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Fresh meal delivery, dial for special one! 
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แผนธุรกจิ 

BBFFTT  DDeelliivveerryy  

บริการจัดส่งอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  

 

เสนอ  

อาจารย ์วีรบรูณ์  วสิารทสกลุ 

อาจารย ์นนัทภรณ์ เอ่ียมวนานนทชยั 

 
โดย 

นาย ชาญณรงค ์ วงศต์ะวนั    เลขทะเบียน 5105680333  

นาย อิศเรศ  รัศมีฤกษเ์ศรษฐ์   เลขทะเบียน 5205610057 

นางสาว ทิพยว์ารี พาณิชยก์ุล  เลขทะเบียน 5205610685 

 
แผนธุรกิจฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา สัมมนา : แนวคิดและแนวทางการพฒันาชุมชนไทย (พช.411) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ 

 

สารบั

ญ 
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 “BFT Delivery” เป็นธุรกิจบริการจดัส่งอาหารส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ และความจ าเป็นในกระแสสังคมปัจจุบนั ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากประเทศต่างๆทัว่โลก รวมทั้งประเทศ

ไทยก าลงัเผชิญกบัสภาวะการเขา้สู่ “สังคมสูงอาย”ุ ซ่ึงผูสู้งอายใุนอนาคตมีแนวโน้มที่จะไม่ไดรั้บการดูแล

เอาใจใส่จากบุตรหลาน และคนในครอบครัวอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากภาระหน้าที่การงานที่ตอ้งรับผิดชอบ 

ประกอบกับกระแสทุนนิยมที่บีบบังคับให้คนต้องออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้ น อีกทั้ งในปัจจุบัน

ประชาชนนิยมการครองตวัเป็นโสดมากขึ้น ส่งผลให้เม่ือมีอายมุากขึ้นคนกลุ่มน้ีตอ้งด าเนินชีวิตเพียงล าพงั 

และจ าตอ้งพึ่งพาตนเองให้ได ้แต่เม่ือมองถึงความเป็นไปได้ การที่ผูสู้งอายุออกไปหาซ้ืออาหาร หรือซ้ือ

วตัถุดิบมาประกอบอาหารนั้น ดูจะมีความเส่ียงไม่นอ้ย ซ่ึงความเส่ียงในที่น้ีหมายถึง ความเส่ียงต่อสวสัดิภาพ

และความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นในขณะที่ผูสู้งอายขุณะออกไปนอกบา้นเพียงล าพงั ธุรกิจบริการ

อาหารที่ส่งตรงถึงบา้นส าหรับผูสู้งอายจึุงสามารถตอบสนองความจ าเป็นดังกล่าว และช่วยอ านวยความ

สะดวกให้กบัผูสู้งอาย ุลดอตัราความเส่ียงต่ออนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกบัผูสู้งอาย ุช่วยลดภาระที่จะเกิดกบั

บุคคลในครอบครัวของผูสู้งอาย ุและที่ส าคญัที่สุดธุรกิจบริการอาหารเพื่อผูสู้งอายยุงัช่วยเสริมสร้างสุขภาพ

ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุดว้ยอาหารที่ปรุงขึ้นมาเพือ่ดูแลสุขภาพของผูสู้งอายเุป็นการเฉพาะ  

ส่วนการก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ “ผู้สูงอายุ” ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้

โดยตรง และ “ครอบครัวของผู้สูงอายุ” ที่จะท าหนา้ที่เป็นบุคคลกลางในการเขา้ถึงสินคา้ของผูสู้งอาย ุส่วน

เขตพื้นที่การใหบ้ริการในระยะแรก จะใหบ้ริการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ก  าหนดไว ้คือ กรุงเทพชั้นใน ซ่ึงไดแ้ก่ 

เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตดุสิต เขตราชเทว ีเขตพญาไท และเขตปทุมวนั  

  

ข้อมูลทั่วไป และประวตัิความเป็นมาของกจิการ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัจะเผชิญกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายปุระชากรอยา่งฉับพลนั 

ในทุกปีจะมีจ านวนผูสู้งอายุเพิ่มจ านวนขึ้นเร่ือย ๆ ขณะที่อัตราการเกิดและวยัแรงงานมีน้อยลง ซ่ึงการ
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เพิ่มขึ้นของประชากรผูสู้งอายมีุความเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางสังคมและภาระในการดูแล เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัคนมีอายยุนืยาวมากขึ้น ท าให้ภาวะการพึ่งพิงจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตวั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง

เตรียมความพร้อมรองรับ "สงัคมผูสู้งอาย"ุ ตั้งแต่เน่ินๆ 

 "สังคมสูงอาย"ุ คือ สงัคมที่ประกอบไปดว้ยประชากรที่มีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกวา่ประชากรเด็ก 

นั่นหมายถึง การเสียชีวิตมีอตัราลดลง ในขณะที่อตัราการเกิดก็ลดลงเช่นกัน ดังแสดงให้เห็นจาก “ดัชนี

ผูสู้งอาย”ุ (Ageing index) เพือ่เปรียบเทียบระหวา่งจ านวนเด็กกบัผูสู้งอาย ุ  

 

ตารางแสดงดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2578 

 

แหล่ ง

ท่ี ม า

ข อ ง

ข้อมูล 

สถา บั

น วิ จั ย

ประชา

ก ร

แ ล ะ

สังคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

  

 

 

ดชันีผูสู้งอาย ุเป็นอตัราส่วนของจ านวนประชากรสูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) ต่อจ านวนประชากรวยัเด็ก 

(อายตุ  ่ากว่า 15 ปี) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผูสู้งอายก่ีุคนต่อเด็ก 100 คน ถา้ดชันีมีค่าต  ่ากว่า 100 แสดงว่ามีเด็ก

มากกวา่ผูสู้งอาย ุและในทางกลบักนั ถา้ดชันีมีค่าสูงกวา่ 100 ก็แสดงวา่มีผูสู้งอายมุากกวา่เด็ก 
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จากดัชนีผูสู้งอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไปนั้น จ  านวนประชากรสูงอายจุะมีจ านวน

มากกวา่ประชากรวยัเด็ก ซ่ึงในสงัคมรูปแบบน้ีผูสู้งอายถืุอเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ผูท้ี่อยูใ่นช่วงวยัน้ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสงัคม ส่งผลให้ผูสู้งอายมีุการแสดงออกที่แปลกออกไป อาทิ

เช่น อารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ทอ้แท ้เหงา ร้องไห้ง่าย น้อยใจบ่อย ซึม และแยกตวั เป็นตน้ ส่วนในทางสังคม 

ผูสู้งอายุจะถูกจ ากัดบทบาทลง เหลือเพียงแค่บทบาทภายในบ้าน ส่งผลให้ผสู้งอายุรู้สึกว่าตนเองไม่มี

