู้และช่องทางสร้างรายได้อีกทาง
หนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นหากผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจอย่างเหมาะสม จะช่วยเพ่ิม
ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันได้อีกด้วย 

จากการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมภายนอกสามารถสรุปสถานการณ์ได้ 
ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 
แสดงผลจากการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมภายนอกด้วย PEST Analysis 

ผลวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมภายนอกด้วย PEST Analysis 

สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง 

สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยี 

+ - + + 

  
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม 

 
วิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุนในการประกอบกิจการให้บริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วย Porter’s Five-Forces Model ดังนี้ 
 

2.3.1 การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among 
Current Competitors) 

ธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 
เนื่องจากมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบที่ขาย
สินค้าประเภทเบเกอรี่หรืออาหารว่างที่มีตราสินค้าเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคในไทย ในขณะที่ผู้ให้บริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วยขนมประเภทขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บยังมีเพียง 1 - 2 รายที่
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละ
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รายมีชื่อเสียงในพ้ืนที่จ ากัดกล่าวคือ แม้มีหน้าร้านส าหรับวางขายสินค้าแต่ยั งไม่มีการท าการตลาด
เรื่องการให้บริการรับจัดชุดอาหารว่างแบบบรรจุกล่องมากนัก  

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่ให้บริการ 
ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่สูงมากนัก อาจะท าให้มีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาในตลาดได้ง่าย แต่หากกิจการไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ผู้ประกอบการก็ถอนตัวออกจาก
ธุรกิจได้ไม่ยากนัก  

สรุปได้ว่าการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันส่งผลทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ เนื่องจากมีคู่แข่งท่ีเป็นผู้ให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รับรู้ในตลาดและยังมีผู้ให้บริการรายเล็กที่ให้บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลายราย ที่ให้บริการ
รูปแบบอาหารว่างหลากหลายรูปแบบที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้ซึ่งส่งผลในเชิงลบแก่กิจการ
เนื่องจากเป็นผู้แข่งขันรายใหม่ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งขันที่ให้บริการอาหารว่างที่
เป็นขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บถือว่ายังมีน้อยราย ท าให้กิจการยังมีโอกาสน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ
คุณภาพแก่ผู้บริโภคได้ซึ่งถือว่าเป็นผลในเชิงบวกส าหรับกิจการ 

2.3.2 อ านาจต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมีส่วนส าคัญอย่างสูงต่อธุรกิจ เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่

ในการปรุง มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบตามค าสั่งซื้อ ความถี่ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจึงมีสูงกว่าธุรกิจที่ขาย
สินค้าเพียงชนิดเดียว เมื่อตลาดเบเกอรี่มีมูลค่าการค้าที่เติบโตส่งผลให้ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมีการแข่งขัน
สูง ในอดีตผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กจะซื้อสินค้าผ่านร้านค้าอุปกรณ์เบเกอรี่แต่ในปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ไม่ต้องผ่านคนกลาง ในกรณีเกิดปัญหาวัตถุดิบ
ขาดแคลนผู้ประกอบสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าอุปกรณ์เบเกอรี่หรือห้างแมคโคร (Makro) ได้ 
เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการณ์สามารถออกแบบสั่งท าบรรจุภัณฑ์ที่มีตราสินค้าได้ใน
จ านวนขั้นต่ า เนื่องจากการแข่งขันของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในตลาด ส่งผลบวกให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมี
ตัวเลือกมากขึ้น  

2.3.3 อ านาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Buyers) 
เนื่องจากจ านวนผู้ให้บริการชุดอาหารและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องมีจ านวนมาก 

ท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ที่ผู้ให้บริการอาหารว่างต่างน าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจัดชุด
อาหารว่างและเครื่องบรรจุกล่องเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ให้
กิจการดังนั้นผู้บริโภคจึงมีอ านาจต่อรองที่ค่อนข้างสูง เพราะมีโอกาสเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ
จึงถือได้ว่าอาจส่งผลเชิงลบให้แก่กิจการ  
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2.3.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
เมื่อพิจารณาถึงสินค้าทดแทนอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในแง่ของ

อาหารว่างบรรจุกล่องจะพบว่า สินค้าประเภทเบเกอรี่เช่น ขนมปังสอดไส้ แซนวิช และเค้ก เป็นขนมที่
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยมานาน เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในตลาด และสินค้าที่เป็นอาหารว่างอีก
ชนิดที่นิยมน ามาจัดชุดอาหารคือ ติ่มซ าและซาลาเปาเนื่องจากรับประทานง่ายและถูกปากผู้บริโภค 

จากปัจจัยดังกล่าวพบว่ามีการแข่งขันที่สูงมากในสินค้าประเภทอาหารว่างที่
ทดแทนกันได้ ส่งผลทางลบให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
นอกเหนือจากขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บ ลูกค้าสามารถหาสินค้าทดแทนในท้องตลาดได้ง่าย 

2.3.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) 
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องสามารถ

เข้าสู่ธุรกิจได้ง่าย เป็นอีกโอกาสส าหรับผู้ประกอบที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนม หรือผู้ที่ ไม่
มีความสามารถในการท าเบเกอรี่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบขายส่งเพ่ือน ามาจัดชุดเข้ากับ
เครื่องดื่มบรรจุลงกล่องจ าหน่ายให้ผู้บริโภคได้ การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบค่อนข้างง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบอาหารมีราคาที่ไม่สูงมากนักท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนในต้นทุนคงที่สูงนัก อีกทั้ง
สามารถด าเนินธุรกิจแบบท าที่บ้านได้ท าให้คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดจ านวนมาก 

ความท้าทายของผู้ประกอบการรายใหม่คือการเข้าถึงลูกค้า สินค้าประเภทนี้
ต้องการความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่ดีจากผู้บริโภคเพ่ือเกิดการบอกต่อ ดังนั้นผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจ จ าเป็นต้องใช้ความสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อหรือความภักดีในตราสินค้า แม้ว่าจะการท าการตลาดบนอินเทอร์เน็ตจะ
เป็นโอกาสส าหรับผู้แข่งขันรายใหม่ที่ใช้ในการสร้างตัวตนก็ตาม 

เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าการเข้ามาได้ง่ายของผู้แข่งในตลาดส่งผลให้เกิดแง่ลบต่อ
ธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในแง่เรื่องของการแข่งขันทางด้านราคา เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบและอยู่รอดผู้ประกอบการรายใหม่จ าต้องสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญจาก
การวิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Five-Forces Model สามารถสรุปสถานการณ์การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 2.2 
แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ Five Forces Model 

ผลลัพธ์ที่มีต่อผู้ประกอบการณ์จากการวิเคราะห์ Five Forces Model 

การแข่งขัน
ระหว่างคู่แข่งขัน
ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

อ านาจต่อรอง
ของผู้ผลิตวัตถุดิบ 

อ านาจการ
ต่อรองของ
ผู้บริโภค 

ภัยคุกคามจาก
สินค้าทดแทน 

ภัยคุกคามจาก
คู่แข่งรายใหม่ 

+/- + - - - 

 
2.4 การวิเคราะห์คู่แข่ง 
 

ผู้จัดท าต้องการประกอบกิจการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง โดย
ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และน าเสนอสินค้าเข้าไปน าเสนอโดยตรงให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ขอบเขตของร้านค้าที่เป็นคู่แข่งขันทางตรงดังนี้ 

1. ประเภทของสินค้า คือ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นส่วนประกอบในชุดอาหารว่าง 

2. ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
และเว็บไซต ์

3. ราคาเฉลี่ยต่อกล่องอยู่ที่ 45 – 65 บาท 
4. ให้บริการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  
โดยผู้จัดท าแบ่งระดับของคู่แข่ง 2 ระดับดังนี ้

 
2.4.1 คู่แข่งทางตรง 

คือ ผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องไม่มีหน้าร้าน ผู้บริการ
ลักษณะนี้ กระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยจัดชุดอาหารว่างมีจุดขายของสินค้าคือ
กะหรี่ปั๊บเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และมีขนมปัง แซนวิชและเค้กเป็นองค์ประกอบเสริม ในส่วนของ
เครื่องดื่มจะมีทั้งน้ าสมุนไพรและน้ าผลไม้ที่ผลิตเองหรือน้ าผลไม้กล่องส าเร็จรูปให้ลูกค้าเลือก ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบธุรกิจภายในครัวเรือน 
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2.4.1.1 Mr.Pup’puffs  
แบรนด์กะหรี่ปั๊บที่ขายในรูปแบบดั้งเดิมและแบบแป้งชาร์โคลไส้ต่าง ๆ 

และขนมแป้งโรตีทอดกรอบ ราคา ชุดละ 39 บาท และ ชุดละ 69 บาท ก าหนดจ านวนสั่งขั้นต่ าที่ 50 
กล่องขึ้นไป และค่าจัดส่งคิดตามระยะทางจริง 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ติดต่อสั่งซื้อผ่าน Facebook และ Line 
2. มีวางขายในห้างสรรพสินค้า โดยวางขายระยะเวลาจ ากัดไม่ใช้การ

วางขายแบบถาวร 
3. ออกร้านค้าในงานประเภทงานเทศกาลอาหาร 
จุดแข็ง 
1. มีสินค้ารูปใหม่แปลกตากว่ายี่ห้ออ่ืน คือกะหรี่ปั๊บสีด าที่ผลิตจากแป้ง

ชาร์โคล 
2. มีไส้หลากหลายรสชาติให้เลือกถึง 6 ไส้  คือ  ไส้ไก่ ไส้ถั่วอัลมอนด์  

ไส้หมูแดง ไส้มันไข่ ไส้เผือก และไส้ฝอยทอง 
3. มีจุดจ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน า สร้างการรับรู้ตราสินค้าใน

วงกว้าง 
4. มีตราสินค้าท่ีทันสมัย มีการใช้ตัวการ์ตูนที่เป็นโลโก้แบรนด์ในการเล่า

เรื่องผ่านเฟซบุ๊ก 
5. กะหรี่ปั๊บสามารถรับประทานแบบแช่เย็นได้ โดยการันตีสินค้าว่ายัง

กรอบอยู ่
จุดอ่อน 
1. ไม่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คือมีเพียงกะหรี่ปั๊บอย่างเดียว

ส าหรับจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
2. ไม่สามารถออกใบก ากับภาษีได้ 

2.4.1.2 ก้อย กะหรี่ปั๊บ  
แบรนด์กะหรี่ปั๊บสูตรชาววัง มีขนมเปี๊ยะและเค้กกล้วยหอมจ าหน่ายด้วย 

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 45 บาทต่อกล่อง  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ติดต่อสั่งซื้อผ่าน Facebook และ Line  
2. มีวางขายในห้างสรรพสินค้า โดยว่างขายระยะเวลาจ ากัดไม่ใช้การ

วางขายแบบถาวร 
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3. ออกร้านค้าในงานประเภทงานเทศกาลอาหาร 
จุดแข็ง 
1. มีไส้หลากหลายรสชาติให้เลือกถึง 5 ไส้คือ ไส้ไก่ ไส้ถั่ว ไส้เห็ดหอม 

ไส้เผือก และไส้งาด า 
2. มีการออกร้านค้าในเทศกาลอาหาร ห้างสรรพสินค้าและตึกออฟฟิศ

อยู่เป็นประจ าท าให้ผู้บริโภครับรู้ในผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง 
3. มีขนมชนิดอ่ืนให้เลือกส าหรับจัดชุดอาหารว่างเช่น ขนมเปี๊ยะและ

เค้กกล้วยหอม 
จุดอ่อน  
1. ภาพลักษณ์ของสินค้าไม่มีความโดดเด่น 
2. ยังไม่มีการท าการตลาดที่ดี 
3. ไม่สามารถออกใบก ากับภาษีได้ 

2.4.2 คู่แข่งทางอ้อม 
คือ ผู้ให้บริการเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รับรู้ในตลาด และรับบริการจัดชุดอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านค้ามาจัดชุดอาหารว่าง โดยมีราคา
ขายเฉลี่ยอยู่ท่ี 45 – 65 บาทต่อกล่อง 

2.4.2.1 S&P  
แบรนด์เบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทย ขายขนมอบ ขนมเค้ก 

หลากหลายชนิด โดยรับจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39-79 บาทต่อกล่อง 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ร้านค้าสาขาต่าง ๆ 
2. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
3. สั่งซื้อผ่านบริการ Call Center 
จุดแข็ง 
1. มีชื่อเสียงเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้าง 
2. มีความน่าเชื่อถือ 
3. บรรจุภัณฑ์สวยงาม 
4. มีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 
5. สามารถออกใบก ากับภาษีได้ 
จุดอ่อน 
1. ขนมมีลักษณะแห้งและไม่สดใหม่ 
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2.4.2.3 Puff&Pie  
แบรนด์เบเกอรี่ของครัวการบินไทย มีชื่อเสียงเรื่องขนมอบ มีบริการจัด

ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านค้ามาจัดชุดอาหารว่า 
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39 - 75 บาทต่อกล่อง  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ร้านค้าสาขาต่าง ๆ 
2. สั่งซื้อผ่าน Line@ 
3. สั่งซื้อผ่านบริการ Call Center 
จุดแข็ง 
1. มีชื่อเสียงมาตรฐานครัวการบินไทย 
2. ชุดอาหารว่างให้เลือกหลากหลาย 
3. สั่งซื้อง่าย 
จุดอ่อน 
1. พายมีลักษณะที่นิ่มและรสชาติอ่อน 
2. บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย 
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บทที่ 3 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) 

 
เมื่อทราบถึงปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมอาหารที่มีทิศทางในเชิงบวกต่อการด าเนิน

กิจการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องแล้ว การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดแข็งของกิจการที่ถือเป็นข้อได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 
รวมถึงเข้าใจจุดอ่อนของตนเองเพ่ือปรังปรุงและพัฒนากิจการต่อไป ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอุตสาหกรรมมาร่วมวิเคราะห์ด้วย โดยใช้เครื่องมือ SWOT มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ 

 
3.1.1 จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths) 

1. โดดเด่นในเรื่องรสชาติที่ความเข้มข้นถึงรสชาติเครื่องเทศ 
2. ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง 
3. ขนมทุกชนิดปราศจากไขมันทรานส์ 
4. มีกลุ่มลูกค้าประจ าที่มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 

3.1.2 จุดอ่อนของธุรกิจ (Weaknesses) 
1. ไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ

กล่อง 
2. ร้านค้ายังไม่เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้าง  
3. ก าลังการผลิตต่อวันต่ า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ท าภายในครอบครัว  
4. ความหลากหลายของรสชาติไส้ขนมมีให้เลือกน้อยเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 

 
3.2 การประเมินโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ 
 

3.2.1 โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) 
1. เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นคนไทยเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าจากการหาซื้อ

ผ่านที่ร้านค้าเป็นการซื้อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เอ้ือประโยชน์ให้ธุรกิจบริการอาหารว่างและ
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เครื่องดื่มบรรจุกล่องซึ่งท าการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กมีโอกาส
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 

2. ในการแข่งขันในตลาดเบเกอรี่มีสูงขึ้น ท าให้ผู้น าเข้าและจ าหน่ายวัตถุดิบ    
เบเกอรี่หลายรายจ าหน่ายสินค้าปลีกให้ผู้เป็นเจ้าของกิจการรายเล็กโดยตรง ผู้ประกอบการจึงมีความ
โอกาสในการเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพดีมากขึ้น  

3. พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคนไทยจะอยู่กันลักษณะ
ครอบครัวขนาดใหญ่ ในอดีตเมื่อมีงานเลี้ยงหรืองานพิธีมงคลต่าง ๆ เจ้าภาพจะจัดเตรียมอาหารกันเอง
ภายในครอบครัวและหมู่ญาติ ในปัจจุบันคนไทยแยกออกมาอยู่ในรูปแบบครอบครัวขนาดเล็กหรืออยู่
ตัวคนเดียวมากขึ้น จึงไม่มีเวลาจัดเตรียมอาหารส าหรับแจกผู้ร่วมงานถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ
น าเสนอบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าได้  

3.2.2 อุปสรรคของธุรกิจ (Threats) 
1. จ านวนผู้แข่งขันในธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องมี

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องการมีหน้าร้านค้าก็สามารถด าเนินธุรกิจได้และต้นทุนในการ
ด าเนินกิจการไม่สูงมากนั้น ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ร้านตนเอง 

2. ท าเลที่ตัง้ของสถานที่ประกอบกิจการอยู่ไกลจากแหล่งธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
องค์กรที่มีก าลังซื้อสูง ท าให้ต้นทุนในการจัดส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 

3. การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มองค์กรซึ่งมีการสั่งซื้อจากผู้ ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มเจ้าประจ าอยู่แล้ว  

 
3.3 โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องเป็นธุรกิจที่ด าเนินการที่บ้าน เป็น
รูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก ท าให้การบริหารจัดการต่าง ๆ มีความคล่องตัวสูง ไม่มีความซับซ้อนในการ
บริหารงาน จึงออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบแบนราบ (Flat organization) เพ่ือการท างานอย่าง
เป็นระบบและแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1 โครงสร้างองค์กรธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
 
3.3.1 เจ้าของกิจการ 

1. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
2. สื่อสารเป้าหมายการด าเนินงานกับทุกฝ่ายในองค์กร 

3.3.2 ฝ่ายขายและการตลาด 
1. ท าการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและท าตลาดโดยตรงกับลูกค้าองค์กร

เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้า 
2. วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการขายให้เหมาะสมกับเป้าหมายของ

องค์กร  
3. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เพ่ือสร้างความภักดีต่อตรา

สินค้า 
4. ส ารวจตลาด ส ารวจคู่แข่งขันอยู่เสมอเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าร่วมกับ

ฝ่ายผลิต รวมถึงเพ่ือวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับกระแสสังคมด้วย 
3.3.3 ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. ออกแบบและพัฒนาเมนูอาหารว่าง ขนม และเครื่องดื่ม ส าหรับน าเสนอเมนู
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค 

2. ค านวณต้นทุนวัตถุดิบเพ่ือเป็นข้อมูลในการตั้งราคา ค านวณปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุให้เพียงพอต่อการผลิต 

3. ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายครัวให้สามารถประกอบอาหารตามสูตรของทางร้านได้ 
4. ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้าวัตถุดิบจนกระทั่งส่ง

มอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 
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3.3.4 ฝ่ายบัญช ี
1. จัดท างบการเงินของกิจการ จัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายของร้าน 
2. วางแผนการใช้เงินตามกลยุทธ์ของกิจการร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายการผลิต  

 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

เป็นร้านขายอาหารว่างและขนมในสไตล์ Authentic Asian ที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงใน
การผลิต และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตประหนึ่งท าให้คนในครอบครัวรับประทาน 

 
3.5 พันธกิจ 
 

1. มุ่งม่ันผลิตอาหารว่าง ขนมและเครื่องดื่มคุณภาพดีเยี่ยม ใส่วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่
คัดสรรอย่างดีเหมือนท าให้คนในครอบครัวรับประทาน 

2. ส่งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่บรรจุในกล่องที่สวยงามดูดีมีรสนิยม ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของเจ้าภาพในงานต่าง ๆ 

3. ด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3.6 ชื่อธุรกิจ 
 

ร้านเดอะเยลโลว์เฮาส์ (The Yellow House) 
 

 
ภาพที่ 3.2 โลโก้ของร้านเดอะเยลโลว์เฮาส์ 
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3.7 เป้าหมาย 
 

ส าหรับร้านเดอะเยลโลว์เฮาส์ตั้งเป้าหมายของบริษัท 2 แบบคือเป้าระยะสั้นช่วงก่อตั้ง
ธุรกิจจนถึง 1-2 ปี และเป้าหมายระยะยาวตั้งแต่ก่อตั้งกิจการไปแล้วระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป 

 
3.7.1 เป้าหมายระยะสั้น 

1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ที่มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลักที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า  

2. ท าการตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าองค์กรเพ่ือให้เกิดการทดลองชิมรสชาติ
อาหารว่างและขนมของทางร้าน 

3. สร้างยอดขายอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องได้ 1,500 กล่องต่อเดือน   
ภายใน 12 เดือนแรก และสร้างยอดขาย 2,000 กล่องต่อเดือน ภายใน 18 เดือน 

4. สรรหาพนักงานในระดับปฏิบัติการและอบรมวิธีการประกอบอาหารตามสูตร
ของทางร้าน เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต 

3.7.2 เป้าหมายระยะยาว 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค 
2. รักษาอัตราการเติบโตและผลก าไรให้ธุรกิจสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน 
3. สร้างยอดขายชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องได้ 3,000 กล่องต่อ

เดือนในปีที่ 3  
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บทที่ 4 
วิจัยการตลาด 

 
ธุรกิจให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องภายใต้ตราสินค้าเดอะเยลโลว์

เฮาส์ เป็นกิจการที่ยังไม่ได้ท าการสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Business-to-
business) และมีการสื่อสารทางการตลาดเพียงเล็กน้อยกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เท่านั้น กิจการจึงมองเห็นความส าคัญของการท าวิจัยตลาดและศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพ่ือท าความเข้าใจผู้ตัดสินใจซื้อสินค้า (Buyer) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่กิจการต้องการท า
ความเข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการชุดอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในปัจจุบัน 
อีกทั้งเพ่ือน ามาซึ่งข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดของแบรนด์ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
4.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้ซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่

มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นส่วนประกอบหลัก 
 

4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
2. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
3. เพ่ือให้ทราบถึงการยอมรับต่อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีขนมเปี๊ยะ

และกะหรี่ปั๊บเป็นส่วนประกอบหลัก 
4. สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยตลาด เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ต่อไป 
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4.3 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยตลาดในครั้งนี้ ทางผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับใน

ผลิตภัณฑ์ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นส่วนประกอบหลัก
ของผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะได้รับดังนี้ 

1. วิจัยตลาดด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพนักงานในองค์กรเอกชนที่มี
หน้าที่ในการจัดหาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จ านวน 4 ตัวอย่าง กลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม
พนักงานในหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จ านวน 4 
ตัวอย่าง กลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มของออกาไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานอีเว้นท์ จ านวน 2 ตัวอย่าง  

2. วิจัยตลาดด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรที่
เคยสั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

 
4.4 วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

4.4.1 แหล่งข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) กลุ่มลูกค้าองค์กรที่ด าเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ตามการแบ่งดังนี้ 
1. กลุ่มพนักงานในองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่ในการจัดหาบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
2. กลุ่มพนักงานในหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
3. กลุ่มของออกาไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานอีเว้นท์ 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องเคยมีประสบการณ์การสั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บรรจุกล่อง เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องเคยท าการสั่งซื้อชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องไม่ต่ ากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปเป็น
ข้อมูลในการออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) โดยผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะต้อง
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เป็นผู้ที่ท างานในองค์กรซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพและนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทน
ของกลุ่มลูกค้าที่กิจการต้องการท าความเข้าใจและศึกษาเพ่ือวางกลยุทธ์ต่อไป 

