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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคเพิ่มมาก

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกระแสในเร่ืองของการใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดี โดยมุ่งหวงัให้อาหารเพื่อสุขภาพมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความ
เส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมีบริษทัและผูป้ระกอบการแข่งขนักนั
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ดงักล่าว ท าใหผู้ป้ระกอบการผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลส์มยัใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน 
ถือไดว้า่เป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวเน่ืองกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 

และในปัจจุบันแนวโน้มการทานข้าวนอกบ้านของชาวไทยเพิ่ม  ถือเป็นโอกาสธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีการพฒันาแบรนด์ รูปแบบร้านอาหาร และเมนูหลากหลาย ท าให้
ผูบ้ริโภคชาวไทยมีตวัเลือกมากข้ึน   

จากเหตุผลและโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและอาหารสุขภาพท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้
ผูป้ระกอบการได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ จึงมีความคิดในการก่อตั้ งร้าน wholesome food  ซ่ึงเป็น
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีเมนูต่างๆมากมายให้เลือกมากมาย โดยร้าน wholesome food จะเปิดสาขาแรกท่ี 
29/47 ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี8 ถนนประชาช่ืน อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี ซ่ึงอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
สถานศึกษา หา้งสรรพสินคา้ บริษทัและหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

แนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ (หรือประวตัิความเป็นมา) 
 การวางแผนในการก่อตั้งร้าน wholesome food ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดจากวิสัยทศัน์ของ 

นายอิทธิพร พุม่พวง ท่ีเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศกัยภาพทางการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้
วางแนวคิดใหเ้ป็นธุรกิจหน่ึงท่ีสร้างรายไดแ้ละตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมหนัมาใส่
ใจดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน และรองรับความตอ้งการในการทานอาหารเพื่อสูขภาพของสังคมผูสู้งอายุไดม้าก
ข้ึน  
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาผูจ้ ัดท าแผนธุรกิจ ได้ศึกษาแล้วว่า ปัจจุบนัอาหารเพื่อสุขภาพใน
ประเทศไทยไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกระแส
การใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดี โดยมุ่งหวงัใหอ้าหารเพื่อ
สุขภาพมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ในธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพมีบริษทัและผูป้ระกอบการแข่งขนักนัสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากข้ึน 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว ผนวกกบัการในปัจจุบนัแนวโน้มการทานขา้วนอก
บา้นของชาวไทยเพิ่มสูงข้ึน จากปี 2559  เฉล่ียอยูท่ี่ 50 คร้ังต่อเดือน ในปี 2560 การทานขา้วนอกบา้น เฉล่ีย
อยูท่ี่ 56 คร้ังต่อเดือน ถือเป็นโอกาสธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีการพฒันาแบรนด์ รูปแบบ
ร้านอาหาร และเมนูหลากหลาย ท าให้ผูบ้ริโภคชาวไทยมีตวัเลือกมากข้ึน   และสาเหตุท่ีท าให้ชาวไทยใน
ปัจจุบนัหนัมาทานขา้วนอกบา้นสูงข้ึนไดแ้ก่ 1. ตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมส่วนผสม  2. ไม่ชอบขั้นตอนการท า
ความสะอาด  3. ราคาแพงกวา่ซ้ือทานนอกบา้น  4. ท  าเองไม่อร่อย  5. ตอ้งใชเ้วลาหาส่วนผสม 

ในการก่อตั้งร้าน wholesome food ซ่ึงเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ีตอบสนองต่อกระแสความ
ตองการของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจสุขภาพและรองรับการทานขา้วนอกบา้นหรือซ้ืออาหารกลบัมาทานเองท่ี
บา้นของคนไทยในปัจจุบนั ทางผูบ้ริหารมีความมัน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจร้าน wholesome food จะไดรั้บ
การตอบรับท่ีจากกลุ่มผูบ้ริโภค และยงัสามารถเติบโตข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

 

รายละเอยีดสินค้าและ/หรือบริการ  
ธุรกิจร้าน wholesome food  จะเปิดสาขาแรกท่ี 29/47 ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี8 ถนนประชาช่ืน 

อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สถานศึกษา ห้างสรรพสินคา้ บริษทัและหน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นตน้ เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่ 7.00 น. – 22.00 น. 