ประโยชน์และหมดคุณค่า  อีกทั้งช่วงวยัน้ียงัเป็นวยัแห่งการพึ่งพิง เน่ืองจากผูสู้งมกัมีความเจ็บป่วย และมี

ความเส่ือมของอวยัวะต่างๆมากขึ้น จึงตอ้งใชชี้วติแบบพึ่งพาผูอ่ื้น โดยเฉพาะลูกหลาน และคนในครอบครัว

มากขึ้นเร่ือยๆ  

 การเข้าสู่ “สังคมสูงอาย  ุ ” อาจฟังดูเป็น

เร่ืองที่คนไทยยงัไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร เน่ือง 

ดว้ยเมืองไทยยงัเป็นประเทศที่ประชากรผูสู้งอายอุยูใ่น

เกณฑ์ที่น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย

ดว้ยกนัอยา่งประเทศญี่ปุ่ น และประเทศภาคพื้นยโุรป

หลายประเทศ แต่มิใช่วา่การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุะไม่เกิดขึ้นเลยส าหรับประเทศไทย  

ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 60 ปีถึงร้อยละ 10 จาก

จ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงโดยปกติแลว้ประเทศจะเผชิญภาวะ “การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ” เม่ือประชากร

ผูสู้งอายมีุอตัรามากกว่าร้อยละ 7 จากจ านวนประชากรทั้งประเทศ และเป็น “สังคมสูงอายอุย่างสมบูรณ์” 

เม่ือมีอตัราประชากรเป็นผูสู้งอายถึุงร้อยละ 14  

ดงันั้นเม่ือประเมินตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ ประเทศไทยจึงอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ของการเขา้สู่การ

สงัคมผูสู้งอาย ุ 

 ประชากรกลุ่มผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึ้นไป) คนกลุ่มน้ีมีจ  านวนเพิม่ขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเปรียบเทียบ
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กบักลุ่มอ่ืน ๆ โดยในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายรุ้อยละ 10.3 คือประมาณ 6 ลา้นคนเศษ แต่เม่ือถึงปี 

พ.ศ. 2578 จ านวนผูสู้งอายจุะเพิม่ถึงร้อยละ 25.1 หรือประมาณ16 ลา้นคน ซ่ึงเท่ากบัเพิม่ขึ้นเกือบ 3 เท่าตวัใน

เวลาราว ๆ 30 ปีเท่านั้น แสดงใหเ้ห็นแผนภูมิ ดงัน้ี 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในวัยต่างๆระหว่างปี พ.ศ.2548 - 2578 

 แหล่งท่ีมาของข้อมูล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

  

สถานการณ์ผูสู้งอายใุนประเทศไทยทุกวนัน้ีจึงมีแนวโนม้เพิม่จ  านวนขึ้นในอตัราที่เร็วกวา่คนใน

กลุ่มอายอ่ืุนๆ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากปัจจยัทางประชากรที่ส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่  

1. คนไทยนิยมมีลูกนอ้ยลง ท าใหป้ระชากรวยัเด็กมีจ านวนลดลง 

2. การพฒันาทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท าใหค้นไทยมีอายยุนืยาวขึ้น  

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย จึงเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็น โดยเฉพาะการเตรียมความ

พร้อมทางด้าน "สินคา้และการบริการ" ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายโุดยเฉพาะ ซ่ึงในสังคมไทยปัจจุบนัธุรกิจที่

จดัตั้งขึ้นมาเพือ่รองรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นการเฉพาะยงัถือว่าอยูใ่นวงจ ากดั ธุรกิจเพื่อผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะอยู่
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ในรูปแบบของสถานดูแลผูสู้งอาย ุและเดยแ์คร์ (Day Care) ซ่ึงสถานที่เหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง อาทิเช่น 

สภาพความแออดั ความหดหู่จากการตอ้งอยูแ่ยกกบัลูกหลาน เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค อาหารการกินไม่ถูก

สุขลกัษณะ เป็นตน้ ซ่ึงถา้หากผูสู้งอายมีุทางเลือกที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บา้นกับครอบครัวของตนเองได้

ตามปกติ โดยไม่ตอ้งพึ่งพาสถานดูแลผูสู้งอาย ุและสามารถจดัการชีวิตของตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรบกวนคน

รอบขา้งก็คงจะเป็นการดีไม่นอ้ย   

 ธ รกิจอาหารส่งตรงถึงบ้านส าหรับกล ่มลูกค้า

สูงอาย  ถือเป็นหน่ึงในการเตรียมการทางการตลาด

เพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุที่ก  าลังคืบคลานเข้ามาสู่

สังคมไทยอยา่งชา้ๆ  ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูสู้งอายุและครอบครัวของผูสู้งอายุได้

เป็นดี เน่ืองจากเป็นการลดการพึ่งพาลูกหลาน และ

คนในครอบครัวที่ตอ้งคอยจดัหาอาหารการกินให้แก่

ผูสู้งอายุ ในขณะที่ตนเองก็มีภาระหน้าที่การงานที่

ตอ้งรับผดิชอบอยูแ่ลว้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเจริญทางสงัคมท าให้สภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป วิถี

ชีวติของผูค้นก็เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามไปดว้ย ลูกหลานตอ้งออกไปท างานนอกบา้นมากขึ้น ส่งผลให้

เวลาในการดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายใุนบา้นตอ้งลดนอ้ยลง  

 

BFT Delivery ซ่ึงเป็นธุรกิจอาหารส่งตรงถึงบา้นส าหรับผูสู้งอายนุั้น ให้บริการทางการผลิต พร้อม

ทั้งน าส่งอาหารที่ปรุงพิเศษ และมีลกัษณะเฉพาะที่เหมาะสมกบัคนสูงวยัที่ตอ้งมีขอ้ควรระมดัระวงัในการ

รับประทานอาหารอยูป่ระการ ประกอบกบัลูกคา้กลุ่มสูงวยัในสังคมไทยปัจจุบนัเร่ิมที่จะเผชิญกบัความทา้

ทาย โดยเฉพาะในการใหไ้ดม้าซ่ึงอาหารและสินคา้ประจ าวนัอ่ืนๆ เน่ืองจากจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่จะ
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อยูดู่แลกนัมีแนวโน้มลดลง และยงัมีผูสู้งอายจุ  านวนไม่น้อยที่อยูใ่นสถานภาพโสด ไม่มีครอบครัวคอยให้

การดูแล 

 ธุรกิจอาหารส่งตรงถึงบา้นของทาง BFT Delivery ถือเป็นรูปแบบของร้านคา้หรือธุรกิจบริการแนว

ใหม่ที่ปรับตวัตามแบบตะวนัตกที่เนน้ส่งอาหารถึงมือลูกคา้ ณ สถานที่ลูกคา้เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจ

ที่ไดรั้บความนิยมในวงกวา้งในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยดว้ยเช่นเดียวกนั แต่ส าหรับตลาดอาหาร

ส่งตรงถึงบา้นเพือ่ผูสู้งอายโุดยเฉพาะนั้น ในประเทศไทยนั้นยงัไม่มีผูค้า้รายใดเบิกตลาดอยา่งจริงจงั 

 จุดเด่นของระบบการคา้ในรูปแบบส่งตรงถึงบา้น หรือ Delivery Service คือ ผูสู้งอายไุม่จ  าเป็นตอ้ง

ออกนอกบา้นเพือ่ไปซ้ืออาหาร อีกทั้งยงัเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหลานในการดูแลผูสู้งอายอีุกดว้ย และ

ที่ส าคัญไปกว่านั้ น เราให้บริการที่เน้นตามรับออร์เดอร์ หรือค าสั่งซ้ือของลูกคา้สูงอายุที่อาจจะมีโรค

ประจ าตวัแตกต่างกนั ตอ้งการอาหารที่มีขอ้จ  ากดัเหล่าต่างกนั ซ่ึงบุคคลรอบขา้งและคนในครอบครัวอาจจะ

ไม่สามารถตอบสนองความจ าเป็นในประการน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ส าหรับการด าเนินกิจการในระยะแรกจะจ ากดัพื้นที่การบริการอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหาครเป็นแห่ง

แรก เพื่อเป็นพื้นที่น าร่อง และขยายกิจการออกสู่ต่างจังหวัดต่อไปเม่ือได้รับการยอมรับจากลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่รู้จกัของตลาดมากขึ้น  

 

 

 ส าหรับในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครนั้น จากการส ารวจส ามะโนประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง

ปี พ.ศ. 2553 ที่ผา่นมา เม่ือน ามาวเิคราะห์และคาดการณ์แลว้ พบวา่จ านวนร้อยละของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เป็นดงัน้ี 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนผู้สูงอายุ 60+ (คน) ร้อยละของผู้สูงอาย ุ

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2538 456,000 200,000 256,000 6.59 5.98 7.16 
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2543 587,000 261,000 326,000 7.69 7.14 8.19 
2548 721,000 320,000 401,000 8.61 8.05 9.12 
2553 906,000 402,000 504,000 9.93 9.33 10.47 

  แหล่งทีม่าของข้อมูล การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2533-2563.กรุงเทพฯ : กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2538  

 

  จากจ านวนร้อยละของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 

เป็นต้นมานั้ น แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจังหวดักรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่หน่ึงที่ มีจ  านวน

ประชากรสูงอายเุพิม่ขึ้นทุกปีที่มีการส ารวจส ามะโนประชากร ดงันั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่สังคม

สูงอายจึุงเป็นส่ิงที่ตอ้งเตรียมการไวต้ั้งแต่เน่ินๆ ซ่ึงธุรกิจอาหารส่งตรงถึงบา้นส าหรับผูสู้งอาย ุก็ถือเป็นหน่ึง

ในการเตรียมการดงัที่ไดก้ล่าวไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 
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 ส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์นั้น ผลจากการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนเมือง ท าให้

สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอาย ุประกอบกบัความไม่แน่นอนของเวลาท างาน

และระยะเวลาในการเดินทาง  ส่งผลให้สินคา้ประเภทส่งตรงถึงบา้นไดรั้บความนิยมมากขึ้น แต่อยา่งไรก็

ตามอตัราการเติบโตของตลาดอาหารส่งตรงถึงบา้นส าหรับผูสู้งอายใุนประเทศไทยยงัถือว่าอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ 

เน่ืองจากสินคา้และบริการในรูปแบบส่งตรงถึงบา้นส่วนใหญ่รองรับตลาดเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น และวยัท างานที่

ตอ้งการอาหารท่ามกลางความรีบเร่ง ซ่ึงจะเห็นไดช้ัดเจนที่สุดในธุรกิจอาหารประเภท Fast Food ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีไม่ต ่ากว่า 5 บริษทัใหญ่ และขยายพื้นที่บริการครอบคุมทัว่ประเทศ แต่ส าหรับตลาดอาหารเพื่อ

กลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุในประเทศไทยนั้นยงัถือว่าแคบ

มาก เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศญี่ปุ่ นที่ธุรกิจประเภท

น้ีก าลงัเป็นที่นิยม  

 ส าหรับคู่แข่งทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตเม่ือธุรกิจของเราเร่ิมเป็นที่รู้จกั และติดตลาด

มากขึ้น ยอ่มเป็นธรรมดาที่จะมีผูท้  ากิจการในรูปแบบ

เดียวกันเพื่อขึ้ นมาแข่งขัน โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ต่างๆ ที่อาจจะขยายฐานการบริการจากการรักษา

ผูป่้วยมาเป็นการบริการอาหารส าหรับลูกคา้ผูสู้งอายโุดยเฉพาะ หรือแมก้ระทัง่ร้านอาหารที่มีช่ือเสียงและ

เป็นที่นิยมของคนไทยอยูแ่ลว้ ที่อาจจะขยายฐานลูกคา้มาที่กลุ่มผูสู้งอายเุป็นการเฉพาะ  

ซ่ึงทาง BFT Delivery เห็นว่าการมีคู่แข่งทางธุรกิจนั้นถือเป็นเร่ืองปกติ อีกทั้งถา้หากเรามีความ

มุ่งมัน่และยนืหยดัที่จะเป็นธุรกิจเพือ่สงัคม ที่ไม่เนน้การสร้างผลก าไร และไม่เนน้การแข่งขนัในระบบตลาด

เฉกเช่นร้านอาหารที่มีช่ือเสียงที่อาจขยายฐานลูกคา้มาเป็นลูกคา้กลุ่มผูสู้งอายเุช่นเดียวกบัเรา ดงันั้นจึงอาจ
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กล่าวไดว้า่ BFT Delivery มีความแตกต่างจากร้านอาหารเหล่านั้น ตรงที่ BFT Delivery ไม่เน้นท าธุรกิจเพื่อ

สร้างผลก าไรโดยไม่ค  านึงถึงสภาพปัญหาสงัคม แต่เราเนน้ท าธุรกิจเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุห้

ดีขึ้น ซ่ึงนัน่ถือวา่เป็นจุดเด่นของ BFT Delivery 

    

จุดแขง็ของธุรกจิ 

 BFT Delivery เป็นธุรกิจมุ่งมัน่และยนืหยดัที่จะเป็นธุรกิจเพือ่สงัคม ที่ไม่เนน้การสร้างผลก าไร และ

ไม่เนน้การแข่งขนัในระบบตลาด โดยมุ่งเสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีทางดา้นอาหารและโภชนาการ