4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาทั้งรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปริมาณดังนี้  
4.4.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค าถามที่ต้องการทราบแก่ผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยตั้งค าถามในลักษณะปลายเปิดและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้สัมภาษณ์แต่ละคนใน
ประเด็นที่สนใจ เพ่ือเปิดรับข้อมูลในมุมมองของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  

โดยประเด็นในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มีประเด็นค าถามดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
ประเด็นที่ 3 ปัญหาที่เคยพบในการซื้อและใช้บริการชุดอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแนะและบริการที่อยากได้เพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการ

ในปัจจุบัน 
ประเด็นที่ 5 การยอมรับต่อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มี

ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 
4.4.2.2 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ในการตั้งค าถามส าหรับแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ใช้
ค าถามอ้างอิงจากประเด็นที่ได้ใช้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกและน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยลักษณะของค าถามมีทั้งรูปแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ 
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
ประเด็นที่ 4 ทัศนคติและการยอมรับต่อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ

กล่องที่มีผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 
ประเด็นที่ 5 การออกแบบชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มี

ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 
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4.5 ผลการศึกษาวิจัย 
 

4.5.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม จ านวน 8 คน พบว่ามีประเด็น

ที่น่าสนใจตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นดังนี้  
ประเด็นที่ 1 : พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
1. องค์กรมีความจ าเป็นใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องเพ่ือเป็น

อาหารว่างให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มพนักงานองค์กรเอกชนและพนักงานหน่วยงานภาครัฐมี

ความจ าเป็นใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในงานประชุมสัมมนา จัดฝึกอบรมพนักงาน 
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมหรือเมื่อมีบุคคลจากภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมองค์กร โดยองค์กรบางแห่งมี
การจัดกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบรรจุกล่องส าหรับแจกในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นออกาไนซ์เซอร์จะให้ค าตอบที่แตกต่างออกไป โดยกิจกรรมที่มีความจ าเป็นใช้ชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องมักถูกใช้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณ
ลูกค้า ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ถูกว่าจ้างในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันออกไป  

2. ความถี่ในการใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง 
พบว่ากลุ่มพนักงานองค์กรเอกชนและพนักงานหน่วยงานภาครัฐมีความถี่ใน

การใช้งานค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มออกาไนซ์เซอร์ โดยมีการใช้งานมากที่สุดอยู่ที่ 4 – 5 ครั้งต่อเดือน 
รองลงมาคือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน มีเพียงกลุ่มตัวอย่างเอกชนเพียงรายเดียวที่ใช้ชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบรรจุกล่อง เพียง 1 ครั้งในรอบ 1 – 2 เดือน โดยกลุ่มที่มีความถี่มากที่สุดจะใช้ชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องในการรับรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมองค์กร โดยกลุ่มออกาไนซ์เซอร์
แห่งหนึ่งมีความต้องการใช้ประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่อีกแห่งให้ข้อมูลว่าไม่สามารถระบุ
ได้จ านวนครั้งต่อเดือนได้ เพราะในบางเดือนท่ีไม่มีการจัดกิจกรรมก็ไม่มีความต้องการใช้ชุดอาหารว่าง
และเครื่องดืม่แบบบรรจุกล่องเลย 

3. วิธีการหาข้อมูลผู้ที่ให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องด้วยการ
สอบถามคนรู้จักและค้นหาในอินเทอร์เน็ต 

เมื่อท าการสอบถามถึงวิธีการหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจซื้อบริการชุดอาหารว่าง
และเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่ามีรายชื่อ 
ผู้ให้บริการเจ้าประจ าอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ยังเลือกค้นหาผู้ให้บริการจากอินเทอร์เน็ตด้วยการค้นหาผ่าน 
เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) อย่าง กูเกิ้ล (Google) เพราะต้องการข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือใช้ใน
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การเปรียบเทียบ อีกท้ังยังสอบถามกลุ่มเพ่ือนในองค์กรเดียวกันเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเมื่อต้องการ
ทดลองเปลี่ยนผู้ใช้บริการหรือใช้บริการคนรู้จักที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อยู่แล้ว 

4. มีการยอมรับต่อผู้ให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่ไม่มีหน้า
ร้านและมีข้อมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

จากบทสัมภาษณ์พบมีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การใช้บริการ
ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องจากผู้ผลิตที่ไม่มีหน้าร้านและมีข้อมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น เพราะต้องการตัวเลือกที่หลากหลาย ทั้งยังสามารถดูรูปภาพข้อมูลของสินค้าได้และยังสามารถ
อ่านรีวิวจากกลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์การสั่งซื้อจริง ๆ ซึ่งเป็นอีกทางในการเพ่ิมความเชื่อมั่นในการ
ทดลองใช้บริการร้านค้าดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าถ้าหากสั่งมาแล้วไม่ถูกใจจะถือว่าได้
ทดลองสินค้าและจะไม่ใช้บริการอีกในครั้งต่อไป มีเพียง 1 ท่านเท่านั้นที่ให้ความคิดเห็นว่าจะไม่
เลือกใช้บริการเพราะไม่เคยทดลองสินค้ามาก่อน ในการสั่งทุกครั้งตนเองจะต้องเคยทดลองและมี
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ เนื่องผู้รับประทานเป็นระดับผู้บริหารหากอาหารว่างที่สั่งมาเป็นเจ้าที่ไม่เคย
ใช้บริการนั้น มีรสชาติที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกปากของผู้บริหารจะส่งผลเสียต่อผู้ที่ท าการสั่งได้ จึง
จ าเป็นต้องใช้บริการเจ้าที่คุ้นเคยหรือมีการทดลองชิมมาก่อนแล้ว 

5. รูปแบบการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มมีความหลากหลาย 
พบว่านอกจากการสั่งชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องส าหรับใช้

ในงานกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามี 2 องค์กรเอกชนในกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า องค์กรของ
ตนนั้นมีเครื่องดื่มส่วนกลางไว้บริการแก่พนักงานในองค์กรอยู่แล้ว ในบางครั้งจึงท าการสั่งเฉพาะ
อาหารว่างคาวและหวานแบบเป็นชิ้นเพื่อมารับประทานกับเครื่องดื่มภายในองค์กร แต่บางกรณีที่เป็น
งานกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยหรือผู้เข้าร่วมมีต าแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไปก็จะสั่งซื้อชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมในกรณีต่าง ๆ กันไป 

รูปแบบของอาหารว่างที่นิยมสั่งจะเป็นอาหารว่างแบบคาวจ านวน 1 ชิ้น 
อาหารว่างแบบหวานจ านวน 1 ชิ้น และเครื่องดื่มทั้งรูปแบบส าเร็จรูบรรจุกล่องหรือเครื่องดื่มร้อนที่
ให้บริการในแก้วที่มีการจัดเตรียมไว้  

ประเด็นที่ 2 : ปัจจัยที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 

1. รสชาติของผลิตภัณฑ์มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ 
จากการสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า

รสชาติมีความส าคัญในการเลือกใช้บริการ มากถึง 6 คน เพราะต้องค านึงถึงผู้รับประทานว่าชอบ
หรือไม่ เนื่องจากผู้รับประทานในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ความส าคัญของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไป 
ท าให้ต้องค านึงถึงรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
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โดยราคาของผลิตภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญรองลงมา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าราคาควรมีความสมเหตุสมผลกับปริมาณและคุณภาพ เนื่องจาก
งบประมาณในการสั่งแต่ละครั้งมีจ ากัด อย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในองค์กรหน่วยงานรัฐ มีงบประมาณ
จ ากัดอยู่ที่ประมาณ 30 บาทต่อกล่อง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มคนภายในองค์กร แต่
ถ้าเป็นงานที่มีบุคคลภายนอกงบประมาณจะปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้มีอ านาจตัดสินใจใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นผลให้ประเด็นเรื่องราคาถูกให้ส าคัญเป็นอันดับที่ 2 รองจากเรื่องของรสชาติ 

2. งบประมาณการสั่งซื้อต่อกล่องมีความหลากหลาย 
ในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 กลุ่มพนักงานในองค์กรเอกชนมีงบประมาณขั้นต่ า

ส าหรับการสั่งซื้ออยู่ที่ 40 บาทต่อกล่อง และมีงบประมาณสูงสุดอยู่ที่กล่องละ 200 บาท โดยผู้ให้
สัมภาษณ์บอกว่า โอกาสที่มีความจ าเป็นใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีราคาสูงนั้น จะใช้
เมื่อต้องเข้าพบหน่วยงานราชการที่มีเนื้องานในการเจรจาเพ่ือขอใบอนุญาตในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
อีกด้านหนึ่งให้ความเห็นว่าจะใช้ในโอกาสที่มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด 
ท าให้ต้องเพ่ิมปริมาณของอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อระยะเวลาของการเดินทางในช่วงมื้อ
นั้น ๆ ส่งผลให้งบประมาณจะสามารถเพ่ิมได้ตามเหตุผลของกิจกรรมนั้น ๆ 

ในกลุ่มตัวอย่างที่ 2 กลุ่มพนักงานในหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณขั้นต่ า
ส าหรับการสั่งซื้ออยู่ที่ 30 บาทต่อกล่อง และมีงบประมาณสูงสุดอยู่ที่กล่องละ 100 บาท จากการ
สัมภาษณ์พบว่างบประมาณมาตรฐานของการสั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องจะอยู่ที่ 30 
– 35 บาท แต่ในบางหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นจ านวนมากอย่างเช่น 
งานออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงบประมาณต่อกล่องจะเพ่ิมสูงขึ้นจากมาตรฐาน   

ในกลุ่มตัวอย่างที่ 3 กลุ่มของออกาไนซ์เซอร์มีงบประมาณขั้นต่ าส าหรับการ
สั่งซื้ออยู่ที่ 35 บาทต่อกล่อง และมีงบประมาณสูงสุดไม่สามารถระบุจ านวนเงินได้ เนื่องจากในบาง
งานนั้นมีแขกระดับสูงเข้าร่วม ท าให้ราคาที่ก าหนดแต่ละครั้งไม่แน่นอน 

จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มมีช่องว่างทางราคาที่ค่อนข้างกว้างเนื่องจากความ
หลากหลายของลักษณะงานและผู้เข้าร่วม ท าให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายด้วยเช่นกัน 

3. บริการจัดส่งสินค้าช่วยอ านวยความสะดวกสบายในวันงานได้  
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า บริการจัดส่ง

สินค้าถึงที่มีผลอย่างมากในการตัดสินใจ เนื่องจากในวันที่มีกิจกรรมที่ต้องการใช้ชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องนั้น ผู้จัดงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่มากกว่าปกติ เพ่ือช่วยให้งานด าเนินไป
ได้อย่างราบรื่นและลดภาระงานเรื่องการไปติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง การที่ผู้ให้บริการสามารถมาส่ง
สินค้าได้ถึงที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายเรื่องการจัดการเวลาได้อย่างมาก แม้ว่าในบางครั้ง
จ าเป็นต้องจ่ายค่าบริการเพ่ิมเติมหากร้านค้าที่ใช้บริการอยู่ไกลจากองค์กร แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่

Ref. code: 25616002031612PVM



32 
 

ต้องการใช้บริการ ในขณะที่กลุ่มออกาไนซ์เซอร์ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ถ้าผู้บริการรายนั้นสามารถ
เดินมาส่งสินค้าถึงบริเวณที่จัดงานอย่างเช่น ในลานกิจกรรมของห้างสรรพสินค้าที่เป็นสถานที่จัดงาน 
เพียงแค่บอกรายละเอียดไว้ในรายการสั่งซื้อจะรู้สึกประทับใจมาก เพราะในวันงานตนเองจะยุ่งและไม่
มีเวลามากนักในการโทรอธิบายเส้นทางหรือต าแหน่งของสถานที่จัดงาน 

4. ผู้ให้บริการที่สามารถออกใบก ากับภาษีได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
จากการสัมภาษณ์ว่าร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่สามารถออกใบก ากับภาษีได้

นั้นมีผลต่อการตัดสินหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผล เนื่องจากท าให้การ
เบิกจ่ายเงินสดกับฝ่ายบัญชีท าได้ง่ายและสะดวกข้ึน มีผู้ให้สัมภาษณ์ 1 รายตอบว่าจะใช้บริการเฉพาะ
ร้านค้าที่สามารถออกใบก ากับภาษีได้เท่านั้น เนื่องจากระบบการเบิกจ่ายที่องค์กรของตน มี
รายละเอียดหลายขั้นตอนหากไม่มีก ากับภาษีพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการเบิกจ่าย
ซึ่งเป็นการเพ่ิมงานให้ตนเอง จึงตัดปัญหาส่วนนี้ด้วยการเลือกใช้ร้านค้าที่ออกใบก ากับภาษีได้เท่านั้น 

ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์รายอ่ืน ๆ ให้ความเห็นว่า ถ้าหากมีความต้องการใช้
ร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบก ากับภาษีได้ ก็จะเลือกใช้บริการเพราะต้องการอาหารที่มีรสชาติอร่อยและ
คุณภาพดีในการจัดชุดอาหารว่าง แม้ว่าจะต้องเพ่ิมงานให้แก่ตนเองในการเบิกจ่ายเงินสดก็ตาม 

5. ผู้สั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องให้ความใส่ใจต่อความรู้สึก
ของผู้รับประทาน 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มให้ความเห็นตรงกันว่า ต้องให้ความใส่ใจต่อความรู้สึก
ของผู้รับประทานชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง โดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันโดยสามารถสรุป
เป็น 2 เหตุผลที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้เหตุผลคล้ายคลึงกันดังนี้ 1. ต้องทราบถึงลักษณะของผู้เข้าร่วมงาน
นั้น ๆ เพ่ือจัดอาหารว่างให้เหมาะสม เพราะบางงานเป็นแขกผู้ใหญ่และเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมท า
ให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือลดการต าหนิและการร้องเรียนหลังจากได้รับประทานอาหารว่างมื้อ
นั้น ๆ 2. ผู้สัมภาษณ์ต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อย 
เนื่องจากในงานบางงานมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน การได้รับประทานอาหารว่างที่อร่อยสามารถช่วย
ให้มีพลังงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือท ากิจกรรมนั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย 

ประเด็นที่ 3 : ปัญหาที่เคยพบในการซื้อและใช้บริการชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 

1. สินค้ามาส่งล่าช้าเกินเวลาที่นัดหมาย 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ใน 3 เคยประสบปัญหาได้รับสินค้าล่าช้าเกินเวลาที่

นัดหมายซึ่งส่งผลเสียอย่างมาก ส่งผลให้แผนงานที่วางไว้กระทบตารางเวลาของกิจกรรมในวันนั้น ๆ 
เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ต้องเตรียมการหลายอย่างไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องอาหารเท่านั้น เมื่ออาหารมาส่ง
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ช้าท าให้ต้องมีการเผื่อเวลาและก าลังคนเพ่ิมเพ่ือมาช่วยจัดวางชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

2. บางครั้งได้รับสินค้าไม่ตรงตามท่ีสั่งซื้อ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ใน 3 เคยได้รับสินค้าไม่ตรงตามค าสั่งซื้อ ซึ่งผู้ให้

สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บางครั้งร้านค้าส่งสินค้าของลูกค้ารายอ่ืนมาให้ บางกรณีสินค้าที่สั่ง
หมดแต่ไม่มีการแจ้งต่อลูกค้าก่อนก็ท าการเปลี่ยนแปลงออเดอร์เองแล้วจัดส่งให้ลูกค้า หรือจัดส่งสินค้า
ไม่ครบตามจ านวนที่สั่งไปในครั้งแรก 

ประเด็นที่ 4 : ข้อเสนอแนะและบริการที่อยากได้เพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการในปัจจุบัน 
1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ลูกค้ามองหา 

เมื่อสอบถามถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นจากผู้
ให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากต้องการให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือก
ที่หลากหลายและมีรสชาติที่ดี เนื่องจากบางองค์กรมีความถี่ในการใช้งานชุดอาหารว่างค่อนข้างสูง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า กลัวผู้รับประทานจะเบื่อจึงอยากหาอาหารว่างใหม่ ๆ เปลี่ยนเมนูไปบ้าง 
อีกสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นคือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและแปลกใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกว่า
บรรจุภัณฑ์ที่ห่อขนมควรจะดูดีและทันสมัย เพราะบางรูปแบบห่อมาท าให้ขนมเสียหายก่อนมาถึง 

2. อยากให้มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 
กลุ่มตัวอย่างที่สั่งซื้อสินค้าเป็นประจ ากล่าวว่า อยากให้มีโปรโมชั่นเมื่ อซื้อ

สินค้าครบตามจ านวนที่ก าหนดโดยมีการมอบส่วนลดหรือแถมเป็นสินค้าก็ได้ และบริการส่งสินค้าฟรี
หากมียอดสั่งซื้อครบตามก าหนด ทั้งนี้จากการสอบถามเพ่ิมเติมได้ข้อมูลว่า การให้โปรโมชั่นต่าง ๆ 
ช่วยในเรื่องของการจัดการงบประมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งได้ 

ประเด็นที่ 5 : การยอมรับต่อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 

1. รู้สึกว่าขนมมันแห้งและติดคอเวลารับประทาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ครึ่งหนึ่งให้ความเห็นว่าไม่ได้ชอบตัวขนมเป็นการส่วนตัว โดย

ให้เหตุผลว่ากะหรี่ปั๊บนั้นรับประทานยาก อาจเป็นเพราะกะหรี่ปั๊บเป็นขนมที่ต้องน าไปทอด จึงท าให้
ขนมแห้งเวลารับประทานมักมีเศษขนมร่วงเลอะเทอะ อีกทั้งยังรู้สึกว่าขนมเปี๊ยะนั้นมักจะติดคอด้วย
ความแห้งและความหวานของตัวขนม 

2. กะหรี่ปั๊บเป็นตัวเลือกที่อยากทดลองสั่งส าหรับชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรจุกล่อง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งกล่าวว่าหากมีบริการที่ใช้กะหรี่ปั๊บเป็นอาหารว่างใน
ชุด ก็รู้สึกว่าน่าทดลองสั่งถ้าได้ขนมที่ท าสดใหม่ สามารถท าให้ขนมยังกรอบได้ก่อนจะรับประทาน 
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เนื่องจากกะหรี่ปั๊บให้ความรู้สึกอ่ิมท้องมากกว่าขนมเปี๊ยะและมีรสคาวให้เลือก อีกทั้งยังเสนอแนะว่า
อยากเห็นกะหรี่ปั๊บที่มีขนาดแบบพอดีค าเป็นตัวเล็ก ๆ ที่สามารถทานได้โดยไม่ต้องกัดให้เศษขนมร่วง
เลอะเทอะ  

3. เครื่องดื่มประเภทชาและสมุนไพรที่ถูกเสนอให้เสิร์ฟพร้อมกับชุดอาหารว่าง 
ที่มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นผลิตภัณฑ์หลักมากที่สุด 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 2 ใน 3 แสดงความเห็นว่าเครื่องดื่มประเภทชาและ
เครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่มีรสชาติหวานมาก น่าจะเหมาะสมหากต้องเสิร์ฟคู่กับขนมเปี๊ยะหรือกะหรี่ปั๊บ 
ด้วยเหตุผลที่ว่าขนมมีลักษณะที่หวานและมันน่าจะช่วยแก้เลี่ยนได้ดี ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์รายหนึ่งซึ่ง
เคยมีประสบการณ์ในการใช้กะหรี่ปั๊บจัดชุดอาหารว่างให้ข้อมูลว่า เคยเสิร์ฟพร้อมกับชาแล้วไม่ค่อย
ได้รับความนิยมขนมเหลือค่อนข้างมาก จึงทดลองเสิร์ฟคู่กับน้ าแดงโซดาค้นพบว่าผู้รับประทาน
สามารถรับประทานขนมได้มากขึ้น  

4.5.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

สั่งซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องและการยอมรับต่อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่องที่มีผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน
ขอบเขตการศึกษาและร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน  175 ชุด โดยหลังจากตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล โดยคัดแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกจ านวน 11 ชุด  คงเหลือแบบสอบที่สมบูรณ์ 
จ านวน 164 ชุด ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท างานในองค์กรเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน  150 คน 
และในพื้นที่นนทบุรีจ านวน 14 คน โดยสามารถสรุปได้ตามประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.1 
ตารางวิเคราะห์ประเภทขององค์กร 

 
 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 164 ตัวอย่าง พบว่าเป็นส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

พนักงานที่สังกัดในบริษัทเอกชนที่ด าเนินงานโดยคนไทย คิดเป็นร้อยละ 25.61 ในขณะที่พนักงานที่
สังกัดในมหาลัยของรัฐและสังกัดในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 20.12 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและพนักงานเอกชนที่สังกัดในบริษัทต่างประเทศที่ด าเนินงานในประเทศ
ไทย ร้อยละ 16.46 และร้อยละ 12.80 ตามล าดับ ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่ท างานในมหาวิทยาลัยเอกชน 
เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ประกอบการอิสระและอ่ืน ๆ ร่วมตอบแบบสอบถามด้วยเช่นกัน โดยส่วน
ใหญ่เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตพระนคร จตุจักร
และสาทร เรียงตามล าดับ 

ประเด็นที่ 2 : พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง 
1. องค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในงาน

อบรมสัมมนาภายในองค์กรมากท่ีสุด 
 

  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

บริษัทเอกชนของคนไทย 42 25.61 40 26.67 2 14.29

มหาวทิยาลัยของรัฐ 33 20.12 33 22.00 - -

เจา้หนา้ท่ีหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิ 33 20.12 25 16.67 8 57.14

เจา้หนา้ท่ีหนว่ยงานรัฐ 27 16.46 23 15.33 4 28.57

บริษัทต่างประเทศท่ีด าเนนิงานในประเทศไทย 21 12.80 21 14.00 - -

มหาวทิยาลัยเอกชน 3 1.83 3 2.00 - -

เจา้ของกจิการ (Business owner) 2 1.22 2 1.33 - -

ผู้ประกอบการอสิระ (Freelance) 2 1.22 2 1.33 - -

อืน่ๆ (โทรคมนาคม) 1 0.61 1 0.67 - -

รวม 164 100.00 150 100.00 14 100.00

ภาพรวม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ประเภทองค์กร
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ตารางที่ 4.2 
แสดงงานหรือกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องใช้ชุด Snack box 

งานหรือกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องใช้ชุด Snack box ความถี่ (ค าตอบ) ร้อยละ 

งานประชุมสัมมนาภายในองค์กร 133 24.58 

งานอบรมและ Training 122 22.55 
งานประชุมสัมมนาภายนอกองค์กร 67 12.38 

งานศึกษาดูงานนอกสถานที่ 56 10.35 

งานกิจกรรมเพื่อสังคม 45 8.32 
งานเปิดตัวโครงการ 33 6.10 

งานรับน้องใหม่ 25 4.62 
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 23 4.25 

พิธีสวดอภิธรรมศพ 22 4.07 

พิธีมงคลสมรส 9 1.66 
พิธีอุปสมบท 6 1.11 

รวม 541 100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 164 คนได้แสดงความเห็นทั้งหมดจ านวน 541 

