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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั อาหารเพื่อสุ ขภาพในประเทศไทยได้รับความนิ ยมและมีความต้องการบริ โภคเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากกระแสในเรื่ องของการใส่ ใจสุ ขภาพและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการมีรูปร่ างและสุ ขภาพที่ดี โดยมุ่งหวังให้อาหารเพื่อสุ ขภาพมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความ
เสี่ ย งจากการเป็ นโรคต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ใ นธุ รกิ จอาหารเพื่ อสุ ขภาพมี บ ริ ษ ทั และผูป้ ระกอบการแข่ ง ขันกัน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายออกมามากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ดังกล่าว ทาให้ผปู ้ ระกอบการผลิตสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์สมัยใหม่ออกสู่ ตลาดเพิ่มมากขึ้น
ถือได้วา่ เป็ นโอกาสทางธุ รกิจที่ดีสาหรับผูป้ ระกอบการเกี่ยวเนื่ องกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
และในปั จ จุ บ ัน แนวโน้ ม การทานข้ า วนอกบ้ า นของชาวไทยเพิ่ ม ถื อ เป็ นโอกาสธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ งมีการพัฒนาแบรนด์ รู ปแบบร้านอาหาร และเมนู หลากหลาย ทาให้
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมีตวั เลือกมากขึ้น
จากเหตุ ผ ลและโอกาสทางธุ ร กิ จ ด้า นอาหารและอาหารสุ ข ภาพที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ท าให้
ผูป้ ระกอบการได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาสทางธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามคิ ด ในการก่ อ ตั้ง ร้ า น wholesome food ซึ่ งเป็ น
ร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีเมนู ต่างๆมากมายให้เลื อกมากมาย โดยร้ าน wholesome food จะเปิ ดสาขาแรกที่
29/47 ซอยประชาชื่ น -นนทบุ รี 8 ถนนประชาชื่ น อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี ซึ่ งอยู่ใ กล้แ หล่ ง ชุ ม ชน
สถานศึกษา ห้างสรรพสิ นค้า บริ ษทั และหน่วยงานอื่นๆ

แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ (หรื อประวัติความเป็ นมา)
การวางแผนในการก่ อตั้งร้ าน wholesome food ร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพ เกิ ดจากวิสัยทัศน์ของ
นายอิทธิ พร พุม่ พวง ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ จึงได้
วางแนวคิดให้เป็ นธุ รกิจหนึ่งที่สร้างรายได้และตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมหันมาใส่
ใจดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น และรองรับความต้องการในการทานอาหารเพื่อสู ขภาพของสังคมผูส้ ู งอายุได้มาก
ขึ้น
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมาผู จ้ ัดท าแผนธุ รกิ จ ได้ศึ ก ษาแล้วว่า ปั จจุ บนั อาหารเพื่ อสุ ข ภาพใน
ประเทศไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริ โภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากกระแส
การใส่ ใจสุ ขภาพและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการมีรูปร่ างและสุ ขภาพที่ดี โดยมุ่งหวังให้อาหารเพื่อ
สุ ขภาพมาสร้างสมดุ ลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ ยงจากการเป็ นโรคต่างๆ ส่ งผลให้ในธุ รกิ จอาหารเพื่อ
สุ ขภาพมีบริ ษทั และผูป้ ระกอบการแข่งขันกันสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายออกมามากขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว ผนวกกับการในปั จจุบนั แนวโน้มการทานข้าวนอก
บ้านของชาวไทยเพิ่มสู งขึ้น จากปี 2559 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 50 ครั้งต่อเดือน ในปี 2560 การทานข้าวนอกบ้าน เฉลี่ย
อยูท่ ี่ 56 ครั้งต่อเดือน ถือเป็ นโอกาสธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งมีการพัฒนาแบรนด์ รู ปแบบ
ร้ านอาหาร และเมนู หลากหลาย ทาให้ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมีตวั เลื อกมากขึ้น และสาเหตุที่ทาให้ชาวไทยใน
ปั จจุบนั หันมาทานข้าวนอกบ้านสู งขึ้นได้แก่ 1. ต้องใช้เวลาในการเตรี ยมส่ วนผสม 2. ไม่ชอบขั้นตอนการทา
ความสะอาด 3. ราคาแพงกว่าซื้ อทานนอกบ้าน 4. ทาเองไม่อร่ อย 5. ต้องใช้เวลาหาส่ วนผสม
ในการก่อตั้งร้ าน wholesome food ซึ่ งเป็ นร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ตอบสนองต่อกระแสความ
ตองการของผูบ้ ริ โภคที่หนั มาใส่ ใจสุ ขภาพและรองรับการทานข้าวนอกบ้านหรื อซื้ ออาหารกลับมาทานเองที่
บ้านของคนไทยในปั จจุบนั ทางผูบ้ ริ หารมีความมัน่ ใจเป็ นอย่างยิ่งว่าธุ รกิ จร้าน wholesome food จะได้รับ
การตอบรับที่จากกลุ่มผูบ้ ริ โภค และยังสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