ร้าน wholesome food  เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีเมนูต่างๆมากมายให้เลือกและสามารถไห้
ผูบ้ริโภคออกแบบเมนูอาหารสุขภาพได้ตามความตอ้งการ และท่ีส าคญัทางร้านได้มีการคดัสรรค์ วตุัดิบ
ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขา้วกลอ้ง ขา้วหอมมะลิ เน้ือไก่ไม่ติดมนั เน้ือหมูไม่ติดมนั อกไก่ เน้ือปลาแซ
ลมอล ปลาดอลล่ี ผกัโขม ตน้อ่อนทานตะวนั เห็ดชนิดต่างๆ และเคร่ืองปรุ่งอีกมากมาย  ท่ีมีความสะอาด สด
ใหม่ เพื่อน าไปเป็นส่วนประกอบของเมนูเพื่อสุขภาพต่าง ไม่วา่จะเป็น เมนูตม้ น่ึง ย  า ผดั เป็นตน้ ส่วนในเมนู
ผดัท่ีตอ้งใช้น ้ ามนัในการผดั ทางร้านก็ไดใ้ช้น ้ ามนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นก็คือน ้ ามนัดอกทานตะวนั 
และในดา้นราคาก็เหมาะสมกบัคุณภาพ เหมาะส าหรับวยัรุ่น นกัศึกษา วยัท างาน วยัสูงอาย ุ 

นอกจากน้ีหากผูบ้ริโภคไม่สะดวกท่ีจะมารับประทานอาหารท่ีร้านได ้ทางร้าน wholesome food 
ก็มีบริการจดัส่งอาหาร ตามบา้น ท่ีท างาน สถานศึกษาของผูบ้ริโภค ส าหรับในอาณาเขตตามท่ีทางร้านได้
ก าหนดไว ้โดยผูบ้ริโภคสามารถสั่งสินคา้ หรือเลือกชมเมนูและโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทาง Facebook และ 
Line@ ของทางร้านได ้ 
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สภาวะอตุสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม  
ปัจจุบนัอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคเพิ่มมาก

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการมี
รูปร่างและสุขภาพท่ีดี โดยมุ่งหวงัให้อาหารเพื่อสุขภาพมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเส่ียงจาก
การเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมีบริษทัและผูป้ระกอบการแข่งขนักนัสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว 
ผนวกกบัการผลกัดนัจากภาครัฐท่ีมุ่งหวงัให้ผูป้ระกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ดว้ยการน า นวตักรรมและเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นการผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็นอีกแรงกระตุน้
หน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์สมยัใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน 
สะทอ้นผา่นมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยในปี 2558 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 170,000 ลา้นบาท ขยายตวั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ท่ีมูลค่าประมาณ 119,311 ลา้นบาท จากขอ้มูลดงักล่าว ถือไดว้า่เป็นโอกาส
ทางธุรกิจท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวเน่ืองกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 

และท่ีผ่านมา อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแปรรูปขั้นตน้ เช่น น ้ า 
ผลไมค้ั้นสด ผกัผลไม ้ตาก-อบแห้ง เป็นตน้ หรือไม่แปรรูปเลย เช่น ผกัผลไมส้ดปลอดสารพิษ เป็นตน้ แต่
ในปัจจุบนัดว้ยรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ การตระหนกัรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของผูบ้ริโภคถึงคุณและโทษจากส่ิงท่ี
รับประทานเข้าไป รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้รับความสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐภายใต้นโยบายพฒันาประเทศท าให้ผูป้ระกอบการคิดค้นและน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหสิ้นคา้มีความหลากหลายและครอบคลุมไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน เช่น สาร
สกดัจากสมุนไพรท่ีช่วยบ ารุงร่างกาย ช่วยชะลอวยั และช่วยควบคุมน ้ าหนัก ธัญพืชแปรรูปท่ีช่วยบ ารุง
ผวิพรรณและช่วยสร้างกลา้มเน้ือ และอาหารเฉพาะส าหรับผูดู้แลรูปร่าง ผูป่้วยและผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

 

ตลาดเป้าหมาย 
เป็นประชากร วยัรุ่น นกัศึกษา วยัท างาน ผูสู้งอาย ุท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี8 

และประชากรในชุมชนไกลเ้คียง 
จากการส ารวจพบวา่ มีหอพกัอยูท่ ั้งหมด 61หอพกั หอพกัแต่ละชั้น เฉล่ียมีชั้นละ 9 ห้อง แต่ละ

หอ้งมีคนอาศยัอยู ่เฉล่ียหอ้งละ 2 คน และชั้นท่ีสอง มีหอ้งท่ีใหค้นอาศยัอยู ่เฉล่ียเป็น 2 หอ้ง  
- โดยหอพกัท่ีมี 4 ชั้น มีจ  านวน 4 หอพกั  มีคนอาศยัอยูท่ี่ 116 คน 
- หอพกัท่ีมี 5 ชั้น มีจ  านวน 8 หอพกั  มีคนอาศยัอยูท่ี่ 304 คน 
- หอพกัท่ีมี 6 ชั้น มีจ  านวน 37 หอพกั  มีคนอาศยัอยูท่ี่ 1,739 คน 
- หอพกัท่ีมี 7 ชั้น มีจ  านวน 9 หอพกั  มีคนอาศยัอยูท่ี่ 504 คน 
- หอพกัท่ีมี 8 ชั้น มีจ  านวน 3 หอพกั  มีคนอาศยัอยูท่ี่ 195 คน     