ความคิดเห็น พบว่าความจ าเป็นต้องใช้ชุด Snack box ในงานประชุมสัมมนาภายในองค์กรมีมากถึง 
133 ความคิดเห็นหรือ ร้อยละ 24.58 รองลงมาคือใช้ส าหรับงานอบรมและ Training 122 ความ
คิดเห็นหรือ ร้อยละ 22.55 โดยงานประชุมสัมมนาภายนอกองค์กร งานศึกษาดูงานนอกสถานที่ งาน
กิจกรรมเพื่อสังคม งานเปิดตัวโครงการ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พิธีสวดอภิธรรมศพ พิธีมงคลสมรส พิธี
อุปสมบท เรียงตามล าดับลงมา  
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2. ความถี่ในการสั่งซื้อชุด Snack box ในต่อเดือน 
 

ตารางที่ 4.3 
แสดงจ านวนครั้งในการสั่งชุด Snack box ต่อเดือน 

จ านวนครั้งในการสั่งชุด Snack box ต่อเดือน ความถี่ ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 57 34.76 
1 - 2 ครั้งต่อเดือน 57 34.76 

3 - 4 ครั้งต่อเดือน 22 13.41 
5 - 6 ครั้งต่อเดือน 11 6.71 

7 - 8 ครั้งต่อเดือน 1 0.61 

มากกว่า 8 ครั้งต่อเดือน 16 9.76 
รวม 164 100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นในสัดส่วนเท่ากันว่า มีความถี่ในการสั่งชุด 

Snack box อยู่ที่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนและความถี่ที่จ านวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือนอยู่ที่ ร้อยละ 
34.76 ซึ่งเป็นจ านวนที่เท่ากัน รองลงมาคือสั่งซื้อ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน อยู่ที่ร้อยละ 13.41 และจ านวน
มากกว่า 8 ครั้งต่อเดือนอยู่ที่ ร้อยละ 9.76  ตามล าดับ  

โดยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า พนักงานที่สังกัดอยู่ในบริษัทเอกชนที่ด าเนินงานโดย
คนไทยความถี่ในการสั่งซื้อที่จ านวนน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ สั่งซื้อ
จ านวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน และ จ านวน 5 – 6 ครั้งต่อเดือนตามล าดับ ส่วนพนักงานที่สังกัดในมหา
ลัยของรัฐและพนักงานที่สังกัดในบริษัทต่างชาติมีอันดับความถี่ในการซื้อเท่ากัน คือซื้ออยู่ที่จ านวน
น้อยกว่า 1 ต่อเดือนมากที่สุด รองลงมาคือความถี่ที่ 1 – 2 ครั้งต่อเดือนและ 3 – 4 ครั้งต่อเดือนเป็น
อันดับ 3  ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความถ่ีในการซื้อต่อเดือนที่จ านวน 1 – 2 ครั้งต่อ
เดือนเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ  ซื้อมากกว่า 8 ครั้งต่อเดือนและสั่งซื้ออยู่ที่ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน โดย
พนักงานที่สังกัดในหน่วยงานของรัฐมีความถี่ในการซื้ออยู่ที่จ านวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด 
รองลงมาคือการซื้อที่จ านวนน้อยกว่า  1 ครั้งต่อเดือนและ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน 

พบว่าส่วนใหญ่จะมีความต้องการใช้สินค้าอยู่ที่จ านวนน้อยกว่า 1 ครั้งและ
จ านวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน แต่จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ท างานในสังกัดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมี
ความต้องการใช้สินค้าอยู่มากกว่า 8 ครั้งต่อเดือน มีจ านวน 9 คนที่ให้ความเห็นดังกล่าว 
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3. จ านวนชุด Snack box ที่สั่งต่อครั้ง 
 
ตารางที่ 4.4 
แสดงจ านวนกล่องในการสั่งชุด Snack box ต่อครั้ง 

จ านวนกล่องในการสั่งชุด Snack box ต่อครั้ง ความถี่  ร้อยละ   

ต่ ากว่า 20 กล่อง 9 5.49   

20 - 40 กล่อง 53 32.32 อันดับ 1 

50 - 60 กล่อง 36 21.95 อันดับ 2 

70 - 80 กล่อง 17 10.37   

90 - 100 กล่อง 20 12.20 อันดับ 3 

110 - 150 กล่อง 14 8.54   

160 - 190 กล่อง 3 1.83   

200 กล่องขึ้นไป 12 7.32   

รวม 164 100.00   

 
จากข้อมูลพบว่าการสั่งซื้อชุด Snack box ในแต่ละครั้งอยู่ที่ 20 – 40 กล่องมาก

ที่สุดจากความคิดเห็นของผู้ตอบจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.32 จากจ านวนทั้งหมด รองลงมา
คือจ านวน 50 – 60 กล่องในการสั่งต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.95 รองลงมาคือสั่งซื้อชุด Snack box 
อยู่ที่จ านวน 90 – 100 กล่องต่อครั้งหรือร้อยละ 12.20 โดยยังมีการสั่งจ านวนชุด Snack box ทั้ง
จ านวน ต่ ากว่า 20 กล่องต่อครัง้จนถึงจ านวนมากกว่า 200 กล่องต่อครั้งอีกเช่นกัน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการสั่งซื้อจ านวนชุด Snack box จ านวน 20 – 40 กล่องต่อครั้ง
มาเป็นอันดับ 1 คือพนักงานที่สังกัดในบริษัทเอกชนที่ด าเนินงานในคนไทย ต่อมาคือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ท างานในมหาลัยของรัฐสั่งซื้อจ านวน 50 – 60 
กล่องต่อครั้งมากที่สุด ในขณะที่บริษัทต่างประเทศที่ด าเนินงานในประเทศไทยสั่งซื้อที่จ านวน 20 – 
40 กล่องและ 50 – 60 กล่องมากเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน  
  

Ref. code: 25616002031612PVM



39 
 

4. งบประมาณในการซื้อชุด Snack box ต่อกล่อง 
 

ตารางที่ 4.5 
แสดงจ านวนงบประมาณในการสั่งซื้อชุด Snack box ต่อกล่อง 

งบประมาณในการสั่งชุด Snack box ต่อกล่อง ความถี่ ร้อยละ   

ต่ ากว่า 35 บาท 18 10.98 อันดับ 3 

35 - 45 บาท 62 37.80 อันดับ 1 

50 - 65 บาท 49 29.88 อันดับ 2 

70 - 85 บาท 13 7.93   

90 - 100 บาท 16 9.76   

110 - 140 บาท 4 2.44   

150 บาทข้ึนไป 2 1.22   

รวม 164 100.00   

 
ด้านงบประมาณในการสั่งซื้อชุด Snack box ต่อกล่องพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 

62 รายมีงบประมาณในการสั่งซื้ออยู่ที่ราคา 35 – 45 บาทต่อกล่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.80 
กลุ่มตัวอย่างจ านวนอีก 49 รายมีงบประมาณในการสั่งซื้ออยู่ที่ชุดละ 50 – 65 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29.88 และการสั่งซื้อชุด Snack box ในราคาต่ ากว่า 35 บาทต่อกล่องเป็นอันดับ 3 จากกลุ่มตัวอย่าง 
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.98 และยังมีการสั่งซื้อที่ราคาหลายหลายจนถึงหลักร้อยบาทขึ้นไปอีก
เช่นกัน 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีงบประมาณในการสั่งซื้ออยู่ที่ 35 - 45 บาทมาก
เป็นอันดับ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่สังกัดในบริษัทเอกชนที่ด าเนินงานโดยคนไทย พนักงานที่
สังกัดในบริษัทต่างประเทศที่ด าเนินงานในประเทศไทย เจ้าหน้าที่สังกัดในมหาลัยของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้ค าตอบว่า มีงบประมาณในการ
สั่งซื้อชุด Snack box ที่ราคาชุดละ 50 – 60 บาทมากเป็นอันดับ 1  
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5. รูปแบบการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มในชุด Snack box 
 

ตารางที่ 4.6 
แสดงรูปแบบการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มในชุด Snack box 

รูปแบบการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในการสั่งชุด Snack box 

ความถี่ ร้อยละ 
  

คาว1 หวาน1 เครื่องดื่ม1 89 54.27 อันดับที่ 1 

คาว2 หวาน1 เครื่องดื่ม1 20 12.20 อันดับที่ 2 

คาว1 หวาน2 เครื่องดื่ม1 14 8.54 อันดับที่ 3 

คาว2 หวาน2 เครื่องดื่ม1 12 7.32   

คาว2 หวาน0 เครื่องดื่ม1 4 2.44   

คาว0 หวาน2 เครื่องดื่ม1 4 2.44   

อ่ืน ๆ 21 12.80   

รวม 164 100.00   

 
รูปแบบการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่มในชุด Snack box ที่ได้รับการเลือกมาก

ที่สุด คือชุด Snack box ที่ประกอบไปด้วยอาหารว่างแบบคาว 1 ชิ้น อาหารว่างแบบหวาน 1 ชิ้น 
และเครื่องดื่มอีก 1 ขวดหรือกล่อง ซึ่งมีผู้เลือกเป็นจ านวน 89 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.27 
รองลงมาคือการสั่งแบบ อาหารว่างแบบคาว 2 ชิ้น อาหารว่างแบบหวาน 1 ชิ้น และเครื่องดื่มอีก 1 
ขวดหรือกล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.20 จากผู้ตอบจ านวน 20 ราย โดยอันดับที่ 3 ที่มีผู้เลือกเหมือนกัน
จ านวน 14 รายหรือร้อยละ 8.54 คือชุด Snack box ที่ประกอบไปด้วยอาหารว่างแบบคาว 1 ชิ้น 
อาหารว่างแบบหวาน 2 ชิ้น และเครื่องดื่มอีก 1 ขวดหรือกล่อง ยังมีรูปแบบการเลือกแบบอ่ืนเช่นการ
เลือกเพียงอาหารว่างแบบคาวหรือหวานเท่านั้นคู่กับเครื่องดื่ม โดยจ านวนชิ้นที่เลือกมีตั้งจ านวน 1 – 
3 ชิ้น จึงเห็นได้ว่ามาตรฐานของการจัดขนมในชุด Snack box จะอยู่ที่การจัดอาหารว่างคาวและ
หวานอย่าง 1 ชิ้นพร้อมเครื่องดื่ม 1 ขวดหรือกล่อง 
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6. วิธีการค้นหาข้อมูลชุด Snack box 
 

ตารางที่ 4.7 
แสดงวิธีการค้นหาข้อมูลชุด Snack box 

วิธีการค้นหาข้อมูลชุด Snack box ความถี่ (ค าตอบ) ร้อยละ 
  

สอบถามคนรู้จัก 129 30.94 อันดับ 1 

สอบถามร้านค้าโดยตรง 103 24.70 อันดับ 3 

ค้นหาจากเสิร์ชเอนจิน 108 25.90 อันดับ 2 

ค้นหาจากโซเชียลมีเดีย 75 17.99   

หาข้อมูลด้วยวิธีอ่ืน ๆ 2 0.48   

รวม 417 100.00   

 
พบว่าเมื่อมีความต้องการใช้ชุด Snack box กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิด

เห็นว่าจะสอบถามจากคนรู้จักเป็นอันดับแรก มีจ านวนความคิดเห็นอยู่ที่ 129 ความคิดเห็นคิดเป็น
สัดส่วน 30.94 โดยอันดับสองคือ การค้นหาข้อมูลด้วยเสิร์ชเอนจินอยู่ที่ 108 ความคิดเห็นหรือร้อยละ 
25.90 ในขณะที่การสอบถามจากร้านค้าโดยตรงและการค้นหาข้อมูลด้วยโซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้รองลง เป็นจ านวน 103 ความคิดเห็นและ 75 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
24.70 และ 17.99 ตามล าดับ  

จากข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกตอบว่าใช้วิธีค้นหาด้วยเสิร์ชเอนจินจ านวน 
108 ความคิดเห็นนั้น ใช้การค้นหาผ่านหน้าเว็บไซต์กูเกิ้ลทั้งหมด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกว่าค้นหา
ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ านวน 75 ความคิดเห็น พบว่าโซเชียลมีเดียที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการค้นหา
ข้อมูลมากที่สุดคือเฟซบุ๊ก ด้วยจ านวน 55 ความคิดเห็นหรือคิดเป็นสัดส่วน 73.33 รองลงมาคือ
อินสตาแกรมที่จ านวน 11 ความคิดเห็นหรือร้อยละ 14.66 และอันดับสามคือการหาข้อมูลจากเว็บ
พันทิป (Pantip) มีความคิดเห็นอยู่ที่จ านวน 9 ความคิดเห็นหรือคิดเป็นร้อยละ 12 จะเห็นได้ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะใช้วิธีสอบถามคนรู้จักมากที่สุดอาจเป็นได้ว่าต้องการสอบถามจากผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประทานจริง นอกนี้ผู้ที่ตอบว่าค้นหาด้วยวิธีอ่ืน ๆ ให้ความเห็นว่ามีการ
สอบถามจากงานที่เคยไปเข้าร่วมแล้วรู้สึกประทับใจและมีร้านค้าเข้ามาเสนอขายอีกด้วย 
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7. การใช้บริการชุด Snack box จากร้านที่ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ
ไม่มีหน้าร้าน 
 
ตารางที่ 4.8 
แสดงข้อมูลการเลือกใช้ร้าน Snack box ที่ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีหน้าร้าน 

ใช้บริการจัดชุด Snack box จากร้านที่ให้บริการข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีหน้าร้าน 

ความถี่ ร้อยละ 

ใช้บริการ 111 67.68 

ไม่ใช้บริการ 53 32.32 

รวม 164 100.00 

 
จากแบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์

สั่งซื้อชุด Snack box ว่าจะใช้บริการจากร้านค้าที่ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีหน้าร้าน
หรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลือกใช้มีจ านวน 111 ราย ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67.68 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการนั้นมีจ านวน 53 รายหรือร้อยละ 32.32  

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการร้านค้าที่ไม่หน้าร้านนั้น จาก
จ านวน 280 ความคิดเห็น ได้ข้อมูลว่า อยากทดลองร้านค้าใหม่ ๆ มากเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 
25.71 หรือจ านวน 72 ความคิดเห็น สาเหตุรองลงมาคือมีเมนูให้เลือกหลากหลายและอ่านรีวิวของผู้ที่
เคยใช้มีจ านวนความเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 62 ความคิดเห็นหรือร้อยละ 22.14 สาเหตุที่ท าให้ใช้บริการ
ต่อมาคือ รูปภาพที่น าเสนอสวยงามและได้สินค้าที่สดใหม่ต่อวันมีจ านวนความคิดเห็นอยู่ที่ 42 และ 
36 ตามล าดับหรือคิดเป็นร้อยละ 15 และ 12.86 โดยมีผู้ตอบว่าอ่ืน ๆ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งบอกว่าที่ใช้บริการนั้นเพราะเรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงเกินไป 
อีกรายบอกว่ามีผู้แนะน าและบรรจุภัณฑ์ดูดี เป็นต้น 

ในด้านของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการร้านค้าที่ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
และไม่มีหน้าร้านให้ความคิดเห็นจ านวน 103 ความคิดเห็นว่า ไม่เชื่อมั่นเรื่องรสชาติเป็นอันดับ 1 อยู่ที่
จ านวน 33 ความคิดเห็นหรือร้อยละ 32.04 สาเหตุรองลงมาคือ ไม่มีโอกาสทดลองและไม่เชื่อมันใน
บริการจัดส่งอยู่ที่จ านวน 22 และ 15 ความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 21.36 และ 14.56 ตามล าดับ และ
ยังมีสาเหตุที่ไม่เชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและชื่อเสียงของแบรนด์อีกด้วย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงสาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการว่า ร้านค้าที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถออกใบก ากับภาษีได ้
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จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเชิงบวกต่อการใช้บริการชุด 
Snack box จากร้านค้าให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีหน้าร้าน ซึ่งส่งผลดีต่อกิจการที่
ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่า งและ
เครื่องดื่มบรรจุกล่อง 

 
ตารางที่ 4.9 
แสดงปัจจัยส าคัญท่ีเลือกซ้ือชุด Snack box ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ปัจจัยและสาเหตุที่เลือกชุด Snack box   
 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ความถี่ 
(ค าตอบ) 

ร้อยละ 
  

รสชาติอร่อย 127 12.76 อันดับ 1 

สั่งซื้อง่ายและสะดวก 113 11.36 อันดับ 2 
มีบริการจัดส่งถึงที ่ 103 10.35 อันดับ 3 

มีความสดใหม่ 92 9.25   

ปริมาณที่คุ้มค่ากับราคา 91 9.15   

น่ารับประทาน 81 8.14   

สินค้าจัดส่งตรงเวลา 77 7.74   

ยี่ห้อหรือแบรนด์เป็นที่รู้จัก 65 6.53   

รับประทานได้ง่ายไม่เลอะเทอะ 64 6.43   

ร้านค้าอยู่ใกล้สถานที่ท างาน 53 5.33   

บริการอุปกรณ์เช่น ช้อน 40 4.02   

เมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 23 2.31   

คุ้นเคยกับพนักงาน 23 2.31   

มีบริการส่งเสริมการขาย 19 1.91   

ให้ทดลองชิมสินค้า 11 1.11   

บรรจุภัณฑ์สวยงาม 9 0.90   

อ่ืน ๆ 4 0.40   

รวม 995 100.00   
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กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความคิดเห็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด 
Snack box ในปัจจุบันไว้จ านวน 995 ความคิดเห็น โดยรสชาติอร่อยเป็นอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความคิดเห็นตรงกัน อันดับสองคือเรื่องของการสั่งซื้อที่ง่ายและสะดวก ส่วนอันดับที่สามคือการมี
บริการจัดส่งถึงที่ โดยสาเหตุอ่ืนเช่น ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ ปริมาณที่คุ้มค่ากับราคา อาหารน่า
รับประทาน สินค้าจัดส่งตรงเวลา แบรนด์เป็นที่รู้จักและสาเหตุอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลมาก
ที่สุดคือเรื่องของรสชาติ ซึ่งมีผลคล้ายกับการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จึงท าให้ผู้ศึกษาพบว่าเรื่องของ
รสชาติอาหารนั้นมีความส าคัญมากเป็นอันดับ 1 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีหน้าที่ตัดสินใจซื้อชุด Snack 
box ในองค์กร 

ประเด็นที่ 4 ทัศนคติและการยอมรับต่อชุดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่องที่มีผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องใบก ากับภาษีในการสั่งซื้อสินค้า 
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.52 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงคือกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความส าคัญว่าควรได้ทดลองชิมสินค้าก่อนท าการตัดสินใจสั่งซื้อ  รองลงมาคือการที่ร้านค้าให้บริการ
รับสั่งผ่านช่องทางออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงที่ก็เพียงพอไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน ปริมาณขนมเปี๊ยะ
และกะหรี่ปั๊บมีความเพียงพอเหมาะสมกับอาหารว่างในมื้อเบรค ตามล าดับ จึงท าให้ทราบว่ากลุ่ม
ลูกค้าองค์กรให้ความส าคัญกับเอกสารในการสั่งซื้อเป็นอย่างมากรวมถึงการได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ก็
ช่วยเป็นตัวเลือกในการรับรู้และตัดสินใจยอมรับในผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการยอมรับต่อชุด Snack box ที่มีขนม
เปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บตามรูปแบบที่น าเสนอว่าจะซื้อหรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 85 ราย
แสดงความเห็นว่าอาจจะซื้อคิดเป็นร้อยละ 51.83 รองลงมาคือบอกว่าไม่แน่ใจจากผู้ตอบ 40 รายหรือ
ร้อยละ 24.39 อันดับต่อมากลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 รายบอกว่าซื้อแน่นอนคิดเป็นร้อยละ 14.63 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีก 10 รายและ 5 ราย บอกว่าอาจจะไม่ซื้อและไม่ซื้อแน่นอนเรียงล าดับลงมา 
จากการวิเคราะห์พบว่าแนวโน้มของกลุ่มตัวอย่างมีทิศทางที่เป็นบวกกับชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรจุกล่องตามตัวอย่างในภาพ 
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ภาพที่ 4.1 ภาพตัวอย่างชุด Snack box ที่มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊ป 

 
ประเด็นที่ 5 การออกแบบชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องที่มีผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นเมนูหลัก 
จากการให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 149 รายที่เลือกตอบว่า ซื้อแน่นอน อาจจะซื้อ 

และไม่แน่ใจในชุดค าถามที่ว่าหากมีบริการชุด Snack ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บตามรูปที่น าเสนอท่าน
จะซื้อหรือไม่ โดยให้กลุ่มตัวอย่างร่วมออกแบบชุดSnack box โดยมีเงื่อนไขว่าขนมชิ้นที่ 1 จะต้อง
เป็นขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บแล้วให้อิสระในการเลือกรสชาติรวมถึงขนมชิ้นที่ 2 และเครื่องดื่ม โดยได้
เห็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ในกล่องที่ 1 ที่มีขนมเปี๊ยะเป็นขนมชิ้นหลักพบว่าไส้ของขนมเปี๊ยะที่ถูกเลือก
มากที่สุดคือ ไส้ถั่วเหลืองมีผู้เลือกถึง 73 รายคิดเป็นร้อยละ 48.99 รองลงมาคือ ไส้มันม่วง ไส้งาด า ไส้
เผือก ไส้ถั่วแดง ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 111 รายหรือร้อยละ 74.49 เลือกใส่ไข่เค็ม ที่เหลือ
เพียง 38 รายไม่ต้องการให้ใส่ไข่เค็ม โดยขนมชิ้นที่ 2 ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกจับคู่กับขนมเปี๊ยะชิ้นแรกคือ
ขนมเปี๊ยะอีกชิ้นแต่เป็นไส้รสชาติอ่ืน ๆ เพ่ือจับคู่กับไส้แรกมากที่สุด รองลงมาคือ ขนมประเภทพาย 
เค้ก และแซนวิชเรียงตามล าดับ มีบางความคิดเห็นต้องการให้จับคู่กับอาหารว่างประเภทติ่มซ าเช่น 
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ขนมจีบหรือซาลาเปาด้วยเช่นกัน ในส่วนของเครื่องดื่มนั้นชาเป็นเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมาก
ที่สุด โดยเฉพาะชาเขียว รองลงมาคือเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้ น้ าสมุนไพร ตามล าดับ  

ในกล่องที่ 2 ที่มีกะหรี่ปั๊บเป็นขนมชิ้นหลักพบว่าไส้ที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ ไส้ไก่
ผัดผงกะหรี่ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 84 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 โดยอันดับที่สองได้แก่ ไส้พิซซ่า
แฮมปูอัด จากจ านวน 23 รายหรือร้อยละ 15.43 รองลงมาคือไส้เห็ดหอมและไส้ถั่วเหลืองคิดเป็น
ร้อยละ 12.08 และ 10.73 โดยไส้ที่มีรสชาติหวานอย่างไส้เผือกและไส้งาด าได้รับความนิยมน้อยที่สุด  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมเลือกขนมชิ้นแรกเป็นกะหรี่ปั๊บที่มีไส้คาว ซึ่งขนมชิ้นที่ 2 ที่กลุ่มตัวอย่างเลือก
จับคู่กับกะหรี่ปั๊บมากที่สุดคือขนมประเภทกะหรี่ปั๊บไส้อ่ืน ๆ ซึ่งไส้ที่ถูกเลือกมากที่สุดในชิ้นที่ 2 จะ
เป็นไส้เผือก ไส้ไก่ผัดผงกะหรี่ และไส้พิซซ่าแฮมปูอัด ขนมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกจับคู่รองลงมาคือขนม
ไทย เค้ก และแซนวิชตามล าดับ โดยเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากที่สุ ดคือเครื่องดื่มประเภทน้ า
ผลไม้ รองลงมาคือเครื่องดื่มประเภทชา และน้ าสมุนไพรตามล าดับ  

จากแบบสอบถามเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างทดลองจับคู่ชนิดของขนมพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกจับคู่ขนมชนิดเดียวกันโดยเลือกเปลี่ยนไส้ให้มีความหลากหลาย ในขณะที่
เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจับคู่กับขนมเปี๊ยะเป็นเครื่องดื่มประเภทชาอาจเพราะตัวขนมมีรสชาติที่
หวานท าให้ผู้บริโภคต้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติขมเพ่ือช่วยตัดรสชาติหวานได้ ขณะที่เครื่องดื่มใน
ชุดกะหรี่ปั๊บกลุ่มตัวอย่างเลือกเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้มากท่ีสุดอาจเป็นเพราะตัวขนมใช้วิธีการทอด
และมีรสชาติแบบอาหารคาวการรับประทานคู่กับน้ าผลไม้อาจช่วยเพิ่มอรรสรสในการรับประทาน
มากขึ้น 

 
4.6 ประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ 

 
จากการวิจัยตลาดด้วยวิธีการวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณสามารถน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การวางกลยุทธ์การด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใบก ากับภาษีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในลักษณะของลูกค้าองค์กร 
 แม้จะเป็นกิจการขนาดเล็กที่ต้องการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าองค์กร การจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่อนข้างมีความส าคัญ เนื่องจากองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ใบก ากับภาษีในการรายงาน
ภาษีซื้อภาษีขาย หากกิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องนี้ได้ จะสร้างความ
ได้เปรียบต่อคู่แข่งขันที่มีลักษณะกิจการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนกัน 
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2. การทดลองชิมสินค้าเป็นโอกาสที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
 ในกรณีของร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้านนั้น การสร้างการรับรู้กับลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญโดย

กลุ่มลูกค้าองค์กรค่อนข้างมีทัศนคติในเชิงบวกกับร้านค้าที่ให้บริการเฉพาะบนออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน 
ถ้าหากได้ท าความรู้จักและสร้างประสบการณ์ในการรับประทานสินค้า ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ร้านค้าจะ
เข้าไปขอน าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ 

3. คุณภาพและรสชาติของสินค้า 
 จากทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ

กับรสชาติสินค้ามาเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้สั่งซื้อค่อนข้างให้ความส าคัญกับผู้รับประทาน เพราะ
กลุ่มคนที่รับประทานนั้นเปลี่ยนไปในแต่ละลักษณะของงาน ซึ่งมีตั้งแต่ผู้เข้าร่วมที่เป็นระดับพนักงาน
จนกระทั่งผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส าคัญขององค์กร ดังนั้นผู้จัดงานจะคัดเลือกสินค้าที่มี
รสชาติอร่อยคุณภาพดีเพ่ือความประทับใจ แต่หากได้รับสินค้าที่รสชาติไม่อร่อยสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็
พร้อมที่จะไม่กลับมาใช้บริการทันที ดังนั้นกิจการจึงควรใส่ใจในวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตเพ่ือให้
คงไว้ซึ่งมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันกับลูกค้าต่อไป 
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บทที่ 5 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
5.1 วัตถุประสงค์ในทางการตลาด  
 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าตราสินค้า (Brand Awareness) ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
2. เพ่ือสร้างยอดขายชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องจ านวน 1,500 กล่องต่อ

เดือน ในปี 2562 และจ านวน 3,000 กล่องต่อเดือน ในปี 2565 
3. เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้าโดยรวมประมาณ 2.2 ล้านบาทต่อปี และมียอดขายเพ่ิมขึ้น 

10% ต่อปี 
 
5.2 การแบ่งส่วนทางการตลาด  

 
กิจการขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ คือกิจการขนาดย่อมที่ขายขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องการเพ่ิมช่องทางรายได้ด้วยการน าเสนอชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่องที่มีขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ให้แก่ลูกค้าองค์กรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้สินค้าประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องส าหรับ
งานประชุมสัมมนา งานฝึกอบรมบุคคลากร งานกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใน
องค์กร  

จากการท าวิจัยตลาดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้กิจการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในขอบเขตที่ศึกษา ทั้งด้านรูปแบบการเลือก 
ความถี่ ลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึง
เลือกใช้วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ประเภทขององค์กร (Type of Organization)  
2. อัตราการใช้สินค้า (Usage rate)  
3. ประเภทของสถานการณ์ซื้อ (Type of Buying Situation) 
 
5.2.1 กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เน้นการจัดกิจกรรม: Active State Enterprises. 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เปรียบเสมือนองค์กรนักกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ภายในองค์กร กิจกรรมที่ต้องจัดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนให้
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บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมโครงการภายในองค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การประปา การรถไฟ ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นต้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆมากมาย จาก
ข้อมูลการวิจัยตลาดพบว่ามีการสั่งชุด Snack box อยู่ที่เดือนละ 1-2 ครั้ง และมากกว่า 8 ครั้งใน 1 
เดือนรองมา จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีอัตราการใช้สินค้าค่อนข้างสูงถือว่าเป็น Heavy user 
รวมถึงงบประมาณในการสั่งซื้อก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้ในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่ถูก
จ ากัดเรื่องงบประมาณเนื่องจากมีการจัดงานที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยในบางครั้ง ท าให้ชุด 
Snack box ที่ใช้จ าเป็นต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร โดยสถานการณ์การจัดซื้อจะอยู่ในรูปแบบ 
Modified rebuy คือมีความต้องการเปลี่ยนแปลงชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ตลอดเวลา
เนื่องจากมีการจัดงานที่ค่อนข้างบ่อยท าให้ต้องไม่ใช้ร้านค้ารายเดิม ๆ บ่อยนัก เพ่ือสร้างความ
หลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

5.2.2 กลุ่มองค์กรเอกชนที่แสวงหาความหลากหลาย: Variety-Seekers Private 
Companies. 

กลุ่มองค์กรเอกชนเป็นกลุ่มผู้ชอบริเริ่มบุกเบิก ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรเอกชน
ที่ต้องแข่งขันกันในด้านของธุรกิจ ท าให้พนักงานจ าเป็นต้องเป็นคนที่เปิดรับข่าวสารใหม่ ๆ เสมอ อีก
ทั้งองค์กรเอกชนส่วนมากจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี เสื้อผ้า อาหารกลุ่มพนักงานเอกชนมักเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้สินค้า ซึ่งความถี่ในการ
สั่งชุด Snack box จากผลส ารวจพบว่าส่วนใหญ่จะสั่งน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือสั่ง
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน ส าหรับงานประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมพนักงานในองค์กรถือว่ามีความ
ต้องการใช้สินค้าแบบ Light user คือใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง เมื่อต้องการใช้ก็จะท าการหาข้อมูล
ใหม่ ๆ เพ่ือค้นหาร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่เพ่ือมาน าเสนอให้บุคคลากรในตนเองได้ทดลองชิม 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของคนจัดงานรุ่นใหม่ให้กับองค์กรนั้นเอง โดยสถานการณ์การจัดซื้อจะเป็น
รูปแบบ Modified rebuy คืออยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงท าให้ค่อนข้างเปิดรับสินค้ารูปแบบ
ใหม่ ๆเสมอ 

5.2.3 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐที่ให้ความส าคัญกับงบประมาณ : Budget-
Conscious State University. 

กลุ่มมหาลัยของรัฐนั้นมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาและงานวิชาการ
โดยเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้งเป็นส่วนมาก แต่มีจ านวนการใช้งานต่อครั้งค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โดย
เฉลี่ยจะสั่งครั้งละ 50-60 กล่องเนื่องจากผู้เข้าร่วมงานส่วนมากเป็นกลุ่มนักศึกษา จึงถือว่ากลุ่มนี้มี
ความต้องการใช้สินค้าปานกลางหรือ Medium user แต่ใช้จ านวนครั้งละมาก ๆ แต่กลุ่มนี้มีเงื่อนไข
ในเรื่องของงบประมาณท าให้ก าลังซื้อต่อครั้งไม่สูงนัก แม้ว่าบางครั้งจะอยากทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่
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ก็ต้องกลับมาใช้เจ้าประจ าอยู่บ่อยครั้งด้วยเงื่อนไขของราคา ถ้าหากมีคนมาน าเสนอในราคาที่สามารถ
จ่ายได้คนกลุ่มนี้ก็อยากทดลองใช้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะไม่นิยมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะนิยมถาม
คนรู้จักมากกว่า จึงเปรียบสถานการณ์การจัดซื้อของคนกลุ่มนี้เป็นรูปแบบ Straight rebuy คือมักจะ
ซื้อกับร้านค้าเดิม ๆ ที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยไม่นิยมเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะการ
สั่งซื้อมากนัก (Kotler & Keller, 2016, p.214) ท าให้ร้านค้าใหม่ที่ต้องการน าเสนอสินค้าต้องอาศัย
ความพยายามในการเอาผลิตภัณฑ์ไปให้ทดลองพร้อมเงื่อนไขราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ 
 
5.3 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
 

จากการแบ่งส่วนตลาดข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้โอกาสการท าการตลาด
กับกลุ่มลูกค้าองค์กร พบว่ากิจการเดอะเยลโลว์เฮาส์ ที่น าเสนอบริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรจุกล่องด้วยกะหรี่ปั๊บและขนมเปี๊ยะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการความหลากหลายของอาหารว่างภายในชุด Snack box ที่
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ โดยกิจการได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของกิจการคือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เน้นการจัดกิจกรรม (Active state enterprises.) และ
กลุ่มเป้าหมายรองคือ องคก์รเอกชน  (Variety-seekers private companies.) ด้วยเหตุผลดังนี้  
 

5.3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เน้นการจัดกิจกรรม (Active state enterprises.) 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความถี่ในการใช้สินค้าค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน เพราะมีการจัด
กิจกรรมค่อนข้างบ่อยครั้ ง ในบางหน่วยงานมีศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือให้ความรู้ประชาชนและ
บุคคลภายนอก ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง เวลาจัดงานและมีความจ าเป็นต้องใช้ชุด Snack 
box ที่มีรสชาติอร่อย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดเรียบร้อย เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กร จากการประเมินโอกาสและจุดแข็งของกิจการพบว่า สามารถเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจในการซื้ออยู่ในระดับกลางถึงสูง และมีความถี่ในการใช้สินค้า
ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงเหมาะแก่การน าเสนอสินค้าที่เป็นทางเลือกนอกจากสินค้าประเภทเบเกอรี่ใน
ท้องตลาด อีกท้ังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีต าแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจน สามารถติดต่อขอเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ทดลองชิมได้   

5.3.2 กลุ่มเป้าหมายรอง  
องค์กรเอกชนที่แสวงหาความหลากหลาย  (Variety-seekers private 

companies.) บริษัทเอกชนเป็นกลุ่มที่มีความถี่และต้องการใช้สินค้าอยู่ในระดับปานกลาง มีอ านาจ
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ซื้อต่อครั้งหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เข้าร่วม เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในองค์กรมีตั้งแต่การ
ประชุมของฝ่ายบริหารจนถึงการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้นผู้มีหน้าที่จัดซื้อสินค้า
จ าเป็นต้องสรรหาชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ มบรรจุกล่องที่มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยเพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงาน จึงมองว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสส าหรับกิจการที่จะเข้าไปน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุด
อาหารว่างเพ่ือทางเลือกได้อีกด้วย   
 
5.4 การวางต าแหน่งตราสินค้า  
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็งของแบรนด์ ศึกษาคู่แข่ง รวมถึงข้อมูลจากการวิจัยตลาดแล้ว 
แบรนด์ขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์จึงต้องการก าหนดองค์ประกอบของแบรนด์เพ่ือสร้างจุดยืนให้แบรนด์
เข้มแข็ง และท าให้แบรนด์มีทิศทางที่ชัดเจนในการสื่อสารต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 

5.4.1 Brand DNA 
Authentic Asian Snacks คือเราน าเสนออาหารว่างและขนมสไตล์เอเชี่ยนแบบ

ดั้งเดิม โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านคือขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บสูตรเฉพาะที่มีรสชาติ
อร่อยแบบต้นต ารับ 

High Quality Ingredient คือเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีเพ่ือใช้ในการท าขนม
ของทางร้านกล่าวคือ วัตถุดิบที่ทางร้านเลือกนั้นมาจากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารในไทย เพ่ือให้ได้ขนมที่มีคุณภาพดีที่สุดให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าก าลัง
รับประทานสินค้าที่มีคุณภาพ 

Premium Homemade คือเราเป็นร้านขนมที่ผลิตภายในครัวของบ้าน ที่ตั้งใจ
ส่งมอบขนมคุณภาพดี รสชาติอร่อยเหมือนคนในครอบครัวท าให้รับประทาน 

5.4.2 Brand Positioning Statement 
Snack box ทางเลือกใหม่ที่น าเสนออาหารว่างและขนมสไตล์ Authentic Asian 

สูตรต้นต ารับอาหารเอเชียที่ปรับปรุงให้ถูกปากคนไทย พร้อมเสิร์ฟคู่เครื่องดื่มคุณภาพดีทั้งรูปแบบ
ร้อนและเย็น เพ่ือเป็นอาหารว่างสุดพิเศษเพ่ือร่วมสร้างความประทับใจในงานส าคัญของคุณ 
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5.4.3 Perceptual Map 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 ต าแหน่งของตราสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 
จากภาพแสดงต าแหน่งของตราสินค้าขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ เมื่อเทียบกับตรา

สินค้าคู่แข่งโดยใช้เกณฑ์รสชาติดั้งเดิมกับเกณฑ์ด้านราคาขายของชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่อง กล่าวคือสินค้าของเดอะเยลโลว์เฮาส์ต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดั้งเดิม แต่ใช้จุดขายที่
ทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งในแง่ของรสชาติดั้งเดิมนั้นเรามีต าแหน่ง
ใกล้เคียงกับ ก้อยกะหรี่ปั๊บ แต่ในด้านของการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยยังไม่มีคู่แข่ง
รายใดท าการสื่อสารเรื่องนี้ให้แก่ผู้บริโภค จึงถือเป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะน าเสนอในเรื่องของรสชาติ
และคุณภาพของสินค้าด้วย 

อีกเกณฑ์ที่น ามาเปรียบเทียบคือด้านของราคา เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการใช้ชุด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องส่วนมากจะค านึงถึงเรื่องราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
ภายในกล่อง รวมถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้านั้น ๆ แบรนด์เดอะเยลโลว์เฮาส์ตั้งราคาขาย
สินคา้อยู่ระดับปานกลาง เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ ชุดอาหาร
ว่างบรรจุกล่องจึงมีราคาขายตั้งแต่ 49 - 69 บาท ซึ่งเป็นราคาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถยอมรับได้ 
ในขณะที่ตราสินค้า ก้อยกะหรี่ปั๊บ มีราคาขายต่อกล่องเริ่มต้นที่ 45 บาท และMr.pup’puffs มีราคา
ขายที่ 39-69 บาท ทางแบรนด์จึงตั้งราคาขายสูงกว่าคู่แข่งทางตรงอยู่ประมาณ 8% เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการวางต าแหน่งสินค้าที่น าเสนอวัตถุดิบคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค ในส่วนของคู่แข่งทางรองใน
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ตลาดสินค้าเบเกอรี่แบรนด์ S&P จะมีการน าเสนอรสชาติแปลกใหม่ตามเทรนด์ของตลาดให้ผู้บริโภค
อยู่เสมอ ส่วนแบรนด์ Puff&Pie จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ค่อยมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าไรนัก 

ดังนั้นแบรนด์จึงต้องการวางต าแหน่งให้เป็นสินค้าทางเลือกของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความถี่ในการจัดงานมากและมองผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ด้วยระดับราคาท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถจ่ายได้ 

 
5.5 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  
 

5.5.1 สินค้า (Product)  
สินค้าของแบรนด์ขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ประกอบไปด้วยกะหรี่ปั๊บและขนมเปี๊ยะ

สูตรดั้งเดิมตามแบบของคนเอเชียและคนไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมือนท าให้คนใน
ครอบครัวรับประทาน ไม่มีการใช้ไขมันทรานส์ สารกันบูดและสารเสริมต่าง ๆ ที่มีผลร้ายต่ อสุขภาพ 
โดยกะหรี่ปั๊บจะมีทั้งไส้ดั้งเดิมคือไส้ไก่ผัดผงกะหรี่และไส้ถั่วเหลือง โดย 1 กล่องจะบรรจุด้วยกะหรี่ปั๊บ
ขนาดพอดีค าจ านวน 3 ชิ้น ส าหรับราคาขายสินค้าปลีกไส้ดั้งเดิมขายอยู่ที่กล่องละ 35 บาท ซึ่งผู้ที่ไม่
ต้องการจัดชุดแต่ต้องการสินค้าปลีกก็สามารถสั่งได้เช่นกัน กะหรี่ปั๊ปของทางร้านจะมีลักษณะตามรูป
ที่ 5.2 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 กะหรี่ปั๊ปของทางร้าน 
 

ในส่วนของขนมเปี๊ยะสูตรน้ ามันมะพร้าวมีให้เลือก 4 ไส้ได้แก่ ไส้ถั่วเหลือง ไส้
เผือก ไส้งาด าและไส้มันม่วง  โดยมีจ าหน่ายกล่องละ 4 ชิ้น ส าหรับไส้ถั่วเหลือง ไส้เผือก ไส้งาด าขาย
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อยู่กล่องละ 45 บาท ส่วนไส้มันม่วงขายกล่องละ 55 บาท และมีขนาดอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าปลีกได้เลือก
ซื้อเช่นกล่องขนาด 9 ลูก ขนาด 15 ลูก และขนาด 25 ลูกตามล าดับ โดยลูกค้าสามารถระบุว่าจะใส่ไข่
เค็มหรือไม่ เมื่อน าขนมเปี๊ยะมาจัดชุดอาหารว่างจะท าการบรรจุขนมแบบแยกชิ้นเพ่ือให้สะดวกในการ
รับประทานอีกด้วย  

 

 
 

ภาพที่ 5.3 ขนมเปี๊ยะกล่อง 4 ลูก  
 

โดยชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องที่ทางร้านต้องการน าเสนอแก่
กลุ่มลูกค้าองค์กร จะจัดรูปแบบ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ มีเพียงขนมเปี๊ยะหรือกะหรี่ปั๊บเพียงอย่าง
เดียวในกล่อง ซึ่งสามารถคละรสชาติภายในกล่องได้ ส่วนรูปแบบที่สองจะเป็นการเลือกผสมขนมทั้ง
สองชนิดไว้ในกล่องเดียวกันเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งเครื่องดื่มที่ทางร้านเลือกใช้จับคู่
กับขนมจะเลือกใช้เครื่องดื่มท่ีได้รับมาตรฐานและแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคว่ามีคุณภาพที่
ดีเช่น น้ าแร่ แบรนด์ออร่า น้ าผลไม้แบรนด์ทิปโก้ และชาแบรนด์ทไวนิงส์ กลยุทธ์ในการเลือกแบรนด์
เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงจะเพ่ิมความรู้สึกในเชิงบวกให้แก่โดยผู้ซื้อ เพ่ือส่งเสริม Brand Positioning 
Statement ที่ต้องการเสิร์ฟส่งมอบอาหารว่างและขนมคุณภาพดี ดังนั้นเครื่องดื่มที่เลือกใช้จึง
จ าเป็นต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าเช่นเดียวกัน เพราะเราใส่ใจในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้
ผู้บริโภค โดยจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.4 แสดงราคาชุดอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องแบรนด์ขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ 
 
จะเห็นได้ว่าการจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้นมีการค านึงถึงความต้องการ

ของลูกค้าที่หลากหลาย จากการศึกษาตลาดพบว่าส่วนใหญ่ต้องการชุดอาหารว่างประกอบไปด้วย
อาหารว่างแบบคาวและหวานอยู่ภายในกล่องเดียว ทางแบรนด์จึงจัดชุดที่คาดว่าสามารถครอบคลุม
ความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยสินค้าจะบรรจุในกล่องคุณภาพดี สะอาด เรียบร้อยและทันสมัย 

5.5.2 ราคา (Price)  
ด้านกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าแบรนด์ขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ มีการศึกษาคู่แข่ง

ทางตรงเพ่ือตั้งราคาให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ซึ่งแบรนด์ตั้งราคาเริ่มต้นที่ 49 บาท ส่วนราคา
สูงสุดอยู่ที่กล่องละ 69 บาท โดยเลือกใช้กลยุทธ์ราคาปานกลางคุณภาพสูง (High-value Strategy) 
ซึ่งสอดคล้องกับต าแหน่งทางการตลาดที่ต้องน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ กล่าวคือการเลือกใช้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยมีมาตรฐานเชื่อถือได้ แม้ว่าราคาของวัตถุดิบและต้นทุนจะค่อนข้างสูง แต่
เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น จึงตั้งราคาขายที่สูงกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับจุดยืนทางการตลาด ที่ต้องการส่งมอบชุดอาหารว่างที่มีกลิ่นอายสไตล์ Authentic Asian คุณภาพ
ดี รสชาติอร่อย ดังนั้นราคาขายจึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้วเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าองค์กร 

5.5.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ปัจจุบัน ขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ จ าหน่ายผ่านการบอกต่อในกลุ่มคนรู้จักและท า

การตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเท่านั้น เพ่ือให้แบรนด์เป็นที่รับรู้ต่อ
ผู้บริโภคในวงกว้างและสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายจึงมีการวางแผนเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
ดังนี้  
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5.5.3.1 เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ของแบรนด์จะแสดงข้อมูลสินค้าและราคาทั้งหมด เพ่ือเป็นพ้ืนที่

ให้กลุ่มลูกค้าที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุด Snack box สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ รวมถึงยังสามารถ
สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย  

5.5.3.2 Facebook Instagram และ Line @ 
เป็นช่องทางส าหรับสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า โดยอัพเดตข้อมูลสินค้า อัพเดต

ตารางการออกร้านค้า รวมถึงสอบถามและสั่งซื้อสินค้าผ่านกล่องข้อความ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่สร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าผ่านกิจกรรมที่ฝ่ายการตลาดได้จัดขึ้นอีกด้วย 