รายละเอียดสิ นค้าและ/หรื อบริการ
ธุ รกิจร้าน wholesome food จะเปิ ดสาขาแรกที่ 29/47 ซอยประชาชื่น -นนทบุรี8 ถนนประชาชื่น
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งอยูใ่ กล้แหล่งชุ มชน สถานศึกษา ห้างสรรพสิ นค้า บริ ษทั และหน่วยงานอื่นๆ
เป็ นต้น เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. – 22.00 น.
ร้าน wholesome food เป็ นร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีเมนู ต่างๆมากมายให้เลื อกและสามารถไห้
ผูบ้ ริ โภคออกแบบเมนู อาหารสุ ขภาพได้ตามความต้องการ และที่สาคัญทางร้ านได้มีการคัดสรรค์ วัตุดิบ
ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ เนื้ อไก่ไม่ติดมัน เนื้ อหมูไม่ติดมัน อกไก่ เนื้ อปลาแซ
ลมอล ปลาดอลลี่ ผักโขม ต้นอ่อนทานตะวัน เห็ดชนิดต่างๆ และเครื่ องปรุ่ งอีกมากมาย ที่มีความสะอาด สด
ใหม่ เพื่อนาไปเป็ นส่ วนประกอบของเมนูเพื่อสุ ขภาพต่าง ไม่วา่ จะเป็ น เมนูตม้ นึ่ง ยา ผัด เป็ นต้น ส่ วนในเมนู
ผัดที่ตอ้ งใช้น้ ามันในการผัด ทางร้ านก็ได้ใช้น้ ามันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายนั่นก็คือน้ ามันดอกทานตะวัน
และในด้านราคาก็เหมาะสมกับคุณภาพ เหมาะสาหรับวัยรุ่ น นักศึกษา วัยทางาน วัยสู งอายุ
นอกจากนี้ หากผูบ้ ริ โภคไม่สะดวกที่จะมารับประทานอาหารที่ร้านได้ ทางร้าน wholesome food
ก็มีบริ การจัดส่ งอาหาร ตามบ้าน ที่ทางาน สถานศึกษาของผูบ้ ริ โภค สาหรับในอาณาเขตตามที่ทางร้านได้
กาหนดไว้ โดยผูบ้ ริ โภคสามารถสั่งสิ นค้า หรื อเลื อกชมเมนู และโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทาง Facebook และ
Line@ ของทางร้านได้
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สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
ปั จจุบนั อาหารเพื่อสุ ขภาพในประเทศไทยได้รับความนิ ยมและมี ความต้องการบริ โภคเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ ใจสุ ขภาพและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการมี
รู ปร่ างและสุ ขภาพที่ดี โดยมุ่งหวังให้อาหารเพื่อสุ ขภาพมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ ยงจาก
การเป็ นโรคต่างๆ ส่ งผลให้ในธุ รกิ จอาหารเพื่อสุ ขภาพมีบริ ษทั และผูป้ ระกอบการแข่งขันกันสร้ างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายออกมามากขึ้ น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว
ผนวกกับการผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผปู ้ ระกอบการสร้างมูลค่าเพิม่ และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ด้วยการนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็ นอีกแรงกระตุน้
หนึ่ งที่ทาให้ผูป้ ระกอบการผลิตสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์สมัยใหม่ออกสู่ ตลาดเพิ่มมากขึ้น
สะท้อนผ่านมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพของไทยในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่าประมาณ 119,311 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าว ถือได้วา่ เป็ นโอกาส
ทางธุ รกิจที่ดีสาหรับผูป้ ระกอบการเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
และที่ ผ่านมา อาหารเพื่อสุ ขภาพในประเทศไทยเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีการแปรรู ปขั้นต้น เช่ น น้ า
ผลไม้ค้ นั สด ผักผลไม้ ตาก-อบแห้ง เป็ นต้น หรื อไม่แปรรู ปเลย เช่น ผักผลไม้สดปลอดสารพิษ เป็ นต้น แต่
ในปั จจุบนั ด้วยรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ เร่ งรี บ การตระหนักรู ้ ที่เพิ่มขึ้นของผูบ้ ริ โภคถึ งคุ ณและโทษจากสิ่ งที่
รั บ ประทานเข้า ไป รวมถึ ง ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีในการผลิ ตและการได้รับความสนับสนุ นจาก
หน่ ว ยงานรั ฐ ภายใต้น โยบายพัฒ นาประเทศท าให้ ผู ป้ ระกอบการคิ ด ค้น และน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครอบคลุมไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น เช่น สาร
สกัดจากสมุ นไพรที่ ช่วยบารุ ง ร่ า งกาย ช่ วยชะลอวัย และช่ วยควบคุ มน้ าหนัก ธัญพืชแปรรู ปที่ ช่วยบ ารุ ง
ผิวพรรณและช่วยสร้างกล้ามเนื้อ และอาหารเฉพาะสาหรับผูด้ ูแลรู ปร่ าง ผูป้ ่ วยและผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น