ของผูสู้งอายเุป็นหลกั 

 ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด นอกจากการบริการทางดา้นอาหารที่ปรุงขึ้นมาส าหรับลูกคา้สูงอายุ

เท่านั้น เพือ่เนน้ย  ้าถึงความช านาญเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในระยะ

ยาว 

 การมีนักโภชนาการมาร่วมทีมในการปรุงอาหาร ดูแล และควบคุมคุณภาพของอาหาร จะท าให้

อาหารของทาง BFT Delivery มีความน่าเช่ือถือกวา่ร้านอาหารโดยทัว่ไป 

 

จุดอ่อนของธุรกจิ 

ขาดประสบการณ์ เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ส าหรับประเทศไทย 

ขาดแคลนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหาร โดยเฉพาะ นักโภชนาการ เน่ืองจากคนไทยไม่ค่อยเห็น

ความส าคญัของอาชีพน้ี  

ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ ถึงแมจ้ะเป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็นส าหรับสังคมไทยในอนาคตอนัใกลก้็

ตาม 

วตัถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกจิ 
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 ธุรกิจอาหารส่งตรงถึงบา้นส าหรับกลุ่มลูกคา้สูงอายุ เป็นธุรกิจที่มีจุดประสงค์เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุอาทิเช่น ผูสู้งอายทุี่เป็นโสด ผูสู้งอายทุี่บุตรหลานและคนในครอบครัวไม่มีเวลาดูแล

เอาใจใส่ โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารตามหลกัโภชนาการ หรือในกรณีที่ครอบครัวของผูสู้งอายไุม่สามารถ

จดัเตรียมอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของผูสู้งอายไุด ้ 

ส าหรับพื้นที่เป้าหมายนั้น เน้นไปในเขตกรุงเทพมหาครเป็นแห่งแรก และลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย จะ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1. ผูสู้งอาย ุหรือกลุ่มลูกคา้โดยตรง 

2. ครอบครัวของผูสู้งอาย ุหรือกลุ่มลูกคา้คนกลางที่ท  าใหผู้สู้งอายเุขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น 

 ส าหรับเป้าหมายทางธุรกิจนั้น เราเป็นบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจเพื่อสังคม ดงันั้นทาง  “BFT Delivery” 

จึงมิไดมุ่้งผลลพัธท์างดา้นก าไรจากการประกอบการ แต่มุ่งเนน้การใหก้ารบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของ

กลุ่มเป้าหมาย คือ “ผูสู้งอาย”ุ เป็นหลกั เน่ืองจากในอนาคตประชากรกลุ่มผูสู้งอายจุะเพิม่จ  านวนมากขึ้น และ

ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ในไม่ชา้ ดงันั้นผูสู้งอายจึุงมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ

พึ่งพิงทั้งครอบครัว และสังคม มากขึ้น และภาวะพึ่งพิงดงักล่าวก็จะด าเนินไปเร่ือยๆ ซ่ึงภาวะพึ่งพิงในวยั

ผูสู้งอายุจะแตกต่างกบัภาวะพึ่งพิงในประชากรเด็ก เน่ืองจากภาวะพึ่งพิงในประชากรวยัเด็กจะเกิดขึ้นใน

ช่วงแรกของชีวติ และเม่ือเติบโตขึ้นก็จะสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได ้ แต่ส าหรับการพึ่งพงิของวยัสูงอาย ุ

จะเป็นการพึ่งพงิไปจนส้ินอายขุยั และกินระยะเวลายาวนานกวา่ 

ซ่ึงการด าเนินธุรกิจการบริการทางดา้นอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบของการส่งตรงถึงบา้นนั้น

จะท าให้ผูสู้งอายมีุชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น โดยเฉพาะทางดา้นอาหารการกินที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระ

ของลูกหลาน ซ่ึงถือเป็นการช่วยลดปัญหาของสงัคมไดท้างหน่ึง  
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แผนการตลาด 

5.1 กล ่มเป้าหมาย 

1. ผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นกลุ่มลูกคา้โดยตรง 

2. ครอบครัวของผูสู้งอาย ุไม่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แต่ถือเป็นบุคคลกลางที่สามารถท าให้

ผูสู้งอายเุขา้ถึงสินคา้ของ BFT Delivery ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น 

5.2 การตั้งราคาสินค้า 

เน่ืองดว้ยธุรกิจ BFT Delivery เป็นธุรกิจเพื่อสังคม จึงมีการคิดราคาเมนูอาหารแต่ละชนิดในอตัราที่ต  ่า

กวา่ร้านอาหารทัว่ไป เพือ่รองรับกลุ่มลูกคา้ กล่าวคือ ร้านอาหารทัว่ไปจะคิดราคาเมนูอาหาร โดยค านวณจาก  

ต้นทุนของอาหารแต่ละเมนู X (2.5)   

แต่ทาง BFT Delivery  เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่มิไดต้อ้งการก าไรจากการประกอบกิจการเป็นหลกั    จึง

ค  านวณราคาอาหาร โดยค านวณจาก ต้นทุนของอาหารแต่ละเมนู X (2.0)  

ในขณะเดียวกันอัตราราคาขายที่ต  ่ากว่าท้องตลาด มิได้หมายถึงคุณภาพของอาหารจะน้อยกว่า

อาหารในร้านทัว่ไป แต่ที่ตั้งราคาต ่ากว่าก็เพื่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย

ผูสู้งอายทุี่มีรายไดน้อ้ยก็สามารถเขา้ถึงไดเ้ช่นเดียวกบัผูสู้งอายทุี่มีก  าลงัจ่ายมากกวา่ 

ตวัอย่างเช่น ตน้ทุนสินคา้ 20 บาท เอา 2 คูณ ราคาขายก็จะเท่ากับ 40 บาท ประกอบกับเพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของร้าน ที่ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติ ทางดา้นอาหารและโภชนาการที่ดี 

และไดม้าตรฐาน  

ส่วนบริการส่งถึงบา้นนั้นเป็นการบริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย นอกจากเป็นการส่งนอกเขตพื้นที่

ใหบ้ริการตามปกติ  
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5.3 การกระจายสินค้า 

“บริการส่งถึงตรงถึงมือลูกค้า”  หรือ “Delivery System” 

1) รูปแบบการส่ังอาหาร :  

 ลูกคา้ผูสู้งอาย ุและครอบครัวของผูสู้งอายสุามารถโทรสัง่อาหารผา่นทางโทรศพัทส์ายด่วน 

หมายเลข 4411 ของทางร้านไดโ้ดยตรง 

 

2) รูปแบบการขนส่งสินค้า 

 มีร้านใหบ้ริการในรูปแบบ Delivery จ านวน 1 สาขาใน “เขตพระนคร” เพือ่ใหบ้ริการ ซ่ึงการ