5.5.3.3 Event Banana  
เป็นพ้ืนที่ Market place ส าหรับผู้ที่ต้องการจัดงานประชุม งานเปิดตัว

สินค้าหรืองานอีเวนท์อ่ืน ๆ โดยรวบรวมผู้ให้บริการสถานที่จัดงานและผู้ให้บริการ Catering โดย
กิจการขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้บริการชุด Snack box โดยลูกค้าจะท าการสั่ง
ผ่าน Event Banana แล้วทาง Event Banana จะส่งค าสั่งซื้อมาให้ที่ร้านพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่มารับ
สินค้าท่ีร้านอีกด้วย  

5.5.3.4 การออกร้านค้าในตลาดนัด หรืองานเทศกาลอาหารที่เกี่ยวข้อง 
แบรนด์เดอะเยลโลว์เฮาส์ จะน าสินค้าไปการออกร้านค้าในงานเทศกาล

อาหารต่าง ๆ ที่จัดในเขตกรุงเทพและนนทบุรี โดยค านึงถึงท าเลที่ตั้งของงาน ร้านค้าที่ขายภายในงาน
และผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เช่น พ้ืนที่ตลาดนัดในตึกออฟฟิศที่มี การ
ออกร้านค้าในพื้นที่ไม่ถาวรเป็นต้น  

5.5.4 การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
เนื่องจากกิจการเดอะเยลโลว์เฮาส์เป็นธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือสร้างการรับรู้ของ    

แบรนด์ (Brand Awareness) และเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์จึงต้องการท า
การตลาดแบบบูรณาการ (Intergraded Marketing Communication) ทั้งรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรได้ดังต่อไปนี้ 

5.5.4.1 Key message 
เนื่องจากแบรนด์เดอะเยลโลว์เฮาส์ยังไม่เป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคว่าเป็น

ผู้ให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ดังนั้นข้อความหลักที่ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคจะใช้ค า
ที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจและจดจ าได้ง่ายในครั้งแรกโดยใช้
ข้อความดังนี้  

“จัดเบรคด้วยขนมสูตรต้นต ารับ อร่อยครบรส คุณภาพครบคัน ที่เดอะ
เยลโลว์เฮาส์” 
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5.4.4.2 การท าการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ 
(1) แผ่นพับ 

จัดท าแผ่นพับแสดงชื่อแบรนด์สินค้า ข้อมูลชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรจุกล่องรูปแบบต่าง ๆ พร้อมราคาและช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ โดยแผ่นพับจะมีขนาด A4 พับ 
2 ทบ พิมพ์ 4 สี ทั้ง 2 ด้าน จ านวน 1,000 ใบ เพื่อน าไปแจกให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเมื่อท าการขอเข้า
ไปเสนอสินค้าและวางไว้ที่ร้านค้าเมื่อไปออกงานร้านค้าตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถหยิบ
ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 5,000 บาท 

(2) การเข้าไปเสนอให้ทดลองชิมสินค้า 
เนื่องจากต้องการให้เกิดการรับรู้และการทดลองชิมสินค้า แบรนด์จะ

ติดต่อเพ่ือเข้าไปเสนอสินค้าและบริการด้วยตนเองกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าความรู้จักและสร้าง
ความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะจัดเตรียมตัวอย่างชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องในทุก
รูปแบบที่ทางร้านน าเสนอ พร้อมน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และบริการเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกค้า โดยใช้แผ่นพับแสดงรายละเอียดราคาเพ่ือเป็นข้อมูลในการสั่งซื้อต่อไป ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับในการเข้าไปเสนอสินค้าคือเพ่ือให้เกิดการทดลองชิมสินค้าและเกิดการรับรู้โดยตรง 
รวมถึงเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในแก่กลุ่มลูกค้าอีกด้วย 

การคัดเลือกองค์กรที่แบรนด์จะเข้าไปน าเสนอสินค้า ในช่วงแรกจะอาศัย
สอบถามจากคนรู้จักที่ท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจว่ามีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบการสั่งชุด
อาหารว่างส าหรับจัดเบรค แล้วขอให้แนะน าเพ่ือเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์และสร้างสัมพันธ์กับกลุ่ม
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานที่กิจการไม่มีบุคคลที่รู้จักท างานในที่นั้น ๆ จะคัดเลือกจากติดตาม
ข่าวสารของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการจัดกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่ต้องใช้ชุดอาหารว่างหรือไม่ แล้วจึงท า
การติดต่อไปฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต่อขอเข้าพบกับแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป ในส่วนของ
กลุ่มองค์กรเอกชนทางกิจการจะด าเนินการตามที่กล่าวมาเช่นกัน  

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 3,000 บาทต่อเดือน 

(3) ถ่ายภาพเมนูอาหาร 
มีการจ้างถ่ายภาพเมนูอาหารเพ่ือใช้ในเว็บไซต์ ท าแผ่นพับโฆษณา ใช้

เป็นภาพโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากแบรนด์ต้องให้ความสัมพันธ์กับภาพของสินค้าเป็นอย่าง
มากจึงต้องท าการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้รูปที่สวยงาม 

ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนม.ค.  
งบประมาณ : 5,000 บาท 
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(4) งานออกร้านค้าในตลาดนัด หรืองานเทศกาลอาหารที่เกี่ยวข้อง 
การออกร้านค้าถือเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภค 

เนื่องจากแบรนด์เดอะเยลโลว์เฮาส์ไม่มีหน้าร้าน จึงจ าเป็นต้องสร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับ
ผู้บริโภค โดยลูกค้าสามารถทดลองชิมสินค้าและสอบถามรายละเอียดของชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แบบบรรจุกล่องได้ โดยสถานที่ที่เลือกไปจะคัดเลือกจากท าเลที่คาดการณ์ว่ากลุ่ มลูกค้าสามารถ
ยอมรับในเรื่องของราคาสินค้าได้  

โดยจะสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าโดยแจกส่วนลดพิเศษส าหรับ
กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อสินค้าในงานสามารถน าส่วนลดที่ได้ในงาน มาเป็นส่วนลดในการสั่งชุด  Snack 
box ในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือดึงดูดในเกิดการทดลองใช้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่องจากทางร้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 60,000 บาท/ปี 

5.4.4.3 การท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  
(1) เว็บไซต์  

มีการท าหน้าเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดของสินค้าทุกประเภทพร้อมราคาที่ชัดเจน 
รวมถึงช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและติดต่อสั่งซื้อโดยตรง ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์จะ
ออกแบบให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและชัดเจน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์เป็นผู้ออกแบบให้ตรง
กับท่ีแบรนด์วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 10,000 บาท ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ โดยมีค่า

เช่า Host ราคา 1,000 บาท/ปี 
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ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าเว็บไซต์ทางร้าน 
 

(2) Facebook และ Instagram 
ช่องทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเป็นช่องทางหลักที่ ใช้สื่อสารกับ

ผู้บริโภคทั้งด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยฝ่ายการตลาดจะวางแผนการ
สื่อสารข้อมูลและเนื้อหาที่สอดคล้องกับต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง และฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้วางแผนงบประมาณการซื้อโฆษณาเพ่ือสร้างการมีเข้าถึงจากผู้ชม
จนถึงการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ 

โดยแบรนด์จะวางรูปแบบเนื้อหาการน าเสนอที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง มิใช่เพียงการบอกเล่าเนื้อหาของ
สินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งเนื้อหาที่แบรนด์ต้องการน าเสนอจะมีตัวอย่างดังนี้ เช่น วิธีการสั่งอาหารว่าง
อย่างไร ช่วยเพ่ิมพลังให้ผู้เข้าประชุม, จับคู่ชากับขนมเปี๊ยะรสโปรด หรือ 9 เมนูอาหารว่างต้นต ารับ
ไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ติดตามข่าวสารเฟซบุ๊กและอินสตา
แกรมอีกด้วย 

นอกจากนั้นแบรนด์จะใช้ช่องทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมกดถูกใจและแฟนเพจในเฟซบุ๊ก 
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เพ่ือรับของรางวัล การจัดโปรโมชั่นพิเศษประจ าเดือนส าหรับการสั่งชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุ
กล่อง เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 4,000 บาท/เดือน 

(3) Line@ 
ช่องทางLine@ ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามและซื้อสินค้า โดยจะท า

การโปรโมทข่าวสารของแบรนด์ในโอกาส ๆ ต่าง โดยจ่ายค่าซื้อชื่อแบรนด์รายปี เพ่ือให้ลูกค้าจดจ า
ง่ายในการเพิม่เพ่ือน 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : 300 บาท/ปี 

(4) ท าการสื่อสารผ่าน Influencer 
เป็นการโปรโมทผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบเรื่องการรับประทาน

อาหาร เช่นคนที่มีผู้ติดตามจ านวนมากในอินสตาแกรมหรือ food blogger เป็นต้น โดยให้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงมารีวิวและแนะน าสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเพ่ือสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้บริโภคใน
วงกว้าง ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นผู้อิทธิพลในเรื่องเฉพาะในแต่ละวงการท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยใช้ โดยกลุ่ม Influencer ที่แบรนด์จะเลือกใช้กลุ่มเพจนักชิมอาหาร
ได้แก่ Kinlag, Ginyudai, Kinraideeva และ mylonelynite โดยพิจารณาจากการมียอดติดตามใน 
อินสตาแกรมมากกว่า 10,000 คนข้ึนไป 

 

 
 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างอินสตาแกรมของ Influencer ที่แบรนด์จะเลือกใช้ 
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โดยใช้ข้อความ (Key message) ในการสื่อสารคือ “บ่าย ๆ ไม่มีเบื่อ 
ด้วยกะหรี่ปั๊บสูตรต้นต ารับแสนอร่อย จากเดอะเยลโลว์เฮาส์” และ “จัดเบรคด้วยขนมสูตรต้นต ารับ 
อร่อยครบรส คุณภาพครบคัน ที่เดอะเยลโลว์เฮาส์” โดยให้ Influencer ท าการสื่อสารผ่านการ
รับประทานอาหารว่างยามบ่ายระหว่างการท างานหรือช่วงเวลาพักผ่อน เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เกิดการรับรู้ว่าอาหารของทางร้านเหมาะส าหรับเป็นอาหารว่าง ทั้งเพ่ือการรับประทานส่วนบุคคลและ
เป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้ชุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง  

ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนม.ค. – เดือน มิ.ย. 
งบประมาณ : 4,000 บาท/เดือน 

(5) ส่งอีเมล์แนะน าสินค้า  
แบรนด์จะท าการส่งอีเมล์แนะน าสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย

ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งการได้มาซึ่งรายชื่ออีเมล์จะเป็นทั้งจากกลุ่มบุคคลที่รู้จักรวมถึงการค้นหา
จากเว็บไซต์ส าหรับสมัครงานโดยเน้นกลุ่มต าแหน่งงานทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ทางแบรนด์จะ
ท าการออกแบบภาพโฆษณาให้มีรูปภาพของสินค้า ข้อความที่แจ้งวัตถุประสงค์ในการส่ง รายละเอียด
ของเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายประจ าเดือนนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
ตารางที่ 5.1 
แสดงแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

น าเสนอสินค้าตัวอย่างกบัลูกค้าองค์กร 36,000     

แจกแผ่นผับ 5,000       

โฆษณษใน Facebook และ Instagram 50,000     

Line@ 300         

ถา่ยภาพเมนอูาหาร 5,000       

สร้างเวบ็ไซต์ 10,000     

ออกงานร้านค้า 60,000     

งบประมาณ

 (บาท)กิจกรรมทางการตลาด

เดือน
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บทที่ 6 
กลยุทธก์ารปฏิบัติการ 

 
6.1 วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจุบันกิจการเดอะเยลโลว์เฮาส์ด าเนินธุรกิจแบบภายในครัวเรือนไม่ได้มีการจัดระบบ

และแบ่งพ้ืนที่ส าหรับประกอบอาหารหรือบรรจุอาหารเป็นสัดส่วน รวมถึงไม่มีการควบคุมเรื่องเวลาใน
การท างาน จึงต้องการวางแผนเรื่องการปฏิบัติงานและพ้ืนที่ในการท างานให้เหมาะสมเพ่ือขยายก าลัง
การผลิตให้เหมาะสมกับการประมาณการยอดขายในอนาคตอีกด้วย 
 
6.2 การเลือกท าเลที่ตั้งของกิจการ  
 

ปัจจุบันสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในบน ถ.ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย
ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการปรับปรุงสถานที่เนื่องจากผลิตตามออร์เดอร์ที่มีเข้ามาทางช่องทางออนไลน์
เท่านั้น ในบางครั้งประสบปัญหาเรื่องสถานที่ไกลจากตัวเมือง ท าให้ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้าราคา
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ลูกค้าบางรายไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจากค่าขนส่งราคาสูงในกรณีที่ต้องเรียกรถ
เพ่ือไปส่งภายในวัน เมื่อต้องการเพ่ิมการบริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมก าลังการผลิตและมองหาสถานที่ที่ใกล้ตัวเมืองมากกว่าเดิม เพ่ือให้การจัดส่ง
สินค้าและความสะดวกในการเข้าถึงแรงงานมีมากขึ้น กิจการจึงพิจารณาเช่า พ้ืนที่บ้านของญาติที่อยู่
บน ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ซึ่งใกล้กับตัวเมืองมากกว่าจุดเดิม ซึ่งได้มีการส ารวจแหล่งซื้อวัตถุดิบ
แล้วพบว่าสามารถจัดหาซื้อวัตถุดิบได้ครบถ้วนเนื่องจากถือว่าเป็นแหล่งชุมชน ทั้งยังอยู่ใกล้บริเวณจุด
ขึ้นลงทางด่วนงามวงศ์วานซึ่งเป็นข้อดีในเรื่องการขนส่งสินค้าอีกด้วย 
 
6.3 การออกแบบและจัดวางผังการผลิต  
 

ในการวางแผนผังพ้ืนที่ผลิตจะแบ่งพ้ืนที่การผลิตดังนี้ 
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ภาพที่ 6.1 การจัดวางแผนผังการผลิต 
 

การออกแบบและจัดวางผังการผลิตจะมีการจัดพ้ืนที่ใช้สอย การวางอุปกรณ์ให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดแบ่งลักษณะ
งานที่มีหน้าที่เหมือนกันที่ต้องด าเนินงานต่อเนื่องกันไว้อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการท างานและสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นและ
ลดการท างานที่เสียเวลาลงไป โดยท าการแบ่งได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ลานจอดรถ 
เป็นพื้นที่ด้านหน้าสุด ส าหรับจอดรถขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าที่ส าเร็จแล้วให้แก่

ลูกค้า โดยพื้นที่นี้จะอยู่ใกล้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและพ้ืนที่บรรจุสินค้า 
  

Ref. code: 25616002031612PVM



64 
 

2. พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบและตู้แช่เย็น 
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีทั้งของสดและของแห้ง ในส่วนของการจัดเก็บจึงต้องท าการ

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือแบ่งพ้ืนที่เก็บของแห้ง โดยมีชั้นวางแบ่งแยกวัตถุดิบแต่ละหมวดหมู่ ให้มองเห็นได้
ชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในหยิบใช้และตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ ส่วนตู้แช่เย็นจะวางอยู่ถัดไป
เพ่ือเก็บสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผักสดรวมถึงไส้ขนมที่กวนไว้แล้ว โดยพื้นที่เก็บวัตถุดิบจัดให้อยู่ใกล้
บริเวณท่ีจอดรถเพ่ือง่ายต่อการขนย้ายมากท่ีสุด 

3. พ้ืนทีต่ีแป้งและพักแป้ง 
ในพ้ืนนี้ประกอบไปด้วยเครื่องนวดแป้ง โต๊ะส าหรับชั่งตวงวัดส่วนผสมของแป้งและ

ชั้นส าหรับพักแป้งก่อนน าไปขึ้นรูปขนม โดยห้องนี้จะอยู่ใกล้พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบและพ้ืนที่ขึ้นรูปขนมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการขนย้ายแป้งไปที่พ้ืนที่ขึ้นรูปต่อไป 

4. พ้ืนที่ปรุงและกวนไส้ 
ใช้เป็นพ้ืนที่ในการเตรียมวัตถุดิบส าหรับผัดไส้ขนมที่ต้องท าให้สุกก่อน ภายในห้อง

จะมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเตรียม ปอกหั่น มีเตาแก๊สส าหรับต้มและผัดไส้ มีเครื่องกวนไส้ขนาดเล็ก ห้อง
เตรียมไส้จะตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่ท าความสะอาดเพ่ือล้างวัตถุดิบก่อนน ามาหั่นและปรุ ง และใกล้พ้ืนที่เก็บ
วัตถุดิบและตู้แช่เย็นเพื่อสะดวกในการน าวัตถุดิบมาใช้และเก็บไส้ที่กวนแล้วเก็บไว้เพ่ือใช้งานต่อไป 

5. พ้ืนที่ขึ้นรูปขนมและบรรจุขนม 
เป็นห้องส าหรับปั้นไส้ ขึ้นรูปขนม และบรรจุขนม โดยภายในมีโต๊ะแสตนเลสขนาด

ใหญ่ 2 ตัวและชั้นวางถาดเพ่ือพักขนมที่ปั้นเสร็จเพ่ือน าไปทอดต่อไป เนื่องจากพ้ืนที่ขึ้นรูปจ าเป็นต้อง
ท างานร่วมกับหลายพ้ืนที่ในการน าวัตถุดิบมาขึ้นรูปและส่งต่อขนมไปท าการอบและทอด จึงจัดสรร
พ้ืนที่ให้อยู่ตรงกลางและใกล้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ต้องเก่ียวข้อง 

6. พ้ืนที่อบขนมและทอด 
ใช้พ้ืนที่ด้านหลังสุดฝั่งขวามือใกล้กับพ้ืนที่ขึ้นรูปขนม โดยมีเตาอบขนาดกลางและ

ขนาดเล็กส าหรับอบขนมเปี๊ยะ และมีเตาทอดไฟฟ้าส าหรับทอดกะหรี่ปั๊บ ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการขนย้ายขนมที่ปั้นเสร็จแล้วเพ่ือประหยัดเวลาในการล าเลียงขนมเพ่ือไปอบและทอด
ประกอบด้วยด้านหลังของบ้านมีพ้ืนที่ระบายอากาศท าให้อากาศถ่ายเทได้ดี เหมาะกับการใช้ความ
ร้อนในการประกอบอาหาร 

7. พ้ืนที่ท าความสะอาด 
ใช้พ้ืนที่ด้านหลังสุดส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ในการท าอาหาร มีอ่างล้างและ

ลานซักล้างโดยแบ่งพ้ืนที่ชัดเจน โดยมีชั้นวางของส าหรับวางอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจัดท าให้สูงจากพ้ืน
ประมาณ 60 ซม. เพ่ือช่วยให้อุปกรณ์แห้งและสะอาดก่อนน าไปจัดเก็บตามที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่การใช้
งาน 
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8. ส านักงาน 
ใช้พ้ืนที่ด้านหน้าสุดเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กบริเวณทางเข้าบ้าน ใช้เป็นส านักงานในการ

จัดเก็บเอกสารส าคัญต่าง ๆ รวมถึงแบ่งพ้ืนที่ส าหรับรับรองลูกค้าที่มาติดต่อและรับสินค้าด้วยตนเอง  
 
6.4 การด าเนินงาน  
 

6.4.1 การจัดตั้งธุรกิจ 
เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ด าเนินงาน

ภายในครอบครัว โดยใช้แรงงานจากคนในครอบครัวเป็นหลัก และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง
ช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลทั่วไป เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยทางการตลาดที่ว่าลูกค้ากลุ่มองค์กรให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการจาก
ร้านค้าที่สามารถออกใบก ากับภาษีได้ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเงินและด้านภาษี กิจการจึงมีความ
ต้องการจดทะเบียนธุรกิจดังนี้ 

6.4.1.1 การจดทะเบียนพาณิชย์ 
เจ้าของธุรกิจขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์ จะด าเนินกิจการจดทะเบียนพาณิชย์

แบบบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดยท า
การจัดเตรียมเอกสารตามก าหนดเพื่อไปยื่นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

6.4.1.2 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เจ้าของธุรกิจขนมเดอะเยลโลว์ เฮาส์  จะด าเนินการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ส านักงานสรรพากรในพื้นที่ เพ่ือออกใบก ากับภาษีให้แก่ลูกค้า เพื่อรับสิทธิด้านภาษีใน
การด าเนินธุรกิจและยื่นแบบเสียภาษีแบบบุคคลประจ าปี  

6.4.2 การจัดซื้อวัตถุดิบ 
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมไม่สามารถจัดซื้อได้จากแหล่งจัดซื้อเดียว 

เนื่องจากมีวัตถุดิบที่ใช้ทั้งของสด ของแห้งและบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากแหล่งจัดซื้อแต่ละแห่งไม่มีสินค้า
ทุกรายการและราคาในบางแห่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ทางกิจการจึงจ าเป็นต้องแบ่งประเภทของวัตถุดิบไว้
ดังนี้ 

1. วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปและผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น 
เนื้อไก่ ไส้กรอก แฮม และปูอัด  

2. วัตถุดิบที่เป็นของสด เช่น มันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ เห็ด มันม่วง และเผือก 
3. วัตถุดิบที่เป็นของแห้ง เช่น แป้งอเนกประสงค์ น้ าตาล เกลือ พริกไทย ผง

กะหรี่ น้ ามัน งา ถั่วเหลือง  
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4. เครื่องดื่ม เช่น น้ าดื่มบรรจุขวด ชาสมุนไพรและน้ าผลไม้บรรจุกล่อง 
5. บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก ถ้วยกาแฟ  
โดยวัตถุดิบแต่ละประเภท จะท าการค้นหาแหล่งจัดซื้อไว้อย่างน้อย อย่างละ 2 

ราย เพ่ือป้องกันปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากแหล่งจัดซื้อ และยังเพ่ิมทางเลือกในการได้มาซึ่งคุณภาพ
ของวัตถุ และราคาของวัตถุดิบรวมถึงส่วนลดทางการค้า ซึงสามารถสรุปได้เบื้องต้นดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.1 
แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ 

ล าดับ ประเภทวัตถุดิบ แหล่งจัดซื้อหลัก แหล่งจัดซื้อส ารอง 
1 เนื้อไก่ ไส้กรอก แฮม และปู

อัด 
เบทาโกร ช้อป  
ประชาชื่น 

เบทาโกร ช้อป เมืองทองธานี 
แมคโคร แจ้งวัฒนะ 

2 มันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ เห็ด  
มันม่วง และเผือก 

แมคโคร แจ้งวัฒนะ ตลาดพงษ์เพชร 

3 แป้งอเนกประสงค์ น้ าตาล 
เกลือ พริกไทย ผงกะหรี่ 
น้ ามัน งา  ถั่วเหลือง 

แมคโคร แจ้งวัฒนะ เทสโก้ โลตัส แคราย 

4 น้ าดื่มบรรจุขวด ชาสมุนไพร
และน้ าผลไม้บรรจุกล่อง 

แมคโคร แจ้งวัฒนะ เทสโก้ โลตัส แคราย 

5 กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก บริษัท บ๊อกซ์ เจอร์นี่ 
บริษัท ซี.เอ.พี.อินเตอร์ 
เทรด 