ตลาดเป้ าหมาย
เป็ นประชากร วัยรุ่ น นักศึกษา วัยทางาน ผูส้ ู งอายุ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ซอยประชาชื่น-นนทบุรี8
และประชากรในชุมชนไกล้เคียง
จากการสารวจพบว่า มีหอพักอยูท่ ้ งั หมด 61หอพัก หอพักแต่ละชั้น เฉลี่ยมีช้ นั ละ 9 ห้อง แต่ละ
ห้องมีคนอาศัยอยู่ เฉลี่ยห้องละ 2 คน และชั้นที่สอง มีหอ้ งที่ให้คนอาศัยอยู่ เฉลี่ยเป็ น 2 ห้อง
- โดยหอพักที่มี 4 ชั้น มีจานวน 4 หอพัก มีคนอาศัยอยูท่ ี่ 116 คน
- หอพักที่มี 5 ชั้น มีจานวน 8 หอพัก มีคนอาศัยอยูท่ ี่ 304 คน
- หอพักที่มี 6 ชั้น มีจานวน 37 หอพัก มีคนอาศัยอยูท่ ี่ 1,739 คน
- หอพักที่มี 7 ชั้น มีจานวน 9 หอพัก มีคนอาศัยอยูท่ ี่ 504 คน
- หอพักที่มี 8 ชั้น มีจานวน 3 หอพัก มีคนอาศัยอยูท่ ี่ 195 คน
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รวมมีคนอาศัยอยูใ่ นชุมชนซอย 8 เฉลี่ยที่ 5,716 คน

ลักษณะทัว่ ไปของลูกค้ าเป้ าหมาย
เพศหญิง ชาย เป็ นวัยรุ่ น นักศึกษา วัยทางาน และผูส้ ู งอายุ เป็ นคนที่รักสุ ขภาพชื่นชอบการออก
กาลังกาย และชอบการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีความเชื่ อมัน่ ว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสามารถทาให้มีสุขภาพที่ดี ร่ างกายแข็งแรง มีรูปร่ างที่ดีและมีอายุที่ยนื ยาว

