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บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมของธุรกจิ 
  ในปัจจุบนั การด าเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนแปลงไป เวลากลายเป็นขอ้จ ากัดส าคญัในการการด าเนิน
ชีวติ ส่งผลใหว้ถีิชีวติของคนเมืองจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัดงักล่าว ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวนัก็มีการเปล่ียนแปลงไปจาก  

ทั้งน้ีจากพฤติกรรมดงักล่าวที่เปล่ียนไป ส่งผลให้เกิดร้านอาหารปรุงสุก และร้านอาหารตามสั่งจ  านวน
มาก แต่ปัญหาที่เราพบต่อมาคือ วตัถุดิบที่น ามาประกอบอาหารส่วนใหญ่มีสารเคมีปนเป้ือนจ านวนมาก ซ่ึง
ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของผูบ้ริโภคในระยะยาว แม้จะมีร้านอาหารปรุงสุกที่น าวตัถุดิบที่ปลอดสารเคมี
ปนเป้ือนมาประกอบอาหารเพื่อตอบโจทยด์ังกล่าวแลว้ และเพิ่มช่องทางในการบริโภคอาหารที่ปลอดภยั แต่
ปัญหาที่ตามมาอีกประการคือ ส่วนใหญ่อาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือนปรุงสุกจะมีราคาสูง และตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายไดสู้ง โดยจากปัญหาที่ทางกลุ่มพบเจอ ทางกลุ่มจึงตระหนักว่า ควรมีการเพิ่มช่องทางใน
การบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือนปรุงสุกให้แก่ผูท้ี่มีรายไดป้านกลาง สามารถบริโภคอาหารที่ปลอด
สารเคมีปนเป้ือนเช่นกนั จึงมีการจดัตั้งร้านขา้วแกงปลอดสารเคมีปนเป้ือนขึ้นเพือ่อุดช่องวา่งดงักล่าว  

อีกทั้งทางร้านผกักะแกง ยงัน ารายไดส่้วนหน่ึงไปสนับสนุน ส่งเสริม โครงการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของกลุ่มแรงงานที่มีรายไดต้  ่า บริเวณพื้นที่โดยรอบของร้านดว้ยโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมการ
ปลูกผกัเพือ่รับประทานในครัวเรือน เพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการบริโภค และเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มแรงงานที่มีรายได้
ต  ่าในรูปแบบของการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผกัอินทรีย ์
 

โอกาสทางการตลาด 
  ถึงแมว้า่แนวโนม้ของร้านอาหารปลอดสารเคมีปนเป้ือนจะไดรั้บความนิยมสูงขึ้นแต่ร้านอาหารปลอด
สารเคมีปนเป้ือนส่วนใหญ่มกัมีราคาสูง และออกมาในรูปแบบของอาหารตามสั่ง ซ่ึงท าให้พนังงานบริษทัที่มี
รายไดป้านกลาง (10,000 – 15,000 บาท) เขา้ถึงสินคา้ประเภทน้ียาก เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา  

ร้าน “ ผกักะแกง ”  จึงเล็งเห็นช่องทางในการน าเสนอร้านอาหารปลอดสารเคมีปนเป้ือนปรุงสุกที่
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ 
และขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา ดว้ยรูปแบบของ “ขา้วราดแกง” ที่ใชว้ตัถุดิบปลอดสารเคมีปนเป้ือน 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
  ร้าน “ผกักะแกง” จะน าเสนอดว้ยรูปแบบของ “ขา้วราดแกง” ที่ใชว้ตัถุดิบปลอดสารเคมีปนเป้ือน และ
ผลิตภณัฑแ์ปลรูปจากผกัอินทรีย ์ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคลที่มีรายไดป้านกลาง ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจาก
ธรรมชาติที่ผ่านการตรวจคุณภาพว่าปลอดสารเคมีปนเป้ือน รสชาติอร่อย ในราคายุติธรรม มีรูปแบบการ
ใหบ้ริการที่เป็นกนัเอง นอกจากน้ีบรรยากาศทางร้านจะเนน้ที่ความสะอาด 
เป้าหมาย 



 
 