Fest by SCG 
บริษัท 555เปเปอร์พลัส 

 
ในการวางแผนสั่งซื้อนั้น จะด าเนินการโดยที่เจ้าของกิจการจะวางแผนการสั่งซื้อ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของวัตถุดิบและยอดสินค้าคงคลังที่เหลือ โดยการสั่งซื้อจะเป็นไปใน
รูปแบบการเข้าไปเลือกซ้ือสินค้าเองในกรณีท่ีเป็นวัตถุดิบของสด  หากเป็นของวัตถุดิบของแห้งและน้ า
ดื่มจะท าการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยทางร้านค้าจะมีบริการขนส่งถึงที่ ส่วนของบรรจุภัณฑ์จะท า
การโทรสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งทางไปรษณีย์เพ่ือช่วยประหยัดเวลาในจัดซื้อ ดังนั้นเจ้าของกิจการเอง
จะต้องมีความแม่นย าในการพยากรณ์ค าสั่งซื้อล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้เกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบ
ระหว่างการด าเนินกิจการและป้องกันการเกิดวัตถุดิบเหลือทิ้งหากพยากรณ์การซื้อที่มากเกินไป 
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6.4.3 การจัดซื้ออุปกรณ์ 
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการผลิตขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์

ส าหรับการท าเบเกอรี่เช่น เครื่องนวดแป้ง เตาอบ ชั้นเรียงถาด ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ 
เบเกอรี่และเครื่องครัวสแตนเลส โดยทางกิจการจะท าการสั่งซื้อจากร้านกิตติวัฒนา ย่านอ่อนนุช
เนื่องจากทางร้านขายอุปกรณ์ท่ีครอบคลุมความต้องการทั้งหมด ทั้งยังมีบริการหลังการขายที่สามารถ
ไว้วางใจได้อีกด้วย  
 
6.5 การผลิตสินค้า  
 

6.5.1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 
6.5.1.1 การเตรียมอุปกรณ์  

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผัดไส้ นวดแป้ง ขึ้นรูปขนม เช่น อุปกรณ์การ
ตวง ตราชั่ง กะละมัง ไม้คลึงแป้ง ถาดรองขนม เป็นต้น เพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

6.5.1.2 การเตรียมวัตถุดิบ  
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1. วัตถุดิบที่ไม่ต้องแปรรูป เช่น แป้ง น้ าตาล ผงกะหรี่ พริกไทย เกลือ  

น้ ามัน เป็นต้น 
2. วัตถุดิบที่ต้องแปรรูป เช่น เนื้อไก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ ถั่ว วัตถุดิบ

เหล่านี้จ าเป็นต้องน าไปล้าง หั่น หรือต้ม ก่อนที่จะน ามารวมกับวัตถุดิบที่ไม่ต้องแปรรูป 
ขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อขนม 1 

ชนิด 
6.5.2 ขั้นตอนการผัดไส้ 

เมื่อเตรียมวัตถุดิบของไส้ชนิดต่าง ๆ พร้อมแล้ว ส าหรับไส้ขนมเปี๊ยะจะท าการต้ม
และนึ่งวัตถุดิบเพ่ือเตรียมสู่ขั้นตอนของการกวนไส้โดยใช้เวลาทั้งหมดส าหรับไส้ขนมเปี๊ยะประมาณ 
1.5 ชั่วโมง ต่อ 1 รสชาติ ส าหรับกะหรี่ปั๊บท าการหั่นวัตถุดิบที่ต้องแปรรูปและจัดการตวงชั่งวัตถุดิบที่
ไม่ต้องแปรรูปเพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนของการผัดไส้ โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาทีต่อ 1 รสชาติ   

6.5.3 ขั้นตอนการเตรียมแป้งและนวดแป้ง 
จัดการตวงชั่งวัตถุดิบส าหรับแป้งชั้นในและชั้นนอกของขนมแต่ละประเภทแล้ว 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นนวดแป้ง โดยจัดการรวมส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องนวดเพ่ือนวดให้แป้งเข้าที่
เพ่ือน าไปขึ้นรูปต่อไป ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที และต้องท าการพักแป้งให้พร้อมใช้งานอีก
เป็นเวลา 30 นาที 
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6.5.4 ขั้นตอนปั้นไส้ 
หลังจากผัดและกวนไส้จนรอให้อุณหภูมิเย็นลงแล้ว จึงน ามาปั้นให้ได้น้ าหนักที่

เสมอกันในทุกชิ้น เพ่ือเตรียมส าหรับขึ้นรูปขนมต่อไป ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
6.5.5 ขั้นตอนการขึ้นรูป 

เมื่อแป้งขึ้นฟูครบเวลาที่ก าหนดแล้ว จะน าแป้งมาแบ่งและชั่งน้ าหนักเป็นก้อน
ตามน้ าหนักของแป้งชั้นในและแป้งชั้นนอก จากนั้นจึงน าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นในไว้จนครบ แล้วจึง
น าแป้งมาคลึงแล้วม้วนตามวิธีการม้วนขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บ แบ่งแป้งโดยใช้มีดตัดแป้ง แล้วน ามา
คลึงอีกรอบเพ่ือท าการห่อไส้ไว้ตรงกลาง เช่นไส้ถั่ว ไส้มันม่วง ไส้ไก่ เป็นต้น แล้วจึงวางเรียงขนมใน
ถาดเพ่ือน าไปท าการอบและทอดต่อไป ในขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง 

6.5.6 ขั้นตอนการอบ 
ขั้นตอนการอบจะใช้เฉพาะการท าขนมเปี๊ยะ โดยมีการอบ 2 แบบคือ อบแค่ 1 

ครั้งคือจะมีการแต้มไข่ งาหรือธัญพืชลงไปที่ตัวขนมก่อนเข้าอบวิธีนี้จะใช้เวลาในการอบ 20 นาที ส่วน
การอบแบบ 2 ครั้งจะท าการอบขนมเปี๊ยะก่อนแล้วน าออกมาทาไข่ด้านนอก แล้วจึงน าขนมกลับเข้า
ไปอบอีกครั้ง วิธีการนี้จะใช้เวลาในการอบพร้อมทาไข่ประมาณ 25 นาที 

6.5.7 ขั้นตอนการทอด 
น ากะหรี่ปั๊บที่ปั้นเสร็จแล้วมารอทอดในกระทะทองเหลือง โดยใช้ไฟร้อนปาน

กลางเมื่อน้ ามันร้อนได้ที่จึงน าขนมลงไป ต้องหมั่นคนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ขนมมีสีสวยเสมอกันทั้งชิ้น 
เมื่อขนมสุกได้ที่จะยกขึ้นสะเด็ดน้ ามัน 1 ครั้งบนกระชอนของหม้อทอด และอีก 1 ครั้งบนกระชอน
ข้างนอก จะใช้เวลาประมาณ 40 นาท ี

6.5.8 ขั้นตอนการอบควันเทียน 
เมื่ออบขนมเปี๊ยะและผึ่งให้เย็นแล้ว จึงน ามาวางเรียงในหม้อซึ้งขนาดใหญ่เพ่ืออบ

ควันเทียนเพื่อให้มีกลิ่นหอม โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง  
6.5.9 ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ (ขนม) 

น าขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บใส่บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด ปิดผนึกด้วยเครื่องปิดปากถุง
และสกอตเทปให้เรียบร้อย ติดป้ายตราสินค้าและวันหมดอายุ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

6.5.10 ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ (ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง) 
เตรียมกล่องส าหรับชุด Snack box โดยจัดวางเรียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ใส่

เครื่องดื่ม อุปกรณ์ในการรับประทาน แล้วจึงน าขนมเปี๊ยะหรือกะหรี่ปั๊บที่ห่อเรียบร้อยมาจัดวางใส่ลง
ไปในกล่อง ท าการปิดกล่องและติดป้ายตราสินค้า ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนน าขึ้นรถ
เพ่ือจัดส่งต่อไป 
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จากขั้นตอนการในการผลิตข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพเพ่ือความง่ายในการ
เข้าใจได้ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 6.2 ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตขนมเปี๊ยะจ านวน 200 ชิ้น 
 

 
ภาพที่ 6.3 ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตกะหรี่ปั๊บจ านวน 200 ชิ้น 
 
6.6 ก าลังการผลิต  
 

ในปัจจุบันก าลังการผลิตขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บรวมอยู่ที่ 400 ชิ้นต่อวัน หรือ 6,000 
ชิ้นต่อเดือน โดยท าการผลิตตามการสั่งซื้อเนื่องจากยังไม่มีการออกร้านค้าหรือการฝากขายตามร้านค้า
ต่าง ๆ โดยมีวันที่ท าการผลิตอยู่ที่ประมาณ  15 วันต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์
ทางการตลาดที่วางไว้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายจากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่องรวมถึง
การออกร้านค้า ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดจึงต้องการเพ่ิมก าลังการผลิตประมาณ 
2 เท่าของปัจจุบัน จึงค านวณก าลังการผลิตคิดเป็นประมาณ 12,000 ชิ้นต่อเดือน โดยจะเปลี่ยนวัน
ผลิตเป็น 26 วันท าการ คือสัปดาห์ละ 6 วัน คิดเป็นผลิตประมาณ 480 ชิ้นต่อวัน 

เมื่อเปรียบเทียบจากก าลังการผลิตเดิมจะเห็นได้ว่ามียอดเพ่ิมขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว ซึ่ง
ปัจจุบันกิจการใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก ท าให้ในบางครั้งต้องหยุดการผลิ ตหากมี
ภารกิจอ่ืนใด ท าให้ต้องปฏิเสธลูกค้าในบางครั้งซึ่งจะสร้างความสูญเสียโอกาสและรายได้ กิจการจึงมี
ความต้องการเพ่ิมแรงงานจากภายนอกมาช่วยในการผลิต และเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์บางชนิดเช่น 
เครื่องนวดแป้ง เครื่องกวนไส้ เตาทอดไฟฟ้า ชั้นพักขนม เป็นต้น เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใน
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ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นต้องใช้แรงงานคน เพ่ือลดขั้นตอนและจัดสรรแรงงานไปด าเนินงานในส่วนอ่ืนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
6.7 การจัดส่งสินค้า  
 

การจัดส่งสินค้าเพ่ือให้เป็นการประหยัดต้นทุนคงที่ในส่วนของการจ้างแรงงานและซื้อ
รถยนต์ส าหรับจัดส่งสินค้า กิจการจึงเลือกใช้บริการของ Deliveree ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งเอกชน
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ มีบริการทั้งรูปแบบรายเที่ยวและรูปแบบเหมาจ่ายรายวัน ผู้
ให้บริการมีรูปแบบรถให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์อีโคคาร์ รถปิกอัพ จนกระทั่ง
รถหกล้อ ในส่วนของค่าบริการแบบรายเที่ยวจะคิดตามระยะทางจริงโดยคิดราคาเริ่มต้นแล้วบวกตาม
อัตรากิโลเมตร ส่วนรูปแบบเหมาจ่ายแบบรายวันจะสามารถใช้รถขนส่งได้ 8 ชั่วโมงไม่จ ากัดระยะทาง
และจ านวนจุดรับส่งสินค้า เฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมให้บริการช่วยยกสินค้าฟรีใน
บริการแบบเหมารายวันอีกด้วย 

ในส่วนของการจัดส่งสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้าบุคคลทางไปรษณีย์ ทางกิจการจะเลือกใช้
บริการของ Kerry Express ซึ่งทางผู้ให้บริการรายนี้มีบริการมารับสินค้าที่ต าแหน่งที่ตั้งของกิจการ 
และมีบริการส่งสินค้าภายใน 1 วันในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย ถือเป็นข้อดีที่กิจการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางออกไปจัดการส่งสินค้าด้วยตนเอง  
 
6.8 การช าระเงิน  
 

การสั่งชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องเป็นการสั่งสินค้าล่วงหน้า จึงจ าเป็นต้องมี
เงื่อนไขการจ่ายเงินมัดจ าสินค้าล่วงหน้าเมื่อท าการสั่งสินค้าที่ยอดสั่งซื้อมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 
ทางร้านจะเรียกเก็บเงินมัดจ าที่ร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อ เพ่ือป้องกันการยกเลิกค าสั่งซื้อกะทันหัน
เนื่องจากต้องมีการเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้า หากมีการปฏิเสธค าสั่งซื้อจะท าให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบได้ 

การช าระเงินเมื่อได้รับสินค้านั้นสามารถช าระเป็นเงินสดหรือโอนยอดค้างช าระผ่าน
บัญชีธนาคารก็ได้ โดยพนักงานส่งสินค้าจะเก็บเงินค่าสินค้าตามบิลเรียกเก็บเงินที่ท าการหักยอดเงินค่า
มัดจ าสินค้าแล้วในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้า  
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6.9 เงื่อนไขและข้อจ ากัดการให้บริการ  
 

เนื่องจากการจัดเตรียมชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้นจ าเป็นต้องการระยะเวลาในการ
จัดเตรียมอย่างน้อย 1 วัน ดังนั้นเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าจ าเป็นต้องสั่งล่วงหน้าก่อนวันรับสินค้าเป็น
เวลา 2 วัน เพ่ือให้ทางฝ่ายผลิตสามารถวางแผนด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน พนักงานรับค าสั่งซื้อจ าเป็นต้องสอบถามมายัง
ฝ่ายผลิตก่อนว่ามีสินค้าที่ขึ้นรูปแล้วในคลังสินค้าหรือไม่ หากมีสินค้าเพียงพอและไม่ท าให้การ
ด าเนินการผลิตต้องสะดุดลง พนักงานรับค าสั่งซื้อจึงสามารถท าการยืนยันค าสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าได้  
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บทที่ 7 
กลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
7.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

1. เพ่ือก าหนดโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับงาน 
2. เพ่ือวางแผนอัตราก าลังคนให้เพียงพอต่องาน 
3. เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
4. เพ่ือก าหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลงานการท างานเพ่ือสร้างความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 

7.2 โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ  
 

ธุรกิจให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นกิจการที่เพ่ิงเริ่มต้นที่มีขนาดเล็ก จึงมี
ต้องการวางโครงสร้างแบบแนวราบ (Flat Organization Structure) เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่ท างานสามารถ
เข้าถึงผู้บริหารได้ เนื่องจากในช่วงแรกยังมีต าแหน่งงานไม่มากซึ่งยังไม่มีความซับซ้อนในเรื่องการจัด
แผนผังองค์กร อีกทั้งยังช่วยเรื่องความคล่องตัวในการบริหารงาน ท าให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีแผนผังองค์กรดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 7.1 แผนผังองค์กร 
 

การวางแผนก าลังคนส าหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ท าให้ต้องมีการวาง
ก าลังคนอย่างพอเหมาะ ท าให้ในบางอัตราจ าเป็นต้องรับผิดชอบงานมากกว่า 1 หน้าที่ จึงสามารถ
ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังนี้ 
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1. ผู้บริหาร (เจ้าของกิจการ) 
จ านวน: 1 อัตรา 
คุณสมบัติ: เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจ  
รายละเอียดงาน: วางกลยุทธ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ ประสานงานให้ทุกฝ่าย

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย แก้ไขและรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ทุกฝ่ายท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทน: เดือนละ 30,000 พร้อมสวัสดิการ 
2. พนักงานท าขนม (พนักงานประจ า) 

จ านวน: 1 อัตรา 
คุณสมบัติ: เพศหญิง มีใจรักในการท าอาหาร รักความสะอาด ละเอียดรอบคอบ มี

ความซื่อสัตย์ ท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้ดี 
รายละเอียดงาน: เตรียมวัตถุดิบ ท าขนมตามข้ันตอนที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน: เดือนละ 9,500 บาท พร้อมสวัสดิการ 

3. พนักงานบัญชี (Outsource) 
จ านวน: 1 อัตรา 
คุณสมบัติ: ไม่ระบุเพศ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี มีความ

ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น  
รายละเอียดงาน: ตรวจสอบและจัดท าบัญชี จัดท าภาษีซื้อ-ภาษีขาย 
ค่าตอบแทน: ปีละ 18,000 บาท 

 
7.3 การคัดสรรบุคลากร  
 

ในการคัดเลือกบุคลากรจะใช้วิธีในการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งตาม
ข้างต้น โดยฝ่ายผลิตทั้งพนักงานท าขนมและพนักงานส่งขนมจะประกาศรับสมัครผ่านกลุ่มคนรู้จักผ่าน 
ช่องทางเฟซบุ๊ก เว็บไซต์รับสมัครงานและตลาดนัดแรงงาน ส าหรับต าแหน่งพนักงานด้านการตลาดจะ
ท าการจ้างงานแบบไม่ประจ าตามความช านาญในแต่ละแผนงานที่ต้องการ ด้วยการสอบถามคนรู้จักที่
มีประสอบการณ์ในการจ้างงาน เพ่ือเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นและค้นหาในเว็บไซต์ Fastwork.co 
เพ่ือให้ได้ผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริง ๆ ส่วนต าแหน่งพนักงานบัญชีจะสอบถามจากกลุ่มคนรู้จัก
และประกาศในเว็บรับสมัครงาน โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานเป็นส าคัญ  
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7.4 การก าหนดเป้าหมายและการประเมินผลงาน  
 

ในการประกอบกิจการนั้นจะสามารถประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้ท าการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
เพ่ือให้พนักงานแต่ละฝ่ายทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวังที่องค์กรมีต่อตนเอง โดยผู้บริหารจะมี
การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกับทีมงาน โดยเป้าหมายแต่ละฝ่ายจะต้องมีความ
เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ตั้งเป้าหมายที่ยากเกินความสามารถของทีมงาน แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ความท้าทายเพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้มีพลังในการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ด้วยการวางโครงสร้าง
องค์กรแนวราบ (Flat Organizational Structure) ท าให้ทุกคนในทีมงานมีความเท่าเทียมกันและ
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ท้ังภายในทีมงานกันเองรวมถึงการน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
แก่ผู้บริหารอีกด้วย 

การประเมินผลงานจะท าทุก ๆ 3 เดือน โดยยึดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้มี
การตกลงกันเป็นเกณฑ์วัด เพ่ือดูว่าพนักงานแต่ละฝ่ายนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้หรือไม่ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรคในแต่ละครั้งอีกด้วยเพ่ือน ามา
เป็นบทเรียนในการพัฒนาองค์กรต่อไป  
 
7.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 

การจ่ายค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในแรงจูงใจของพนักงานเพ่ือสร้างความกระตือรือร้นใน
การท างาน ธุรกิจเดอะเยลโลว์เฮาส์จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
ต่อปี เนื่องจากได้มีการค านึงถึงค่าครองชีพที่มีการปรับสูงขึ้นในทุกปี เ พ่ือครอบคลุมถึงอัตราค่าครอง
ชีพของพนักงานด้วย 

นอกจากนี้กิจการยังค านึงถึงการจ่ายเงินโบนัสพิเศษอีกด้วย โดยอ้างอิงจากการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงการประเมินพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล โดยมีการ
พิจารณาเงินเดือนและโบนัสปีละ 1 ครั้งในช่วงเวลาสิ้นปี 
 
7.6 การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  
 

การเจริญเติบโตในหน้าที่การย่อมเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนเมื่อได้ท างานไปซักระยะ
หนึ่ง พนักงานต่างมองหาความมั่นคงจากงานที่ท าเนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีพ แม้ว่า
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ธุรกิจเดอะเยลโลว์เฮาส์จะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่เพ่ิงเริ่มต้นกิจการก็ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ 
เนื่องจากกิจการให้บริการชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่องจ าเป็นต้องอาศัยแรงงานคนใน
การผลิตสินค้า การให้ความส าคัญกับพนักงานจึงถือเป็นเรื่องส าคัญ ในระยะแรกที่กิจการสามารถท า
ได้คือการเพ่ิมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้สิทธิ์ในการ
ตัดสินใจเรื่องบางเรื่องด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบที่ช่วยเพ่ิมคุณลักษณะของภาวะผู้น าใน
อนาคต และเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน นอกจากนั้นหาก
พนักงานมีความสนใจที่จะเติบโตไปยังสายงานอ่ืน ๆ พนักงานสามารถแจ้งความประสงค์แก่ผู้บริหาร
ได้ หากผู้บริหารมองเห็นศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาได้จึงจะให้โอกาสในการริเริ่มในต าแหน่งนั้น ๆ หรือ
ในกรณีที่มีพนักงานลาออกทางกิจการจะพิจารณาเพ่ิมความรับผิดชอบและอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น
ให้แก่พนักงานที่ยังคงอยู่ในองค์กรให้มีสิทธิ์ที่เจริญเติบโตในหน้าที่การงานอีกด้วย  
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บทที่ 8 
กลยุทธก์ารเงิน 

 
8.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงิน  
 

ถึงแม้ว่าธุรกิจขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์จะด าเนินการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอยู่ก่อน
แล้ว แต่จุดประสงค์ในการท าแผนธุรกิจในครั้งนี้ก็เพ่ือต้องการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่ง
เป็นลูกค้าเป้าหมายของสินค้าชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องของกิจการ ดังนั้นจึงต้ องการ
วางแผนการเงินเพ่ือทราบถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน อีกท้ังเพ่ือให้กิจการสามารถด ารงได้อย่างยั่งยืน  
 
8.2 เป้าหมายทางการเงิน  
 

1. มีก าหนดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายในระยะเวลา 2 ปี และมี
ผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการเป็นบวก 

2. มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) มีค่าสูงกว่าต้นทุนทาง
การเงินของกิจการ 

3. มีระดับเงินสดขั้นต่ า 100,000 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ 
 
8.3 นโยบายทางการเงิน  
 

8.3.1 การด ารงเงินสด 
กิจการมีนโยบายด ารงเงินสดขั้นต่ าจ านวน 100,000 บาท เพ่ือรักษาสภาพคล่อง

ของกิจการ เพ่ือเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 2 เดือน เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบเนื่องจากสินค้าส่วน
ใหญ่เป็นวัตถุดิบสดซึ่งต้องหมุนเวียนสินค้าตลอดเวลา ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น  

8.3.2 สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือของกิจการแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 
1. วัตถุดิบที่เป็นของสดซึ่งยังไม่ได้ผ่านการแปรรูป เช่น เนื้อไก่ แฮม ปูอัด มัน

ฝรั่ง หัวหอม มันม่วง โดยสินค้าจะสั่งซื้อทุกสัปดาห์ และจะเก็บสินค้าคงคลังไว้ไม่เกิน 7 วัน 
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2. วัตถุดิบที่เป็นของแห้ง เช่น แป้ง น้ าตาล เกลือ ผงกะหรี่  ซอสปรุงรส โดยจะ
สั่งซื้อสินค้าทุก ๆ 15 วัน และจะเก็บสินค้าคงคลังไว้ไม่เกิน 15 วัน 

3. กะหรี่ปั๊บแช่แข็งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเพ่ือเตรียมทอดจ าหน่าย จะเก็บสินค้าไว้
เป็นสินค้าคงคลังไม่เกิน 7 วัน 