ส่งอาหารจะใชก้ารขี่รถมอเตอร์ไซคจ์ากร้านสาขาไปยงัที่หมายของลูกคา้ 

 

3) เขตพื้นที่การให้บริการ 

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ 

เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรู

พ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขต

พญาไท และเขตปทุมวนั  

 

4) ระยะเวลาการขนส่ง 

 ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  ห รื อ

บริการให้ทนัตามความตอ้งการของลูกคา้นั้นตอ้งเป็นไปตามก าหนดเวลา ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปใน

ตลาดสินคา้แบบส่งตรงถึงบา้นจะตอ้งจดัส่งภายใน 30 นาที เพือ่รักษาความสดของอาหาร 
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5.4 การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 

 5.4.1 กล ่มผู้สูงอาย  (กล ่มลูกค้าโดยตรง) 

 การประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือทัว่ไป เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร ใบปลิว เป็นตน้ 

 การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัร้านคา้ โรงพยาบาล และสถานดูแลผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ 

 การร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ อาทิเช่น สมาคมผูสู้งอาย ุสมาคมผูป่้วยโรคเบาหวาน  

 5.4.2 ครอบครัวของผู้สูงอาย  (เป็นผู้ส่ังอาหารให้กับผู้สูงอาย ) 

 การประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือทัว่ไป เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร ใบปลิว เป็นตน้ 

 การประชาสมัพนัธท์างอินเตอร์เนต และโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

 การร่วมงานแสดงสินคา้ เพือ่แนะน า และประชาสมัพนัธสิ์นคา้ใหเ้ป็นที่รู้จกั 

 การเผยแพร่โดยใหบุ้คคลที่มีช่ือเสียงเป็นผูท้ดลองใชสิ้นคา้ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ 

5.5 การส่งเสริมการขาย 

 ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ในช่วงเปิดกิจการเดือนแรก คือที่สั่งเมนูอาหารใดก็ได ้1 เมนู จะไดรั้บสินคา้

สมนาคุณฟรี เพือ่ดึงดูดใหท้ดลองซ้ือสินคา้ 

 การจดัท าสมคัรสมาชิกรายเดือนและรายอาทิตยใ์หก้บัลูกคา้ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิด

การตดัสินใจที่เร็วขึ้น และรักษาลูกคา้ให้กลบัมาซ้ือสินคา้อีกในคร้ังต่อไป ซ่ึงคิดแลว้ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ม้ือ ส าหรับสมาชิกที่สัง่อาหารรายเดือนจะถูกกวา่รายอาทิตย ์ 

 มีการจดัส่งข่าวสารใหก้บัสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงอาจจะเป็นข่าวสารเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

ขายในรูปแบบใหม่ๆ หรือหวัขอ้ข่าว เกร็ดความรู้ดา้นสุขภาพที่น่าสนใจ 

 มีการจดัส่งการ์ดอวยพรพร้อมคูปองส่วนลด เป็นของขวญัให้กับลูกคา้ในวนัเกิด เพื่อสร้างความ

ประทบัใจในตวับริษทั และเพือ่เป็นการสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้ 
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5.6 เป้าหมายทางการตลาด 

BFT Delivery เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ท่ีมีเป้าหมายหลกัในการให้บริการจดัส่งอาหาร

ส าหรับผูสู้งอายุ เพื่อมุ่งให้ผูสู้งอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี โดยเฉพาะทางด้านอาหารและ

โภชนาการ และเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางร้านได้

ตั้งเป้าหมายทางการตลาดไวเ้ช่นกนั  

ซ่ึงเป้าหมายทางการตลาด ประกอบไปดว้ย  

เป้าหมายระยะส้ัน คือ ในระยะ 6 เดือนแรกหลงัจากเปิดตวัสินคา้ ไดรั้บการตอบรับจาก

ผูบ้ริโภคในแง่บวก โดยให้การยอมรับในตวัสินคา้ และทดลองสั่งซ้ือสินคา้ไปรับประทาน ท า

ใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ า 

เป้าหมายระยะกลาง คือ สามารถคิดคน้เมนูอาหารใหม่ๆ และมีรสชาติท่ีหลากหลายมาก

ข้ึน เป็นท่ีนิยมของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และสามารถขยายพื้นท่ีใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั้ง 50 เขต

ของจงัหวดักรุงเทพมหานคร และขยายสาขาตามโรงพยาบาล และศูนยสุ์ขภาพต่างๆ 

เป้าหมายระยะยาว คือ สามารถขยายตลาดสินค้า และบริการไปสู่เขตพื้นท่ีอ่ืนๆใน

กรุงเทพมหานคร และอาจขยายสาขาไปสู่ต่างจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5.7 การขยายตลาดในอนาคต 

 5.7.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการ 

 โดยขยายเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้ง 50 เขตพื้นที่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และอาจ

ขยายการบริการไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆ 

 5.7.2 ขยายกล ่มเป้าหมาย 

 จากการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ เป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ อาทิเช่น 

กลุ่มผูป่้วยที่มีความตอ้งการอาหารเฉพาะโรค และกลุ่มผูรั้กสุขภาพ ที่ตอ้งการอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า

อาหารที่ปรุงเอง หรืออาหรที่จ  าหน่ายโดยทัว่ไป 

 5.7.3 เช่าพื้นที่ในโรงพยาบาล และศูนย์ส ขภาพ (ในเขตกทม.)  

 อาทิเช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี โรงพยาบาลจุฬา ฯลฯ ถึงแมโ้รงพยาบาลเหล่าน้ี

เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็จริง แต่ดว้ยความที่มีหมอที่มีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียง คนทุกเพศทุกวยัทุก

ฐานะจึงสามารถมาใช้ในโรงพยาบาลเหล่าน้ีได้ และไม่จ ากัดอยู่แค่กลุ่มผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดี อย่าง

โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ซ่ึงการเช่าพื้นที่ของโรงพยาบาลดงักล่าวเป็นการเช่าเพื่อจดัท าหน้าร้าน โดยเน้น 

“อาหารปรุงสด” ส าหรับผูสู้งอาย ุและบุคคลทัว่ไปที่ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพ 
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แผนการผลติ 

 “วยัสูงอาย”ุ เป็นวยัที่มีความตอ้งการอาหารที่มีคุณสมบตัิพเิศษ และมีลกัษณะที่แตกต่างจากวยัอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพร่างกายที่ที่อ่อนแอลงเม่ือมีอายมุากขึ้น อีกทั้งอวยัวะหลายๆส่วนในร่ายกายไม่สามารถ

ท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ประสาทที่ท  าหนา้ที่เก่ียวกบัการมองเห็น การรับรส กล่ิน เสียง และสัมผสั

จะดอ้ยลง และเม่ือการรับรู้รสและกล่ินดอ้ยลง ส่งผลกระทบท าให้ความอยากอาหารของผูสู้งอายลุดลงดว้ย 