1. สร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีปนเป้ือนใหก้บัผูมี้รายไดป้านกลาง ที่มีขอ้จ  ากดัเร่ืองเวลา 
2. ลดรายจ่าย และเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มผูมี้รายไดต้  ่าที่อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบของร้าน โดยน ารายไดส่้วนหน่ึง
จากการจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ภายในการจดัโครงการที่ส่งเสริม และสนบัสนุนกลุ่มคนดงักล่าว 
3. เพือ่เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผกัอินทรียใ์หก้บัเกษตรกรที่ปลูกผกัอินทรียใ์นบริเวณกรุงเทพ และปริมณฑล 
 
กลยุทธ์   

จากการประเมินตลาด และราคาอาหารปรุงสุกที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือนเบื้องตน้แลว้พบวา่ ร้านผกักะ
แกงเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีตลาดปัจจุบนั ซ่ึงสามารถใชก้ลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของวตัถุดิบในการปรุงอาหาร พร้อมทั้งผสมผสานกบักลยทุธใ์นระดบัหนา้ที่ที่เนน้ความเป็นเลิศ
ทางดา้นคุณภาพ และมีราคาไม่สูงเกินความจ าเป็น เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มที่เป็นพนกังาน
บริษทัที่มีรายไดป้านกลางอนัจะน า ไปสู่ทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือน และขอ้จ ากดั
ในเร่ืองเวลา  
  เพือ่ที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวร้้าน “ผกักะแกง” จึงเลือกใชส่้วนผสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
  ส าหรับกลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดจะเลือกใชจุ้ดเด่นของร้าน ในเร่ืองขา้วแกงปลอดสารเคมีปนเป้ือน 
และการน ารายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ส่วนหน่ึงในการไปสนบัสนุน ส่งเสริมใหก้ลุ่มผูมี้รายไดต้  ่า เพือ่
ยกระดบัคุณภาพชีวติในดา้นการลดรายจ่าย และเพิม่รายไดใ้หก้ลุ่มคนดงักล่าว 
  อีกทั้งยงัมีการจดัฝึกอบรมการปลูกผกัปลอดสารเคมีปนเป้ือน การส่งเสริมการขายภายในร้าน อาทิ การ
แจกแผน่พบั บตัรสะสมแตม้ เพือ่เป็นการดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกคา้ และความต่อเน่ืองการใชบ้ริการจาก
ทางร้าน 
 

การลงทนุ 
  ระดมทุนจากผูร่้วมธุรกิจคนละ 200,000 บาท จ านวนผูร่้วมธุรกิจ 3 คน รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 600,000 
บาท 
 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ         
 ภายใตส้ถานการณ์ปกติร้านผกักะแกง จะมีระยะเวลาคืนทุน 6.34 เดือน  
 
 
 

บทที่ 1   



 
 

ธุรกจิเพื่อสังคม  “ ร้านผกักะแกง” 
 ในปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่บริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเป้ือนมาโดยที่ไม่รู้ตวั ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีเม่ือมี
การสะสมเป็นเวลานานย่อมส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยจากสถิติสารพิษตกคา้งในสินคา้เกษตร ของ
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า สินคา้เกษตรในหลาย
รายการโดยเฉพาะสินคา้เกษตรประเภทผกัมีสารพษิตกคา้งอยูห่ลายรายการ ดงัตารางที่แสดงต่อไปน้ี 

ปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรบางรายการ 1 

 
 จากตารางจะเห็นไดว้่ามีสินคา้เกษตรประเภทผกัหลายรายการมีสารเคมีตกคา้ง ซ่ึงเป็นผกัที่คนส่วน
ใหญ่มกัจะน ามาใชใ้นการประกอบอาหาร ซ่ึงปริมาณสารพิษตกคา้งนั้นสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตสินคา้เกษตร โดยสารไซเพอร์เมทริน2นั้นเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มไพเรทรอยด์ ซ่ึง
ออกฤทธ์ิก าจดัศตัรูพืชไดห้ลายชนิด จากการที่ผูป้ระดิษฐ์ชุดตรวจสอบสารพิษตกคา้งไซเปอร์เมทรินเบื้องตน้
ออกไป ส ารวจ พบวา่แปลงผกัของเกษตรกรที่ปลูกผกัในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์ใช้
สารพิษไซเปอร์เมทรินฉีดพ่นก าจดัศตัรูพืช สารพิษดงักล่าวจึงเป็นปัญหาที่ตรวจพบตกคา้งในผกั และผลไม้
ส่งออกตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา จนถึงปี 2549 โดยปี 2546, 2547, 2548 ตรวจพบไซเปอร์เมทรินมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต ์และจากศูนยข์อ้มูลบริการแบบเบด็เสร็จของกรมวชิาการเกษตรปีล่าสุด 2551 พบสารไซเปอร์เมทริน
มากถึง 70 เปอร์เซ็นตข์องผกั และผลไมท้ี่ส่งออก ซ่ึงจากสถิติขา้งตน้ และขอ้มูลสารพิษตกคา้งในสินคา้เกษตร
นั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาวะสุขภาพของผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ตกอยูใ่นสภาวะเส่ียง  
       สารไซเพอร์เมทริกเป็นสารก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงส่งผล

                                                 
1

 ที่มา: ปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร  ค้นเม่ือวนั เสาร์ ที่  7 เมษายน  2555 

,www.acfs.go.th/foodsafety/food_management.pdf  
2
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ท าใหร้ะบบปราสาทผดิปกติ เพราะจะไประงบัการท างานของเซลลเ์มมแบรนด ์ซ่ึงมีผลต่อการทรงตวัของแมลง 
หรือคน แต่เน่ืองจากแมลงมีรูปร่างเล็กกว่าคนมาก ถา้ไดรั้บสารน้ีในปริมาณมากอาจหมดสติ ส าหรับคนอาจมี
อาการมืนซึม หรือการเคล่ือนไหวร่างการมีอาการผดิปกติเล็กนอ้ย 
 ถึงแม้ว่า ปัจ จุบันจะมี ร้านอาหารเพื่อ สุขภาพที่ ใช้ว ัต ถุ ดิบที่ปลอดสารเคมีปนเ ป้ือนในเขต
กรุงเทพมหานครเพิม่ขึ้นแต่ราคาอาหารประเภทดงักล่าวมกัมีราคาสูง ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ที่มีอ  านาจในการซ้ือ
นั้นกระจุกตวัเฉพาะกลุ่มผูท้ี่มีรายไดสู้ง (15,000 บาทขึ้นไป)  
  ทางกลุ่มจึงมีความเห็นว่าควรมีการจดัตั้ง ร้านผกักะแกง ที่น าเสนออาหารปลอดสารเคมีที่ปรุงสุก ใน
รูปแบบขา้วราดแกง เพื่อขยายโอกาสในการเขา้ถึงอาหารปลอดสารเคมี และลดขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ให้กบักลุ่ม
พนักงานบริษทัที่ถือเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลาง(รายได้ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน) เน่ืองจาก 
ร้านอาหารเพือ่สุขภาพในปัจจุบนัส่วนใหญ่เนน้กลุ่มผูมี้รายไดสู้ง และน าเสนอผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของอาหาร
ตามสัง่ ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาของกลุ่มพนังงานบริษทัได ้ทั้งน้ีรูปแบบผลิตภณัฑข์องทาง
กลุ่มจึงออกมาในรูปแบบของขา้วราดแกง ดงัที่กล่าวไวข้า้งตน้ เพือ่ลดช่องวา่งดงักล่าว โดยมีการก าหนดราคาใน
การจ าหน่ายอาหารปรุงสุกในราคาที่เป็นไปตามทอ้งตลาดเพือ่ใหก้ลุ่มผูมี้รายไดส้ามารถบริโภคอาหารประเภทน้ี
ได ้ 
  ดงันั้นการจดัตั้ง ร้านผกักะแกง ก็เพือ่แกไ้ขปัญหาสถานการณ์ในเร่ืองการบริโภคสารเคมีที่ปนเป้ือนมา
กับผกั อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงร้านอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือน และลดขอ้จ ากัดเร่ืองเวลาของ
พนกังานบริษทัที่มีรายไดป้านกลาง 
  อีกประการหน่ึงก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบักลุ่มคนที่มีรายไดต้  ่าบริเวณ
โดยรอบของร้าน โดยการน ารายไดส่้วนหน่ึงไปจดัท าโครงการที่มุ่งส่งเสริมการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคน
เหล่านั้น ดว้ยการลดรายจ่าย และเพิม่รายได ้
  และวตัถุประสงคป์ระการสุดทา้ยในการจดัตั้งร้านผกักะแกง คือ จดัตั้งขึ้นเพือ่อุดช่องวา่ง และขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายผกัอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาในเร่ืองการกระจายรายได ้เห็นได้
จากตารางสถิติรายไดป้ระจ าเฉล่ียต่อคนต่อเดือน และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือนจาก
ขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน  ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานประเมินความยากจนและกระจายรายได้ ปี 2553 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ3 