 
8.4 โครงสร้างเงินทุน  
 

ในส่วนของแหล่งที่มาของเงินทุนกิจการขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์เป็นกิจการเจ้าของคน
เดียว ซึ่งเป็นกิจการที่มีเงินลงทุนไม่สูงมากนัก ทางกิจการไม่ต้องการแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ จึง
ต้องการใช้เงินลงทุนส่วนตัวในการด าเนินกิจการทั้งหมดเท่ากับ 400,000 บาท ทั้งนี้การจดกิจการ
แบบเจ้าของคนเดียวยังช่วยในเรื่องของความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ โดยคาดการณ์ผลตอบแทน
ของเจ้าของเท่ากับ 20% ของเงินลงทุนท าให้กิจการมีต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost 
of Capital) เท่ากับ 20% เนื่องจากเป็นเงินลงทุนของเจ้าของกิจการทั้งหมดและกิจการไม่ได้กู้ยืมเงิน
จากแหล่งอื่น 
 
8.5 ข้อสมมติฐานของการพยากรณ์ตัวแปรทางการเงิน  
 

แม้ว่ากิจการขนมเดอะเยลโลว์เฮาส์จะเริ่มด าเนินธุรกิจการขายขนมในช่องทางออนไลน์
มาก่อนนั้นแต่ยังไม่เคยท างบทางการเงินอย่างจริงจัง เนื่องจากยังไม่ได้ท าเป็นรูปแบบธุรกิจ แต่เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการขยายก าลังการผลิตที่ต้องการเพ่ิมช่องทางรายได้ให้แก่กิจการ จึง
จัดท างบประมาณการณ์ทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ 
โดยตั้งสมมติฐานในการพยากรณ์ดังนี้  
 

8.5.1 สมมติฐานของงบก าไรขาดทุน 
8.5.1.1 รายได้ของกิจการ 

ในการประมาณการรายได้ของกิจการนั้นได้แบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 

1. รายได้จากการขายชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง  
เนื่องจากเป็นรายได้ช่องทางใหม่ ส าหรับการประมาณการในปีแรก

นั้นทางกิจการจึงประเมินรายได้จากก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากจ านวนวันท างาน โดยจะเริ่มสร้างการ
รับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์และเริ่มต้นรับงานตั้งแต่ช่วงต้นปีไปต้นไป โดยประมาณการเป้าหมายอยู่ที่ 
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1,500 ชุดต่อเดือน หรือประมาณ 60 ชุดต่อวัน คิดเป็น 26 วันท างาน ในช่วงครึ่งปีแรกและประมาณ
การว่าจะสามารถท าได้ถึง 2,000 ชุดต่อเดือนภายในช่วงครึ่งปีหลัง โดยประมาณการว่าจะสร้างรายได้
ประมาณ 1.2 ล้านบาท ราคาก่อนหักภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 49 ของรายได้ทั้งหมด กิจการ
ประมาณการณ์ว่ายอดขายเติบโตเพิ่มข้ึนในอัตราส่วนร้อยละ 10 อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป  

2. รายได้จากการขายขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บผ่านช่องทางออนไลน์ 
รายได้จากการขายขนมผ่านช่องทางออนไลน์คือ ทางเพจเฟซบุ๊ก  

อินสตาแกรม แกร็บฟู้ด และไลน์แมน เนื่องจากในช่วงแรกกิจการมีที่ตั้งที่ค่อนข้างไกลจึงไม่ได้เข้า
ร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสั่งซื้ออาหารออนไลน์ พอมีการเปลี่ยนท าเลที่ตั้งของกิจการดังนั้นจึง
เพ่ิมวิธีการขายสินค้าด้วยวิธีนี้ โดยประมาณการว่าจะสามารถขายสินค้าปลีกเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 2,500 
บาทหรือเดือนละ 60,000 ส่วนในช่วงปลายปีคาดว่าจะสามารถท ายอดขายจากการจัดชุดของขวัญปี
ใหม่ได้ถึงเดือนละ 100,000 บาท โดยคาดไว้ว่าในปีแรกจะสามารถท ายอดขายปลีกอยู่ที่ 795,000 
บาท 

3. รายได้จากการออกร้านค้าหรือเทศกาลอาหาร 
แม้ว่ากิจการจะไม่เคยไปออกร้านค้ามาก่อน แต่เพ่ือสร้างการรับรู้กับ

กลุ่มลูกค้ารายบุคคลกิจการจึงวางแผนที่จะไปขายสินค้าในเทศกาลอาหารที่จัดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า
จะออกขาย 6 งานในปีแรก ซึ่งใน 1 งานมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 7-9 วัน โดยคาดการณ์ว่าในระยะ
เริ่มแรกจะเป็นการทดลองตลาด กิจการจึงประมาณการยอดขายรวมทั้งปีอยู่ที่ 430,000 บาท หรือ
ประมาณรายได้งานละ 71,000 บาทซึ่งต้องท ายอดขายเฉลี่ยอยู่ท่ี 9,000 บาทต่อวัน  
 
ตารางที่ 8.1 
แสดงการประมาณการยอดขายของกิจการ 

 
 
  

รายละเอียด ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5

ชดุ Snack box ขายตรง 975,000.00     1,072,500.00  1,179,750.00  1,297,725.00   1,427,497.50  

ชดุ Snack box ผ่าน Event Banana 222,500.00     244,750.00     269,225.00     296,147.50     325,762.25     

ขายผ่านชอ่งทางออนไลน์ 795,000.00     874,500.00     961,950.00     1,058,145.00   1,163,959.50  

ขายงาน Event เทศกาลอาหาร 430,000.00     473,000.00     520,300.00     572,330.00     629,563.00     

รวมรายได้ 2,422,500.00 2,664,750.00 2,931,225.00 3,224,347.50  3,546,782.25 

รวมรายได้หลังภาษี 2,264,018.69 2,490,420.56 2,739,462.62 3,013,408.88 3,314,749.77 
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8.5.1.2 ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขายของกิจการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
1. วัตถุดิบทั้งส่วนของสด ของแห้งและบรรจุภัณฑ์ คิดเป็น 40% ของ

ยอดขาย 
2. เงินเดือนของพนักงานฝ่ายผลิตสินค้า ซึ่งมีการขึ้นเงินเดือนที่อัตรา

ร้อยละ 5 อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงค่าประกันสังคมและเงินโบนัส 
3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ โดยค านวณด้วยวิธีเส้นตรงของอุปกรณ์อายุ

ใช้งาน 5 ปี 
4. ค่าสาธารณูปโภค ได้ แก่  ค่ าน้ า  ค่ า ไฟ ค่า โทรศัพท์  และค่ า

อินเทอร์เน็ต ประมาณ 4,800 บาท ต่อเดือน หรือ 57,600 บาทต่อปี 
5. ค่าขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเป็นค่าน้ ามันส าหรับจัดซื้อ

สินค้าและในกรณีต้องส่งสินค้าเองเมื่อจ าเป็น ประมาณ 7,000 บาท ต่อเดือน หรือ 84,000 บาทต่อปี 
6. ค่าของเสียหาย (Waste) ที่เกิดจากวัตถุดิบเน่าเสียและสินค้าที่ไม่

สมบูรณ์ไม่สามารถจ าหน่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายสินค้า เนื่องจากรูปแบบการผลิตจะท า
ตามค าสั่งซื้อส าหรับชุดอาหารว่างบรรจุกล่องและท าการผลิตล่วงหน้าเผื่อขายปลีกที่เพียงพอในการ
ขาย 2 วันเท่านั้น จ านวนของเสียจึงสามารถควบคุมได้และประมาณการค่าของเสียอยู่ที่ร้อยละ 1 ของ
ยอดขาย 
 
ตารางที่ 8.2 
แสดงต้นทุนขาย 

 
 

 

วตัถดิุบ 969,000.00     1,057,100.00  1,162,810.00  1,279,091.00   1,407,000.10  

เงินเดือนฝ่ายผลิต 114,000.00     233,700.00     245,385.00     257,654.25     270,536.96     

โบนสัฝ่ายผลิต 9,500.00        19,475.00      20,448.75      21,471.19       22,544.75      

ประกนัสังคม 5,700.00        11,685.00      12,269.25      12,882.71       13,526.85      

ค่าเส่ือมราคา 22,336.00      22,336.00      22,336.00      22,336.00       22,326.00      

ค่าสาธารณูปโภค 57,600.00      63,360.00      69,696.00      76,665.60       84,332.00      

ค่าขนส่งสินค้า 84,000.00      92,400.00      101,640.00     111,804.00     122,984.40     

ค่าวตัถดิุบและสินค้าเสียหาย 22,640.19      25,521.03      28,073.13      30,880.44       33,968.49      

รวมต้นทุนขาย 1,284,776.19 1,525,577.03 1,662,658.13 1,812,785.20 1,977,219.55 

ต้นทุนขาย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ตารางที่ 8.3 
แสดงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 

 
 

8.5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 
1. ค่าแรงทางอ้อม เงินเดือนของเจ้าของกิจการที่มีการปรับขึ้นเฉลี่ยร้อย

ละ 5 ต่อปี และโบนัสเฉลี่ยปีละ 1 เดือน  
2. ค่าแรงงานพนักงานพาร์ทไทม์ช่วงไปออกร้านขายสินค้ารายวัน วันละ 

550 บาท 
3. ค่าเช่าอาคารส าหรับประกอบกิจการ ประมาณ 30,000 บาทต่อปี 
4. ค่าเช่าบูธขายสินค้าในเทศกาลอาหาร ประมาณ 60,000 บาทต่อปี 
5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณ 197,300 บาทต่อปี ประกอบไป

ด้วยค่าพิมพ์แผ่นพับ ค่าโฆษณาบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ค่าจ้างท าเว็บไซต์ ค่าจ้างถ่ายภาพ
เมนูอาหาร เป็นต้น 

6. ค่าเสื่อมราคาโน้ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์โดยคิดเป็นเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี 
7. ค่าเดินทางไปพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสนอสินค้าตัวอย่าง 

ประมาณ 18,000 บาทต่อปี 

รายการอุปกรณ์ ตน้ทุนตอ่หน่วย หน่วย ตน้ทุนรวม ค่าเสื่อม (ป)ี ค่าเสื่อมราคา

เตาอบ 22,000.00         1 22,000.00       5 4,400.00          

เคร่ืองกวนไส้ 15,000.00         1 15,000.00       5 3,000.00          

ท่ีนวดแป้ง/ตีไข ่20 ลิตร 38,000.00         1 38,000.00       5 7,600.00          

เตาทอดไฟฟา้ 2 เตาคู่ 2,990.00           1 2,990.00         5 598.00             

ชัน้พกัขนม 30 ชัน้ 15,000.00         1 15,000.00       5 3,000.00          

เตาแกส๊ 2 หัว 1,500.00           1 1,500.00         5 300.00             

อปุกรณ์ครัว 5,000.00           1 5,000.00         5 1,000.00          

ตู้แชเ่ยน็ 5,990.00           1 5,990.00         5 1,198.00          

โต๊ะอนมูิเนยีม 3,300.00           1 3,300.00         5 660.00             

โต๊ะพบั 1,450.00           2 2,900.00         5 580.00             

โนต๊บุ๊ค 15,900.00         1 15,900.00       5 3,180.00          

เคร่ืองพมิพ์ 2,990.00           1 2,990.00         5 598.00             

รวม 130,570.00    26,114.00        

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

โต๊ะอลูมิเนียม 
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8. ค่าจ้างท าบัญชียื่น ภพ.30 ในแต่ละเดือน และยื่นภาษีในช่วงปลายปี 
ประมาณ 18,000 บาทต่อปี 

 
ตารางที่ 8.4 
แสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

 
 

8.5.2 สมมติฐานของงบแสดงฐานะทางการเงิน 
8.5.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจการมีนโยบายด ารงเงินสดขั้นต่ าจ านวน 100,000 บาท เพ่ือรักษา
สภาพคล่องของกิจการ 

8.5.2.2 สินค้าคงเหลือ 
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่จะผลิตตามออเดอร์ของลูกค้าการประมาณการ

สินค้าคงเหลือส าหรับกิจการจึงประมาณอยู่ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายสินค้า ดังนั้นสินค้า
คงเหลือของกิจการจะมี 2 ส่วนได้แก่  

1. สินค้าคงเหลือที่เป็นวัตถุดิบ 
ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเช่น เครื่องปรุงประเภทซอส แป้ง 

น้ าตาล น้ ามัน หากจัดเก็บไว้ที่พ้ืนที่ที่ปลอดความชื้นสามารถเก็บได้นานประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้กิจการ
เลือกจะไม่เก็บไว้นานเกินไปเพ่ือความสดใหม่ของรสชาติและคุณภาพสินค้า 

 

เงินเดือนฝ่ายบริหาร 360,000.00     378,000.00     396,900.00     416,745.00     437,582.25     

ค่าจา้งพนกังานออกบูธ 29,700.00      29,700.00      35,000.00      35,000.00       35,000.00      

โบนสัฝ่ายบริหาร 30,000.00      31,500.00      33,075.00      34,728.75       36,465.19      

ค่าเชา่อาคาร 30,000.00      30,000.00      30,000.00      30,000.00       30,000.00      

ค่าเชา่บูธ 60,000.00      60,000.00      75,000.00      75,000.00       75,000.00      

ค่าเส่ือมราคา 3,778.00        3,778.00        3,778.00        3,778.00        3,776.00        

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 5,500.00        6,050.00        6,655.00        7,320.50        8,052.55        

ค่าใชจ้า่ยทางการตลาด 197,300.00     178,800.00     149,375.00     126,028.75     115,765.19     

ค่าเดินทาง 18,000.00      18,000.00      12,000.00      12,000.00       10,000.00      

ค่าท าบัญชี 18,000.00      18,000.00      18,000.00      18,000.00       18,000.00      

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 752,278.00    753,828.00   759,783.00    758,601.00    769,641.18   

ปีที่ 5ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
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2. สินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าส าเร็จรูป 
ในกรณีที่มีการปั้นกะหรี่ปั๊บแช่แข็งส าหรับรอทอดเพ่ือจ าหน่ายลูกค้า 

ทางกิจการจะเก็บสินค้าจากวันที่เริ่มผลิตไว้ในตู้แช่แข็งเพียง 7 วัน เพ่ือไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเมื่อส่ง
ถึงมือลูกค้า 

8.5.2.3 ลูกหนี้การค้า 
กิจการจะมีลูกหนี้ทางการค้าในกรณีมีการสั่งซื้อผ่าน Event Banana ซึ่ง

เป็นตัวกลางระหว่างร้านค้ากับลูกค้า เงื่อนไขการช าระเงินภายใน 2 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า และ
ในกรณีของลูกค้าองค์กรบางรายที่มีการซื้อสินค้าแบบวางบิลโดยมีเงื่อนไขช าระภายใน 30 วัน ลูกหนี้
การค้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 จากยอดขายทั้งหมด 

8.5.2.4 เจ้าหนี้การค้า 
กิจการจะมีการสั่งซื้อสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์จากคู่ค้าที่สามารถช าระ

สินค้าได้ภายในเวลา 5-10 วันคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 จากค่าวัตถุดิบทั้งหมด 
 
8.6 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของกิจการระยะเวลา 5 ปี 
 

8.6.1 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 
ตารางที่ 8.5 
แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน  

 

รายได้

รายได้จากการขาย 2,264,018.69     2,552,102.80     2,807,313.08     3,088,044.39     3,396,848.83     

รวมรายได้ 2,264,018.69    2,552,102.80    2,807,313.08    3,088,044.39    3,396,848.83   

ค่าใชจ่้าย

ต้นทุนขาย 1,284,776.19     1,525,577.03     1,662,658.13     1,812,785.20     1,977,219.55     

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 752,278.00       753,828.00       759,783.00       758,601.00       769,641.18       

รวมค่าใชจ่้าย 2,037,054.19    2,279,405.03    2,422,441.13    2,571,386.20    2,746,860.72    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 226,964.50       272,697.78       384,871.95       516,658.20       649,988.11       

ภาษีเงินได้ 20,196.45         26,569.78         45,765.79         69,680.64         100,514.07       

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 206,768.05      246,128.00      339,106.16      446,977.56      549,474.04      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (400,000.00)     (193,231.95)     52,896.05        392,002.21      838,979.77      1,388,453.81   

ร้าน The Yellow House

งบก าไรขาดทุน (ประมาณการ)

ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบก าไรขาดทุน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5ปทีี่ 0
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8.6.1.1 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน 
จากการประมาณงบก าไรขาดทุนพบว่ากิจการมียอดขายเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ 10 สาเหตุมาจากการเพ่ิมจ านวนวันในการผลิตและอุปกรณ์ท่ีช่วยทุ่นแรงจึงท าให้สามารถผลิต
ได้จ านวนมากขึ้น เพ่ิมก าลังคนในการผลิตในช่วงปีที่ 2 เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ในด้านของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการกิจการได้แบ่งงบประมาณด้านการตลาดเพ่ือ
สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือเปิดช่องทางรายได้ตามที่วางแผนไว้ นอกจากนี้
กิจการยังมีการวางแผนจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานเฉลี่ยปีละ 1 เดือนเพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน จากผลการด าเนินงานใน 5 ปี กิจการมีอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเฉลี่ยประมาณร้อย
ละ 9 ในทุกปีซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจการที่ให้ผลตอบในระดับปานกลาง  

8.6.2 ประมาณการแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ตารางที่ 8.6 
แสดงประมาณการแสดงฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพยห์มนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 435,117.38     700,852.66     1,075,241.72       1,561,218.30  2,155,494.95  

ลูกหนีก้ารค้า 113,200.93     127,605.14     140,365.65         154,402.22     169,842.44     

สินค้าคงเหลือ 22,640.19      25,521.03      28,073.13           30,880.44      33,968.49      

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 570,958.50     853,978.83     1,243,680.51       1,746,500.96  2,359,305.88  

สินทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อปุกรณ์-สุทธิ 104,456.00     78,342.00      52,228.00           26,114.00      12.00            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 104,456.00     78,342.00      52,228.00           26,114.00      12.00            

รวมสินทรัพย์ 675,414.50    932,320.83    1,295,908.51      1,772,614.96  2,359,317.88  

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เจา้หนีก้ารค้า 48,450.00      52,855.00      58,140.50           63,954.55      70,350.01      

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 20,196.45      26,569.78      45,765.79           69,680.64      100,514.07     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 68,646.45      79,424.78      103,906.29         133,635.19     170,864.08     

รวมหน้ีสิน 68,646.45      79,424.78      103,906.29         133,635.19    170,864.08    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนหุ้นสามัญ 400,000.00     400,000.00     400,000.00         400,000.00     400,000.00     

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 206,768.05     452,896.05     792,002.21         1,238,979.77  1,788,453.81  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 606,768.05     852,896.05     1,192,002.21       1,638,979.77  2,188,453.81  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 675,414.50    932,320.83    1,295,908.51      1,772,614.96  2,359,317.88  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

ร้าน The Yellow House

งบแสดงฐานะการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

งบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ)
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8.6.2.1 วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน 
จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการใน 5 ปี พบว่า

สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการจะเพ่ิมขึ้นในทุกปี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเงินสดเนื่องจากมีลูกค้าที่มีการให้
เครดิตเพียงร้อยละ 5 จากยอดขายทั้งหมด จึงท าให้กิจการมีเงินส ารองตามนโนบายด ารงเงินสดเพ่ือ
รักษาสภาพคล่องของกิจการ ในด้านของหนี้สินมีจ านวนที่ต่ าเนื่องจากไม่มีการกู้ยืมเพ่ิมเติม เพราะ
เป็นกิจการขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องจักรหรือจ้างแรงงานในจ านวนมาก ๆ  

 
8.6.3 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

 
ตารางที่ 8.7 
แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ทางออ้ม)

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 226,964.50  272,697.78  384,871.95     516,658.20     649,988.11     

ลูกหนีเ้พิ่มขึน้ (113,200.93) (14,404.21)   (12,760.51)      (14,036.57)      (15,440.22)      

สินค้าเพิ่มขึน้ (22,640.19)   (2,880.84)     (2,552.10)       (2,807.31)       (3,088.04)       

เจา้หนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 48,450.00    4,405.00      5,285.50        5,814.05        6,395.46        

ค่าเส่ือมราคา 26,114.00    26,114.00    26,114.00      26,114.00      26,102.00      

ภาษีเงินได้ -            (20,196.45)   (26,569.78)      (45,765.79)      (69,680.64)      

165,687.38  265,735.28  374,389.06     485,976.57     594,276.66     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยจากการซ้ืออปุกรณ์ (130,570.00) -             -               -               -               

(130,570.00) -             -               -               -               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินลงทุนจากเจา้ของ 400,000.00  -             -               -               -               

400,000.00  -             -               -               -               

เงินสดสุทธเิพิ่มขึน้ 435,117.38  265,735.28  374,389.06     485,976.57     594,276.66     

บวก เงินสดต้นปี -            435,117.38  700,852.66     1,075,241.72  1,561,218.30  

เงินสดปลายปี 435,117.38 700,852.66 1,075,241.72 1,561,218.30 2,155,494.95 

ร้าน The Yellow House

งบกระแสเงินสด (ประมาณการ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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8.6.3.1 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
จากงบกระแสเงินสดจะเห็นได้ว่าเงินสดปลายปีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปีแรกกิจการมีการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารและกิจการ
สามารถจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในทุกปีด้วยเช่นกัน  

8.6.4 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน 
 

ตารางที่ 8.8 
แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
 
จากการพิจารณาตามสมมติฐานรายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินทุน

หมุนเวียน ซึ่งการลงทุนในกิจการครั้งนี้ ผู้ศึกษาคาดการณ์ว่าจะลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวทั้งสิ้นจ านวน 
400,000 บาท โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถท ารายได้ในปีแรกอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท เมื่อท าการค านวณ
อัตราส่วนทางการเงินที่ได้คาดการณ์ไว้สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ระยะเวลาคืนทุนของกิจการ (Payback Period: PB) เท่ากับ 1.79 หรือ   1 
ปี 9.42 เดือน ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 2 ปีที่กิจการได้คาดการณ์ไว้ 

2. ผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของ
โครงการระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 975,848.52 บาท  

3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการ
ระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 64.42% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of 
Capital) ของเจ้าของที่คาดการณ์ไว้เท่ากับ 20% 

 
8.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน  
 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินกิจการ ผู้ศึกษาจึงท าการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวก (Best Case) หรือเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางลบ (Worst Case) ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจได้ โดยพิจารณาให้ข้อมูลงบแสดง

NPV 975,848.52     

IRR 64.42%

PB 1.79              

WACC 20.00%
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ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกรณี Base Case หรือ
สถานการณ์ปกติ และปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมากระทบผลการด าเนินงานมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยอดขายสินค้า  
ยอดขายสินค้าถือเป็นรายได้หลักของกิจการ สามารถเพ่ิมหรือลดได้จากการแข่งขัน

ในตลาด หรือพฤติกรรมการรับประทานของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป  
2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายเป็นต้นทุนแปรผันตามราคาของวัตถุดิบทั้งของสดและวัตถุดิบที่เป็นของ
แห้ง ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าน้ ามันในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งราคาอาจจะปรับขึ้นลงตามสภาวะ
ความต้องการของตลาด หรือสภาวะเศรษฐกิจ  