ดงันั้นการประกอบอาหารเพือ่ผูสู้งอายจึุงตอ้งมีความพถีิพถินัมากเป็นพเิศษ  

ปัญหาส าหรับผูสู้งอายใุนเร่ืองอาหารนั้น มีทั้งปัญหารับประทานอาหารไดน้้อย จนไม่เพียงพอ กบั

ความตอ้งการของร่างกาย จนกระทัง่เกิดภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะอาหารพวกโปรตีน หรืออาหารพวก

วิตามิน และเกลือแร่บางตวั ท  าให้ซีด อ่อนเพลีย กระดูกเปราะ เส้นเลือดฝอยแตกง่าย อีกทั้งผูสู้งอายสุ่วน

ใหญม่กัมีปัญหาเร่ือง “ฟัน” ซ่ึงฟันอาจจะท าหนา้ที่ในการเคี้ยวอาหารไดไ้ม่ละเอียด ท าให้การยอ่ยอาหารท า

ไดไ้ม่ดีพอ นอกจากน้ีผูสู้งอาย ุยงัมีการลดลงของการหลัง่น ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหาร และล าไส้ รวมทั้งต่อม

น ้ าลายในปากดว้ย ท าใหก้ารเคี้ยว การกลืน การยอ่ย การดูดซึมเป็นไปไดไ้ม่ดี ท  าให้อาหารไม่ยอ่ย มีอาการ

ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ รวมทั้งทอ้งผกูไดง่้ายอีกดว้ย  

แผนการผลิตอาหารส าหรับผูสู้งอายุของ BFT Delivery ประกอบด้วยอาหารที่มีรูปแบบหรือ

คุณสมบติัเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

 การประกอบอาหารจาก “เน้ือสัตว”์ ให้ใช้วิธีบดหรือสับให้ละเอียด หรือเคี่ยวให้เป่ือย เพื่อให้

ผูสู้งอายเุคี้ยว และกลืนไดง่้าย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อระบบการยอ่ยอาหารของผูสู้งอาย ุ

 อาหารที่มีไขมนันอ้ย เช่น เน้ือสนัใน หมูไม่ติดมนั เน้ือไก่ไม่มีหนงั โดยเฉพาะอาหารประเภทปลา 

เพราะมีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั  

 อาหารทุกเมนูจะประกอบดว้ยผกัเป็นหลกั โดยเฉพาะผกัที่ถูกปรุงใหเ้ป่ือย นุ่ม หรืออาจจะใชว้ิธีหั่น

ละเอียด หรือบดเป็นซุปเพือ่ใหรั้บประทานง่าย 
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 อาหารมีรสไม่จดัจนเกินไป โดยเฉพาะ “รสเคม็” ซ่ึงควรหลีกเล่ียงเป็นอยา่งมาก 

 ควรมีการดดัแปลงอาหารใหมี้สีที่ชวนกิน เน่ืองจากสีสนัของอาหารเป็นส่ิงช่วยกระตุน้ให้ผูสู้งอายุ

เกิดความอยากอาหารเพิม่ขึ้นได ้ 

แผนการผลิตของ BFT Delivery จะเน้นการคดัสรรวตัถุดิบที่ไร้สารพิษหรือปลูกโดยวิธีเกษตร

อินทรียเ์ป็นหลกั นอกจากน้ีเรายงัเลือกวตัถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด ปลอดภยั ไร้สารปรุงแต่ง สารกนับูด และ

สารเคมีสงัเคราะห์ต่างๆ และในส่วนของ “ขา้ว” ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของอาหารไทยนั้น ทางเราจะเน้น “ขา้ว

กล้อง” เป็นหลัก เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการ มีแร่ธาตุ และวิตามิน โดยเฉพาะแร่ธาตุฟอสฟอรัส 

แมกนีเซียม วติามินบีหน่ึง และไนอะซิน ที่มีมากกวา่ขา้วขดัสีถึง 2-3 เท่า อีกทั้งขา้วกลอ้งมีใยอาหารมากกว่า

ขา้วขดัสีถึง 3 เท่า ซ่ึงช่วยท าใหร้ะบบขบัถ่ายดีขึ้น  

 

แผนการผลิตจะพฒันามาจากรูปแบบ “มาตรฐานการผลิตอาหาร” ตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาล

อาหาร ส าหรับโรงครัวของโรงพยาบาล 30 ขอ้ โดยน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบัระบบการผลิตอาหารของ BFT 

Delivery ดงัน้ี 
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สถานทีป่ระกอบอาหาร 

1. สถานที่ประกอบอาหาร 

สถานที่ประกอบอาหารเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก มีแสงสวา่งเพียงพอ และอยูไ่กลจาก

ที่พกัขยะ หรือบริเวณบ าบดัน ้ าเสียพอสมควร  

2.  พืน้ ผนัง  

พื้นผนงั  ท าดว้ยวสัดุถาวร แขง็ เรียบ เช่น คอนกรีต กระเบื้อง มีสภาพดีไม่ช ารุดจนเป็นแหล่งสะสม

ความสกปรก ไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร และคราบสกปรก 

3. โต๊ะประกอบอาหาร และบริเวณเตาไฟ  

สูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. ท าดว้ยวสัดุที่ท  าความสะอาดง่าย เรียบ บุดว้ย สแตนเลส อลูมิเนียม โฟ

เเมกา้ กระเบื้องเคลือบ  

4. การป้องกันแมลงวัน  

ในบริเวณโรงครัว  มีการป้องกนัแมลงวนัโดยมีการกรุมุง้ลวด หรือเป็นห้องปรับอากาศ  ที่สามารถ

ป้องกนัแมลงวนัได ้และอยูใ่นสภาพดีไม่ช ารุด และโปร่งสะอาด  

5. การระบายอากาศ  

ในบริเวณที่ปรุงอาหารตอ้งไม่อบัทึบ สามารถระบายกล่ินและควนัจากการท าอาหารไดดี้ ทั้งน้ีอาจมี

การระบายอากาศโดยธรรมชาติ หรือใชป้ล่องระบายควนั หรือพดัลมดูดอากาศ 
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อาหาร 

6. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 

บรรจุในภาชนะบรรจุที่มีการฉาบ อดั เคลือบ หรือติดดว้ยวสัดุที่สามารถป้องกนัมิให้ความช้ืน หรือ

อากาศภายนอกเขา้ไปในภาชนะบรรจุได ้ 

7. วัตถุดิบ  

อาหารสดตอ้งมีคุณภาพดี ไม่มีสีหรือกล่ินที่ผิดปกติ ส าหรับอาหารแห้งตอ้งไม่มีรา ไม่มีกล่ินอับ 

แยกเก็บระหวา่งเน้ือสตัว ์ผกัสด ผลไม ้และอาหารแหง้ และวางไวสู้งจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม.  