การเปรียบเทียบกับคู่แข่ งขัน
ตารางที่ 1
การเปรี ยบเทียบ

ร้าน wholesome food
- มีความสดใหม่
รู ปแบบบริ การ/ - มีเมนูอาหารสุ ขภาพที่
ผลิตภัณฑ์
หลากหลาย
- สามารถให้ลูกค้า
ออกแบบเมนูหรื อเลือก
วัตถุดิบได้เอง
ราคา
ปานกลาง - สู ง
- มีหน้าร้านตั้งอยู่ ซอย8
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุ รกิจ
ช่องทางการจัด บัณฑิตย์
จาหน่าย
- ช่องทางออนไลน์ทาง
Facebook ,Line@
- มีบริ การส่ งหาหารถึง
บ้านในบริ เวณไกล้เคียง
- มีการประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ ม ข่าวสาร,โปรโมชัน่ ,
การตลาด
บทความสุ ขภาพ ต่างๆ
ของทางร้านไปยัง
Facebook และ
Line@

ร้านสะดวกซื้ อ 7-11
- เป็ นอาหารสาเร็ จรู ป/
อาหารแช่แข็ง
- มีเมนูอาการสุ ขภาพที่
หลากหลาย

สู ง
- มีหน้าร้านตั้งอยู่ ซอย8
ตรงข้ามมหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์

- มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร,โปรโมชัน่ ต่างๆ
ของทางร้านไปยัง
Facebook และ เว็ปไซส์
- มีการสะสมแต้มเพื่อรับ
ส่ วนลดและแรงของ
รางวัล
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ร้านไม่บอกแม่
- มีความสดใหม่
- มีเมนูอาหารสุ ขภาพไห้
เลือกน้อย

ปานกลาง
- มีหน้าร้านตั้งอยู่ ซอย8
ตรงข้ามมหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์
- ช่องทางออนไลน์ทาง
Line@

-

ขั้นตอนการผลิต และ/หรื อ ขายสิ นค้ า และ/หรื อ บริการ

วัตถุดิบ

วัตถุดิบ

ผ่านกระบวนการ
ผลิต

ภาพที่ 1

กาลังในการผลิต
สามารถผลิตสิ นค้าได้ 200 รายการต่อวัน
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ประมาณการงบกาไรขาดทุน
ตารางที่ 2
รายการ
รายได้
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รวมรายได้

ปี ที1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

2,320,000
2,320,000

2,436,000
2,436,000

2,679,600
2,679,600

3,081,539
3,081,539

3,697,848
3,697,848

หักต้ นทุนสิ นค้ า/บริการ
กาไรขั้นต้ น
หักค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
และการขาย
กาไรจากการดาเนินการ

1,216,500
1,103,500
590,000

1,274,500
1,161,500
615,000

1,396,300
1,283,300
645,350

1,597,269
1,484,270
675,115

1,905,423
1,792,425
706,370

513,500

546,500

637,950

809,155

1,086,055

หักดอกเบีย้
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
กาไรสะสม

513,500
513,500

546,500
546,500

637,950
637,950

809,155
809,155

1,086,055
1,086,055

บรรณานุกรม
โอกาสทาเงิน เกาะกระแสอาหารสุ ขภาพ โดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทยที่มา : https://www.smeleader.com/ธุ รกิ จ
อาหารสุ ขภาพ
“อกไก่” สรรพคุณ-ประโยชน์ดีๆ ที่สายเฮลตี้ตอ้ งไม่พลาด!! ที่มา:https://sukkaphap-d.com/อกไก่-สรรพคุณประโยชน
ประโยชน์จากปลาแซลมอนที่คุณควรรู ้ ที่มา : https://www.roowai.com/15
ประโยชน์ของน้ ามันดอกทานตะวัน ที่มา : https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-sunflower-oil?fbclid
ประโยชน์ของน้ ามันดอกทานตะวัน ที่มา : https://sukkaphap-d.com/ประโยชน์ของ-ต้นอ่อนทาน
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