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการขายและบริการ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงาน ค่าเช่าสถานที่ 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด อาจมีผลปรับตัวสูงขึ้นได้จาก สภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของกิจการ 
 

8.7.1 กรณี Best Case 
กรณีท่ีปัจจัยที่กล่าวมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ

ที่ดีข้ึน องค์กรต่าง ๆ มีการเพิ่มงบประมาณในการจัดงานและเพ่ิมความถี่ในการจัดงานประชุมสัมมนา 
งานฝึกอบรมมากขึ้น รวมถึงการที่แบรนด์สามารถท าการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถเพ่ิม
ยอดขายปลีกได้เช่นกัน ในส่วนของปัจจัยภายในที่สอดคล้องกล่าวคือเมื่อจ านวนยอดขายสูงขึ้น ท าให้
กิจการมีอ านาจให้การต่อรองราคาสินค้าหรือสั่งซื้อในจ านวนมากที่เกิดการประหยัดขนาดได้ ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปนี้ 

1. ยอดขายสินค้าทั้งรูปแบบชุด Snack box และสินค้าปลีกเพ่ิมข้ึน 5 % หรือ
จาก 2,264,018 บาท เพิ่มเป็น 2,377,219.63 บาท ในปีแรกและเพ่ิมข้ึนอัตราร้อยละ 10 ในปีต่อไป  

2. กิจการสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบจากเดิมคิดเป็น 40% จากยอดขายให้
ลดลงเหลือ 35% ของยอดขายทั้งหมด 

จากความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว ท าให้ระยะเวลาคืนทุนของกิจการ 
(Payback Period: PB) เท่ากับ 0.95 หรือ 11.37 เดือน โดยผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) ของโครงการระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 1,642,176.08 บาท  

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการระยะ 
เวลา 5 ปี เท่ากับ 115.16% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital) 
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เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี เท่ากับผลตอบแทนที่เจ้าของคาดการณ์ไว้เท่ากับ 
20% 

 
ตารางที่ 8.9 
แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกรณี Best Case 

 
 
ตารางที่ 8.10 
แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนกรณี Best Case 

 
 
  

NPV 1,642,176.08       

IRR 115.16%

PB 0.95                  

WACC 20.00%

รายได้

รายได้จากการขาย 2,377,219.63     2,679,707.94     2,947,678.74     3,242,446.61     3,566,691.27     

รวมรายได้ 2,377,219.63    2,679,707.94    2,947,678.74    3,242,446.61    3,566,691.27    

ค่าใชจ่้าย

ต้นทุนขาย 1,148,935.07     1,407,650.86     1,532,939.35     1,670,094.53     1,820,259.82     

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 752,278.00       753,828.00       759,783.00       758,601.00       769,641.18       

รวมค่าใชจ่้าย 1,901,213.07    2,161,478.86    2,292,722.35    2,428,695.53    2,589,900.99    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 476,006.56       518,229.08       654,956.39       813,751.08       976,790.28       

ภาษีเงินได้ 53,900.98         62,934.36         93,371.28         132,624.02       178,593.13       

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 422,105.58      455,294.72      561,585.11      681,127.06      798,197.15      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (400,000.00)     22,105.58        477,400.30      1,038,985.41    1,720,112.47    2,518,309.62    

ร้าน The Yellow House

งบก าไรขาดทุน (ประมาณการ)

ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบก าไรขาดทุน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5ปทีี่ 0
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ตารางที่ 8.11 
แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงินกรณี Best Case 

 
 

 
 

  

สินทรัพยห์มนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 670,518.73         1,148,105.07       1,754,852.34       2,488,818.51       3,345,306.37       

ลูกหนีก้ารค้า 118,860.98         133,985.40         147,383.94         162,122.33         178,334.56         

สินค้าคงเหลือ 23,772.20           26,797.08           29,476.79           32,424.47           35,666.91           

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 813,151.90         1,308,887.55       1,931,713.07       2,683,365.31       3,559,307.85       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อปุกรณ์-สุทธิ 104,456.00         78,342.00           52,228.00           26,114.00           12.00                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 104,456.00         78,342.00           52,228.00           26,114.00           12.00                

รวมสินทรัพย์ 917,607.90         1,387,229.55      1,983,941.07      2,709,479.31      3,559,319.85      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เจา้หนีก้ารค้า 41,601.34           46,894.89           51,584.38           56,742.82           62,417.10           

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 53,900.98           62,934.36           93,371.28           132,624.02         178,593.13         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 95,502.33           109,829.25         144,955.66         189,366.84         241,010.23         

รวมหน้ีสิน 95,502.33          109,829.25        144,955.66         189,366.84        241,010.23         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนหุ้นสามัญ 400,000.00         400,000.00         400,000.00         400,000.00         400,000.00         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 422,105.58         877,400.30         1,438,985.41       2,120,112.47       2,918,309.62       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 822,105.58         1,277,400.30       1,838,985.41       2,520,112.47       3,318,309.62       

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 917,607.90         1,387,229.55      1,983,941.07      2,709,479.31      3,559,319.85      

ร้าน The Yellow House

งบแสดงฐานะการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

งบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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ตารางที่ 8.12 
แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดกรณี Best Case 

 

 
8.7.2 กรณี Worst Case 

กรณีท่ีปัจจัยที่กล่าวมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ เช่น ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าองค์กรได้ตามที่ประมาณการได้ โดยสามารถท ายอดขายได้เพียง  60% จากยอดขายที่
ประมาณการไว้ ส่งผลให้พิจารณาปรับลดเงินโบนัสของพนักงานและผู้บริหารจากกรณีปกติจะท าการ
จ่ายเงินโบนัสที่จ านวน 1 เดือน เมื่อยอดขายสินค้าลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะด าเนินการจ่าย
โบนัสเพียงครึ่งเดือนต่อปีเท่านั้น 

 
  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ทางออ้ม)

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 476,006.56     518,229.08     654,956.39     813,751.08     976,790.28     

ลูกหนีเ้พิ่มขึน้ (118,860.98)     (15,124.42)      (13,398.54)      (14,738.39)      (16,212.23)      

สินค้าเพิ่มขึน้ (23,772.20)      (3,024.88)        (2,679.71)        (2,947.68)        (3,242.45)        

เจา้หนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 41,601.34       5,293.55         4,689.49         5,158.44         5,674.28         

ค่าเส่ือมราคา 26,114.00       26,114.00       26,114.00       26,114.00       26,102.00       

ภาษีเงินได้ -                (53,900.98)      (62,934.36)      (93,371.28)      (132,624.02)     

401,088.73     477,586.35     606,747.27     733,966.17     856,487.86     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยจากการซ้ืออปุกรณ์ (130,570.00)     -                -                -                -                

(130,570.00)     -                -                -                -                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินลงทุนจากเจา้ของ 400,000.00     -                -                -                -                

400,000.00     -                -                -                -                

เงินสดสุทธเิพิ่มขึน้ 670,518.73     477,586.35     606,747.27     733,966.17     856,487.86     

บวก เงินสดต้นปี -                670,518.73     1,148,105.07   1,754,852.34   2,488,818.51   

เงินสดปลายปี 670,518.73    1,148,105.07  1,754,852.34  2,488,818.51 3,345,306.37  

ร้าน The Yellow House

งบกระแสเงินสด (ประมาณการ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ตารางที่ 8.13 
แสดงการประมาณการยอดขายของกิจการกรณี Worst Case 

 
 

จากความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว ท าให้ระยะเวลาคืนทุนของกิจการ 
(Payback Period: PB) เท่ากับ 4.14 หรือประมาณ 4 ปี 1.68 เดือน โดยผลตอบแทนของมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 319,308.07 บาท  

โดยอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการ 
เท่ากับ 13.12% ซึ่งต่ ากว่าต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital) เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของเจ้าที่คาดการณ์ไว้เท่ากับ 20% 

 
ตารางที่ 8.14 
แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกรณี Worst Case 

 
 

  

รายละเอียด ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี

ชดุ Snack box ขายตรง 630,000.00     693,000.00     762,300.00     838,530.00     922,383.00     

ชดุ Snack box ผ่าน Event Banana 145,500.00     160,050.00     176,055.00     193,660.50     213,026.55     

ขายปลีก ผ่าน LineMan/Grabfood/Facebook 760,000.00     836,000.00     919,600.00     1,011,560.00  1,112,716.00   

ขายงาน Event เทศกาลอาหาร 430,000.00     473,000.00     520,300.00     572,330.00     629,563.00     

รวมรายได ้ 1,965,500.00 2,162,050.00 2,378,255.00 2,616,080.50 2,877,688.55 

รวมรายไดห้ลังภาษี 1,836,915.89 2,020,607.48 2,222,668.22 2,444,935.05 2,689,428.55 

NPV 319,308.07     

IRR 13.12%

PB 4.14              

WACC 20.00%
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ตารางที่ 8.15 
แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนกรณี Worst Case 
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ตารางที่ 8.16 
แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงินกรณี Worst Case 
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ตารางที่ 8.17 
แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดกรณี Worst Case 
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บทที่ 9 
การประเมินแผนธุรกิจ 

 
9.1 การประเมินแผนธุรกิจ 
 

เดอะเยลโลว์เฮาส์ เป็นแบรนด์ที่มีจุดยืนในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเหมือนรับประทาน
อาหารที่คนในครอบครัวท าให้ทาน โดยสินค้าของทางร้านจะเป็นอาหารว่างและขนมสูตรต้นต ารับของ
ครอบครัว ซึ่งขนมของร้านถือเป็นอาหารส าหรับรองท้องในช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหาร หรือช่วงเวลา
ระหว่างเดินทางเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารว่างที่อร่อยและปลอดภัยจากไขมัน
อันตรายและสารกันเสียต่าง ๆ และเหมาะกับกลุ่มองค์กรที่ต้องการคัดเลือกชุดอาหารว่างส าหรับ
จัดการประชุมสัมมนา งานฝึกอบรมบุคลากร ที่มองหาอาหารที่มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน จากการส ารวจพบว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรต่างมีความต้องการใช้สินค้าประเภทชุดอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องเพ่ือความสะดวกสบายในการจัดงาน ท าให้กิจการท าแผนธุรกิจเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมก าลังการผลิตและจ านวนวันในการผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้กิจการยังวางแผนทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มลูกค้า 
เนื่องจากกิจการเป็นร้านค้าที่อาศัยช่องทางการขายสินค้าบนระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ดังนั้นการ
ประมาณการใช้งบประมาณในการท าการตลาดควรสอดคล้องกับยอดขายสินค้าที่ประมาณการไว้  

ยิ่งไปกว่านั้นกิจการเดอะเยลโลว์เฮาส์ต้องการด าเนินธุรกิจที่เน้นความโปร่งใสและเป็น
ธรรม จึงมีความต้องการจดทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้บริโภคและเพ่ือความถูกต้องในการประกอบกิจการ พร้อมทั้งต้องการแสดงถึงคุณธรรมพ้ืนฐานของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ดี เพ่ือด ารงธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
9.2 ปัจจัยวิกฤติที่เป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวแห่งธุรกิจ 
 

9.2.1 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
เนื่องจากช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของกิจการอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตเป็น

หลัก ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการท ายอดขายได้ต่ ากว่าร้านค้าที่มีหน้าร้านและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
โดยตรง ซึ่งช่องทางการขายออนไลน์มีข้อด้อยคือลูกค้าไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าจริงและไม่ได้ทดลองชิม
สินค้า โดยกิจการจะวางแผนในการออกร้านค้าในเทศกาลอาหารเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงการหาผู้ให้บริการ Platform ขายอาหารบนระบบออนไลน์เจ้าอ่ืนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
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9.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาสินค้า 
เนื่องจากกิจการเดอะเยลโลว์เฮาส์มีผลิตภัณฑ์หลักในร้านเพียง  2 ชนิด คือ

ขนมเปี๊ยะและกะหรี่ปั๊บซึ่งรสชาติที่ให้บริการยังไม่หลากหลายนัก หากลูกค้าที่ต้องการกลับมาซื้อซ้ า
อาจจะมีระยะเวลาในการกลับมานานกว่าร้านค้าที่มีตัวเลือกของสินค้าจ านวนมาก รวมถึงกลุ่มลูกค้า
องค์กรที่มีการจัดงานประชุมสัมมนาที่มีความต่อเนื่องมากกว่า 1 วันและไม่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่องส าหรับงานนั้น ๆ อาจท าให้กิจการสูญเสียรายได้เนื่องจากไม่มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทางร้านจึงมีการวางแผนที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้า 
 
9.3 แผนฉุกเฉิน 
 

จากการศึกษาแผนธุรกิจและปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกิจการ กิจการจ าเป็นจะต้อง
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงทั้งจากปัจจัยที่เรา
สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจการวางแผนไว้ หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่วนนี้อาจจะส่งผล
เสียหายต่อธุรกิจได้ เพ่ือให้กิจการมีความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน แก้ไขสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทาง
กิจการจึงวางแผนฉุกเฉิน เพ่ือใช้รับมือในกรณีต่าง ๆ ดังนี้  
 

9.3.1 แผนฉุกเฉินด้านบุคคลากร 
9.3.1.1 พนักงานลาออก 

ในกรณีพนักงานลาออกเจ้าของกิจการจะต้องท าการสอบถามปัญหาที่
แท้จริง ถ้าหากสาเหตุเกิดจากปัญหาภายในองค์กรที่สามารถแก้ไข ทางเจ้าของกิจการจะท าการหา
ทางแก้ไขเพ่ือให้พนักงานสามารถท างานต่อไปได้หรือน ามาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
กับพนักงานรายอ่ืนต่อไป ถ้าหากพนักงานต้องการออกด้วยปัจจัยภายนอกซึ่งกิจการไม่สามารถรักษา
พนักงานไว้ได้ จะต้องรีบด าเนินการสรรหาพนักงานใหม่ในทันที นอกจากนี้กิจการจะท าการว่าจ้าง
พนักงานชั่วคราว ที่เป็นผู้ว่างงานหรือแม่บ้านมาท างานในครั้งที่กิจการมีก าลังการผลิตจ านวนมาก 
เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายแรงงานไว้ในกรณีฉุกเฉินที่ขาดแรงงานเร่งด่วน  

9.3.2 แผนฉุกเฉินด้านการเงิน 
9.3.2.1 วัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น 

วัตถุดิบอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องมาจาก ปริมาณความต้องการ
สินค้า เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ หรือเกิดปัญหาเศรษฐกิจ กิจการจะเตรียมแก้ไขด้วยการปรับลดต้นทุน
ส่วนอื่น ๆ ที่สามารถท าได้เช่น งบประมาณทางการตลาดบางส่วน ในกรณีที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงขึ้น
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ในระยะยาวซึ่งกระทบต่อการด าเนินงาน กิจการจ าเป็นต้องปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่
แท้จริง  

9.3.3 แผนฉุกเฉินด้านการตลาด 
9.3.3.1 ยอดขายสินค้าลดลง 

เมื่อมียอดขายสินค้าลดลงทางกิจการจะศึกษาว่ายอดขายส่วนนั้นมาจาก
ช่องทางรายได้ใด ซึ่งสาเหตุอาจมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองหรือคู่แข่งในตลาด โดยกิจการจะท า
การสอบถามจากกลุ่มลูกค้าประจ าที่มียอดซื้อลดลงเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง จากนั้นกิจการจะจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่องทาง เช่นการให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีส าหรับ
ลูกค้าองค์กร การให้ราคาพิเศษในกรณีสั่งซื้อสินค้าปลีกผ่านช่องทางหลักของร้านค้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
การซื้อและเพ่ิมการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอีกด้วย  

9.3.3.2 การรับรู้ของผู้บริโภค 
การรับรู้ของผู้บริโภคที่น้อยเกินไปส่งผลต่อภาพลักษณ์และยอดขาย

สินค้า ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสื่อที่ใช้ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ก าหนดไว้ หรือเนื้อหาที่ใช้ในการ
สื่อสารอาจไม่ตรงใจจึงท าให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วม กิจการจึงเตรียมแนวทางไว้เพ่ือแก้ไขดังนี้ 

1. ท าการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท าตลาดออนไลน์ให้ช่วยวาง
รูปแบบเนื้อหาและคัดเลือกสื่อที่จะใช้เพื่อเพ่ิมการรับรู้ของผู้บริโภค 

2. จัดท าของขวัญที่ระลึก (Gift with Purchase) ที่มีตราสัญลักษณ์
ของแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่กลุ่มพนักงานในองค์กรต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับร่วมชิงรางวัลในสื่อ 
โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมสนุกในกิจกรรมทางการตลาด 

9.3.4 แผนฉุกเฉินด้านการปฏิบัติการ 
9.3.4.1 การจัดการวัตถุดิบที่เน่าเสียและสินค้าที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ 

ปัญหาของเสีย (Waste) จากอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต ทั้งจากการคาดการณ์ที่สูงเกินไปท าให้สั่งซื้อวัตถุดิบมามากเกินไป สินค้าที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน 
รวมถึงสินค้าใกล้หมดอายุแต่ยังไม่สามารถจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดขยะให้แก่โลกเพ่ิมขึ้น ทางแบรนด์จึงแบ่งวิธีการจัดการ
ดังนี้ 

(1) วัตถุดิบที่เน่าเสีย 
วัตถุดิบที่มีโอกาสเน่าเสียมากที่สุดคือวัตถุดิบประเภทของสด เช่น เนื้อ

ไก่ ไข่ไก่ มันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้จะเป็นวัตถุดิบของแห้งและเครื่องปรุงต่าง ๆ ซึ่งมี
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อายุในการเก็บที่ยาวนานกว่า โดยการจัดการของสดกิจการจะน ามาแปรรูปเป็นอาหารที่สามารถ
รับประทานได้เพ่ือเป็นอาหารให้แก่พนักงานในช่วงที่ปฏิบัติงาน 

(2) สินค้าที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ 
สินค้าที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ของกิจการถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ 
1. สินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งไม่สามารถจัดจ าหน่ายให้แก่

ผู้บริโภค  
2. สินค้าที่ปรุงส าเร็จพร้อมทานแต่ใกล้วันหมดอายุแต่ยังไม่สามารถ

จ าหน่ายได ้
เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 ประเภทยังสามารถรับประทาน กิจการจึงต้องการ

ให้สินค้าได้สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน จึงจะน าสินค้าที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้รวบรวมก่อนถึงวัน
หมดอายุแล้วส่งไปยังมูลนิธิที่มีโครงการรับบริจาคอาหารแก่ผู้ยากไร้ เช่นมูลนิธิ Scholars of 
Sustenance (SOS) ที่เป็นโครงการที่จัดการอาหารที่เหลือเกินบริโภคอย่างยั่งยืน (Asiola, 2561) 
โดยจัดส่งสินค้าที่มีอายุเหลือประมาณ 1-2 วันให้แก่มูลนิธิเพ่ือด าเนินการแจกจ่ายต่อไป เพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

ทั้งนี้กิจการจ าเป็นต้องควบคุมและประเมินการสั่งซื้อวัตถุดิบรวมถึงการ
ผลิตสินค้าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาของสูญเสียแก่กิจการได้ 
นอกจากเป็นการช่วยรักษาผลก าไรแล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะให้แก่สังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของกิจการที่ต้องการด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม 

 
9.4 แผนในอนาคต 
 

9.4.1 การเปิดหน้าร้าน 
กิจการต้องการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในช่องทางออฟไลน์หรือการมี

หน้าร้านประจ าในพ้ืนที่ของศูนย์การค้าหรือพ้ืนที่ที่มีการเปิดขายสินค้าเป็นประจ าทุกวัน โดยกิจการ
วางแผนจะตั้งร้านค้าขนาดเล็กส าหรับขายสินค้าโดยไม่มีที่นั่งทานในร้าน เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและเพ่ือเพ่ิมความน่าชื่อถือให้แก่กิจการ ซึ่งท าเลที่กิจการให้ความสนใจจะอยู่
ใกล้แหล่งส านักงานเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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9.4.2 การออกสินค้าใหม่  
กิจการจะมีการพัฒนาเมนูอาหารว่างและขนมที่มีกลิ่นอายต้นต ารับแบบ Asian 

Style เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้ผู้บริโภคและเป็นการอนุรักษ์สูตรอาหารดั้งเดิมไว้ โดยยังเน้นจุดยืน
ที่จะส่งมอบอาหารว่างสไตล์โฮมเมดที่มีรสชาติอร่อยรับประทานง่ายและปลอดภัยต่อสุขภาพ   

  

Ref. code: 25616002031612PVM



99 
 

รายการอ้างอิง 
 
หนังสือ  

 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม. (2548). ธุรกิจร้านเบเกอรี่. ปทุมธานี: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
ราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย. (2561, 13 

กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนพิเศษท่ี 166 ง. หน้าที่ 5 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2 ตุลาคม 2561). การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของประชากร พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/
ส ารวจ/ด้านสังคม/สุขภาพ/พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน.aspx 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (16 ตุลาคม 2561). รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสที่ 2/2561. สืบค้นจาก 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/BLP/BLP_TH_
Q2_2018_38he50ef.pdf 

มหาวิทยาลัยมหิดล. (16 ตุลาคม 2561). นักวิชาการชี้ประเทศไทยปลอดไขมันส์ทรานส์. สืบค้นจาก 
http://mahidol.ac.th/documents/doc/trans.pdf    

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (16 ตุลาคม 2561). การใช้จ่ายในประเทศหนุนเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตสูงกว่าคาด 
... ประเมินทั้งปี 2561 โตไม่ต่ ากว่า 4.5%. สืบค้นจาก https://www.kasikorn 
research.com/ th/analysis/k-econ /economy/ Pages/y3756.aspx 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (16 ตุลาคม 2561). แผนการส่งเสริม SME 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นจาก http://www.ubu.ac.th/web/files_up/ 
03f2017052114185579.pdf 

SCB Economic Intelligence Center. (17 ตุลาคม 2561). จับจังหวะธุรกิจอาหารบุกตลาดสาย   
ช้อปออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/2678 

Ref. code: 25616002031612PVM



100 
 
Asiola. (1 มกราคม 2562). “รักษ์อาหาร” กับ Thai SOS เพ่ือชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย. สืบค้นจาก  

https://asiola.co.th/blog/thaisos-mission-to-tackle-food-waste 
Euromonitor International. (2018, September 9). BAKED GOODS IN THAILAND. 

Retrieved from http://www.portal.euromonitor.com/portal/ 
magazine/homemain 

 
Book  
 
Kotler, K. (2016). Marketing Management 15e. England: Pearson Education 
 

  

Ref. code: 25616002031612PVM



101 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวหทัยชนก สัมฤทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด 6 กรกฎาคม 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  
ประสบการณ์ท างาน 2561-ปัจจุบัน: ธุรกิจส่วนตัว 
 2560: Buyer 
 Minor International Public Company Limited  
 2556-2559: Merchandiser 
 Morgan De Toi (THAILAND) CO., LTD. 
  
  
 
 

 

Ref. code: 25616002031612PVM