8. ภาชนะบรรจุอาหาร 

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   มีคุณภาพดี    มีสภาพใหม่   ไม่เป็นสนิม ไม่บุบบวม ไม่มีสี และกล่ินที่

ผดิปรกติไป เก็บเป็นระเบียบบนชั้นหรือโตะ๊ที่สูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 30 ซม. 

9.  มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะ  

ตอ้งจดัให้มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะ  มีการระบายอากาศที่ดี อาหารแต่ละชนิดวางแยกกัน

อยา่งเป็นระเบียบ ตอ้งไม่วางของบนพื้น และชั้นต ่าสุดของชั้นวางของตอ้งสูงอยา่งนอ้ย 30 ซม. 

10.  มีห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บอาหาร  

อาหารที่แช่ในตูเ้ยน็ หรือหอ้งเยน็ ตอ้งแยกเป็นสดัส่วนตามประเภทของอาหาร ไม่ปะปนกนั จดัเป็น

ระเบียบ ใหค้วามเยน็กระจายไดท้ัว่ถึง  

11.  การล าเลียงอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วไปยังที่ต่างๆ  

การล าเลียงอาหารที่ปรุงเสร็จแลว้ไปยงัที่ต่างๆ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปกปิดที่มิดชิด สามารถป้องกนัฝุ่ น

ละออง และแมลงได ้เช่น ฝาภาชนะ ตู ้กล่อง  

12.  น ้าที่ใช้ในการปรุงอาหาร  

ตอ้งเป็นน ้ าที่ผา่นการฆ่าเช้ือโรคแลว้ เช่น ผา่นการตม้ กรองหรือเป็นน ้ าประปาที่ไดม้าตรฐาน  



25 

 

ภาชนะอปุกรณ์ 

14. ภาชนะและอุปกรณ์ 

ภาชนะอุปกรณ์ที่ใชใ้ส่อาหาร เช่น ถาดหลุม จาน ชาม ชอ้น และส้อม ตอ้งท าดว้ยวสัดุที่ไม่มีพิษภยั 

เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แกว้ อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน (พลาสติกที่เป็นเมลามีนจะ

แขง็บิดงอไม่ได)้ 

15. การล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน  

การลา้งภาชนะอุปกรณ์ตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร จะตอ้งลา้งดว้ยวธีิการ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การก าจดัเศษอาหารและคราบไขมนั โดยใชส้ารเคมีท าความสะอาดต่างๆ เช่น น ้ ายา

ลา้งภาชนะ เพือ่ใชใ้นการลา้งภาชนะโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 2   การก าจดัสารเคมีที่ใชท้  าความสะอาดให้หมดไป โดยใชน้ ้ าสะอาดซ่ึงอาจใชน้ ้ าจาก

ก๊อกไหลผา่นภาชนะทุกช้ิน หรือลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 คร้ัง 

ขั้นตอนที่ 3   ขั้นตอนของการฆ่าเช้ือโรค เช่น อบ ตม้ หรือใชส้ารเคมี เช่น คลอรีน (อตัราส่วน ผง

ปูนคลอรีน   60% 1 ชอ้นชาต่อน ้ า 1 ป๊ีบ แช่ภาชนะนาน  2 นาที)   

17. ใช้เคร่ืองล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการท าความสะอาด และการฆ่าเช้ือโรค  

ตอ้งไม่มีคราบเศษอาหารติดอยู ่ไม่มีกล่ินของอาหาร หรือกล่ินของสารเคมีที่ใชท้  าความสะอาด  

18. ช้อน ส้อมที่ใช้ปรุงอาหาร  

ชอ้น  สอ้ม   หลงัจากลา้งแลว้ วางตั้งเอาดา้มขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด ผึ่งหรืออบใหแ้หง้  

19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน ้า และภาชนะใส่อาหาร 

หลงัจากลา้งสะอาดแลว้ ตอ้งวางคว  ่าในภาชนะโปร่งสะอาดใหแ้หง้ หรืออบใหแ้หง้  

20. เขียงต้องมีสภาพดี  

เขียงที่ใชห้ัน่อาหารตอ้งไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง ไม่ขึ้นรา ไม่มีคราบสกปรกที่ฝังแน่น  
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ขยะและเศษอาหาร 

21. ถังขยะ 

ถงัขยะตอ้งไม่ร่ัวซึม และตอ้งมีฝาปิดภาชนะอยูเ่สมอ 

22. ท่อหรือรางระบายน ้า 

ตอ้งมีทางระบายน ้ าทิ้ง ซ่ึงสามารถระบายจากจุดต่างๆ ลงสู่ท่อระบบบ าบดัน ้ าเสียไดดี้ โดยตอ้ง

บ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ 

23. บ่อดักเศษอาหารและบ่อดักไขมัน 

ตอ้งมีบ่อดักเศษอาหาร และดักไขมันในจุดที่น ้ าเสียผ่านก่อนระบายน ้ าทิ้ง และตอ้งมีการตกัเศษ

อาหารและคราบไขมนัทิ้งทุกวนั 

 

ห้องน า้ ห้องส้วม 

24. ห้องน ้า ห้องส้วม 

ตอ้งไม่มีประตูหรือช่องทางติดต่อโดยตรงกบับริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร  ที่เก็บอาหารทุกชนิด ที่

ลา้ง-เก็บภาชนะอุปกรณ์  

25. อ่างล้างมือ 

ตอ้งจดัใหมี้อ่างลา้งมือที่ไม่ปะปนกบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายอ่ืนๆ หรือบุคคลภายนอก  
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ผู้ปรุง และผู้จดัเตรียมวตัถุดบิ 

26. แต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน หรือมีเคร่ืองแบบ 

ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน หรือมีเคร่ืองแบบเฉพาะ 

27. ผูกผ้ากันเป้ือนสีขาว และสวมหมวกสีขาว 

ผูป้รุงอาหารทุกคนตอ้งผกูผา้กนัเป้ือนสีขาวสะอาด   และสวมหมวกสีขาวตลอดเวลาปฏิบตัิงาน 

28. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรค และโรคผิวหนัง 

ไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี และตอ้งมีหลกัฐานยนืยนัวา่ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะโรค 

29. มีสุขนิสัยที่ดี 

โดยตอ้งตดัเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ ไม่ใชมื้อสมัผสักบัอาหารที่ปรุงส าเร็จแลว้  

 

ความสะอาดและปลอดภยัของอาหาร 

30.  ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร  

มีการสุ่มตรวจอาหารปรุงส าเร็จอยูส่ม ่าเสมอ โดยเฉพาะทางดา้นแบคทีเรีย การตรวจตวัอยา่งอาหาร 