380



รวมมีคนอาศยัอยูใ่นชุมชนซอย 8 เฉล่ียท่ี 5,716 คน 
 

ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้าเป้าหมาย 
เพศหญิง ชาย เป็นวยัรุ่น นกัศึกษา วยัท างาน และผูสู้งอายุ เป็นคนท่ีรักสุขภาพช่ืนชอบการออก

ก าลงักาย และชอบการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีความเช่ือมัน่วา่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถท าใหมี้สุขภาพท่ีดี ร่างกายแขง็แรง มีรูปร่างท่ีดีและมีอายท่ีุยนืยาว 
 
การเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขนั 
        ตารางท่ี 1   

การเปรียบเทียบ ร้าน wholesome food ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ร้านไม่บอกแม่ 
 

รูปแบบบริการ/
ผลิตภณัฑ์ 

- มีความสดใหม่ 
- มีเมนูอาหารสุขภาพท่ี
หลากหลาย 
- สามารถใหลู้กคา้
ออกแบบเมนูหรือเลือก
วตัถุดิบไดเ้อง 

- เป็นอาหารส าเร็จรูป/       
อาหารแช่แขง็ 
- มีเมนูอาการสุขภาพท่ี
หลากหลาย 
 
 

- มีความสดใหม่ 
- มีเมนูอาหารสุขภาพไห้
เลือกนอ้ย 

ราคา ปานกลาง - สูง สูง ปานกลาง 
 
 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

- มีหนา้ร้านตั้งอยู ่ซอย8 
ตรงขา้มมหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
- ช่องทางออนไลน์ทาง 
Facebook ,Line@ 
- มีบริการส่งหาหารถึง
บา้นในบริเวณไกลเ้คียง 

- มีหนา้ร้านตั้งอยู ่ซอย8 
ตรงขา้มมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
 

- มีหนา้ร้านตั้งอยู ่ซอย8 
ตรงขา้มมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
- ช่องทางออนไลน์ทาง 
Line@ 
 

 
การส่งเสริม
การตลาด 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร,โปรโมชัน่,
บทความสุขภาพ ต่างๆ
ของทางร้านไปยงั 
Facebook และ 
Line@ 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร,โปรโมชัน่ ต่างๆ
ของทางร้านไปยงั 
Facebook และ เวป็ไซส์ 
- มีการสะสมแตม้เพื่อรับ
ส่วนลดและแรงของ
รางวลั 

 
 

 
 
- 
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ขั้นตอนการผลติ และ/หรือ ขายสินค้า และ/หรือ บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
          ภาพท่ี 1   

 

 

ผา่นกระบวนการ

ผลติ 

วตัถดุิบวตัถดุิบ

     ก าลงัในการผลติ 
สามารถผลิตสินคา้ได ้200 รายการต่อวนั 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

        ตารางท่ี 2  
รายการ ปีที1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้      
รายได้จากการขายสินค้า 2,320,000 2,436,000 2,679,600 3,081,539 3,697,848 

รวมรายได้ 2,320,000 2,436,000 2,679,600 3,081,539 3,697,848 

หักต้นทุนสินค้า/บริการ 1,216,500 1,274,500 1,396,300 1,597,269 1,905,423 
ก าไรขั้นต้น 1,103,500 1,161,500 1,283,300 1,484,270 1,792,425 

หักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และการขาย 

590,000 615,000 645,350 675,115 706,370 

ก าไรจากการด าเนินการ 513,500 546,500 637,950 809,155 1,086,055 

หักดอกเบีย้ - - - - - 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 513,500 546,500 637,950 809,155 1,086,055 

ก าไรสะสม 513,500 546,500 637,950 809,155 1,086,055 
 
 

บรรณานุกรม 
โอกาสท าเงิน เกาะกระแสอาหารสุขภาพ โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทยท่ีมา : https://www.smeleader.com/ธุรกิจ

อาหารสุขภาพ 
“อกไก่” สรรพคุณ-ประโยชน์ดีๆ ท่ีสายเฮลต้ีตอ้งไม่พลาด!!  ท่ีมา:https://sukkaphap-d.com/อกไก่-สรรพคุณ-

ประโยชน 
ประโยชน์จากปลาแซลมอนท่ีคุณควรรู้ ท่ีมา : https://www.roowai.com/15 
ประโยชน์ของน ้ามนัดอกทานตะวนั ท่ีมา : https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-sunflower-oil?fbclid 
ประโยชน์ของน ้ามนัดอกทานตะวนั ท่ีมา : https://sukkaphap-d.com/ประโยชน์ของ-ตน้อ่อนทาน 
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