และภาชนะ ตอ้งตรวจโดยใชว้ธีิ Standard Plate Count โดย ในวนัที่ตรวจตดัสินมาตรฐาน จะตอ้งมีหลกัฐาน

การตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่มีผลการตรวจ    ก่อนการตรวจตดัสินไม่เกิน  2 เดือน และตอ้งไดม้าตรฐาน

ตามที่ก  าหนดไว ้  

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://203.157.115.14/web_com/admin/attach/โรงครัวของโรงพยาบาล.doc 

 

 



28 

 

แผนการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหาร 

1. ฝ่ายโภชนาการ (จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 ศึกษาวเิคราะห์ดา้นอาหาร และสารอาหาร ส าหรับกลุ่มลูกคา้ที่ต่างกนั 

 วางแผนดา้นโภชนาการเพือ่เป็นแนวทางการผลิตอาหาร 

 คิดคน้ต าหรับอาหารใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพ ตามหลกัวชิาโภชนาการ 

 ควบคุมตรวจสอบการก าหนดรายการอาหารเฉพาะโรค   

2. ฝ่ายผลิต (จ านวน 3 ต าแหน่ง) 

 ด าเนินกิจการรับวตัถุดิบ การเตรียมวตัถุดิบ  

 แปรรูปอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัโภชนาการ สะอาด ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ  

3. ฝ่ายควบค มค ณภาพ (จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบวตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ ์ 

 ควบคุมคุณภาพสินคา้ทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลิต ก่อนที่จะถึงมือลูกคา้ 

4. ฝ่ายจัดส่งสินค้า (จ านวน 3 ต าแหน่ง) 

 มีหนา้ที่จดัส่งสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้  

5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 การวางแผนทางการเงิน  

 ท าบญัชีราย – รับรายจ่ายของร้าน 

6. ฝ่ายท าความสะอาด (จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 ดูแลความสะอาดของร้าน และบริเวณโดยรอบ 
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แผนการเงนิ 

 

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการลงทุน 
งบประมาณการด าเนินการจดัตัง้ร้าน 

 
รายการ 

 

 
จ านวนเงนิ(บาท) 

ค่าออกแบบตกแต่งรา้นและคา่ก่อสรา้งครวั 400,000 
ค่าด าเนินระบบไฟฟ้า 35,000 
ค่าด าเนินระบบประปา 15,000 
ค่าระบบโทรศพัท ์ 5,000 

รวม 405,000 

 
งบประมาณค่าอปุกรณ์และยานพาหนะ 

 
รายการ 

 

 
จ านวนเงนิ(บาท) 

อุปกรณ์เครื่องครวัในการปรุงอาหารต่างๆ 20,000 
เครื่องมอื เครื่องใชภ้ายในรา้น 

- โต๊ะ เกา้อี ้
- จาน ชาม ชอ้น ชอ้นสอ้ม 

- แกว้น ้า 
- เครื่องคดิเงนิ 
- ของใชเ้บด็เตลด็ และอื่นๆ 

20,000 

ตูแ้ชว่ตัถุดบิ 20,000 
กระเป๋ารกัษาอุณหภูม(ิสีใ่บ) 11,600 
รถจกัรยานยนตรส์่งอาหาร(สองคนั) 60,000 

รวม 110,800 
เงนิทุนหมุนเวยีน 209,800 
รวมทัง้หมด 786,400 
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รายจ่ายต่อเดือนโดยประมาณ 

ต้นทุนสินค้า(บาท/เดือน) กรณีขายได้ 400หน่วย/วนั 
 

รายการ(ราคาบาท/หน่วย) 
 

 
ราคาบาท/เดอืน 

รวมค่าวตัถุดบิ                     13 
- ขา้ว                                   
- ไก่ หมู เนื้อต่างๆ ไข ่
- ผกั 
- เครื่องปรุงต่างๆ 

156,000 

ค่าเชา่ที ่                                  10,000 
ค่าก๊าซหุงตม้ 48กก.            900                                    1,800 
ค่าน ้า ค่าไฟ                                    7,000 
ค่าบรรจุภณัฑ ์                      2                                  24,000 
ค่าขนส่ง                                    8,000 
ค่าการตลาด ค่าส่งเสรมิการขาย                                    3,000 

รวม                                209,800 

 
ค่าจ้างพนักงาน(บาท/เดือน) 
ผูจ้ดัการรา้น 1 คน 15,000 
ฝา่ยโภชนาการและควบคุมคุณภาพ 1 คน 10,000 
ฝา่ยการผลติ 3 คน                 8,500*3 = 25,500 
ฝา่ยหน้ารา้นและจดัสง่ 3 คน                 8,000*3 = 24,000 
ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 1 คน                                    9,000 
ฝา่ยท าความสะอาด 1 คน                                    7,000 

รวม                                  90,500 
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รายได้คาดการ คือ 400หน่วย/วนั 

รวมรายได้ทัง้หมด 15,000 450,000 

 
ค่าเส่ือมราคาคงท่ีแบบเส้นตรงร้อยละ20 ต่อปี  

(405,000+110,800 = 515,800 – 5,158 ราคาซาก) เฉล่ียประมาณ 102,129บาท/ปี  
ก าไรเดือนละ  

450,000 – (209,800+90,500) = 149,700 บาท 
ก าไรสทุธิต่อปี(บาท) 
ยอดขายทัง้ส้ิน 5,400,000 
หกัค่า  
  ค่าใชจ้า่ยรายเดอืน 3,603,600 
  ค่าเสื่อมราคา 102,129 
  ค่าโฆษณาส่งเสรมิการขาย 5% ของยอดขาย 270,000 

  ค่าซ่อมบ ารุง 2% ของยอดขาย 108,000 
รวมค่าใช้จ่ายบริการ 3,867,729 
รวมก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี 1,532,271 

 

 

 

 

 
รายการ 

 

 
รายรบั/วนั 

 
รายรบั/เดอืน 

จดัส่งถงึบา้นในราคา          35 บาท/หน่วย 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 = 300 หน่วย 

10,500 315,000 

จดัส่งถงึบา้นในราคา          45 บาท/หน่วย 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 = 100 หน่วย 

                 4,500 135,000 
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สรุปผล 

 เม่ือผูป้ระกอบการด าเนินกิจการครบ 1 ปี จะมีก าไรก่อนหกัภาษี 

โดยประมาณ 1,316,271 บาท 

 ธุรกิจ BFT Delivery สามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี  

 BFT Delivery จะน าก าไร 60% จากผลประกอบการในแต่ละเดือนไปตั้ง เป็น “กองทุน

อาหาร” เพื่อสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคม โดยจดัท าเป็น “โรงทาน” ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน  

ในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีดอ้ยโอกาสและยากไร้ท่ีอยู่อาศยัอยู่

ในกรุงเทพมหานครไดเ้ขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการให้ได้

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

 

 