  จากตารางพบว่าการกระจายรายไดใ้นปี พ.ศ. 2552 นั้นมีช่องว่างระหว่างคนรวยที่สุด และคนจนที่สุด
เฉล่ียถึง 15,490 บาทต่อเดือนซ่ึงเป็นช่องว่างเฉล่ียที่สูงมาก และการถูกกดราคาสินคา้เกษตรจากพ่อคา้คนกลาง 
ซ่ึงในกระบวนการรับซ้ือนั้นทางกลุ่มจะมีเกณฑใ์นการรับซ้ือ โดยมีการก าหนดจากราคาการซ้ือ-ขายจากตลาด
ปกติ  เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรเอง และทางร้านดว้ย โดยในการจดัซ้ือผกัเพื่อน ามาประกอบ
อาหารนั้นทางกลุ่มจะเน้นไปที่การจัดซ้ือผกัตามฤดูกาล เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือวตัถุดิบอีกทางหน่ึง โดย
รายละเอียดในส่วนของฤดูกาลของผกั มีจากตารางขา้งล่างน้ี  

ตารางแสดงฤดูกาลผัก4 

จุดเด่นและข้อแตกต่างของสินค้า 
 ร้านอาหารผกัปลอดสารเคมีปนเป้ือน ร้าน “ผกั กะ แกง”  นบัวา่เป็นร้านอาหารที่ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่
ในตลาด เน่ืองจากร้านอาหารผกัปลอดสารเคมีปนเป้ือนส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง และมีราคาค่อนขา้ง
สูง  

ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านอาหาร “ ผกั กะ แกง” ซ่ึงรูปแบบของร้านอาหารจะ
เป็นร้านขา้วราดแกงที่ใชว้ตัถุดิบปลอดสารเคมีปนเป้ือนในการประกอบอาหาร และจ าหน่ายในราคาที่ไม่สูงมาก
นกัซ่ึงกลุ่มลูกคา้มีอ านาจในการซ้ือ ประกอบกบัรายไดส่้วนหน่ึงจากการขาย ขา้วราดแกง และสินคา้แปลรูปจะ
น าไปจดัโครงการที่มุ่งส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผูมี้รายไดต้  ่า ด้วยการลดรายจ่าย และเพิ่ม
รายได ้
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ฤดูกาล ชนิดของผัก 
กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม (ฤดูร้อน) คะนา้ กวางตุง้ แตงกวา บวบ ผกักาดหอม ชะอม ผกับุง้ ดอกแค 

มิถุนายน – กนัยายน (ฤดูฝน) คะนา้ กวางตุง้ แตงกวา บวบ ผกักาดหอม ชะอม ผกับุง้ ต  าลึง หน่อไม ้ถัว่ฝักยาว มะระ 
ตน้หอม ผกัชี 

ธนัวาคม – มกราคม (ฤดูหนาว) ฟักทอง ฟักแฟง กะหล ่าปลี แครอท ผกักาดขาว หวัไชเทา้ สลดัแกว้ ผกักาดฮ่องเต ้ถัว่แขก 
ถัว่พ ูก าหล ่าดอก บร๊อคโคล่ี ตั้งโอ๋ ปวยเลง้ มะเขือเทศ ถัว่ลัน่เตา หอมหวัใหญ่ กระเทียม 
พริกช้ีฟ้า พริกหวาน 



 
 

จึงนบัวา่สินคา้ของเรามีความโดดเด่นในการเพิม่ทางเลือกใหก้บัพนกังานกลุ่มคนที่มีรายไดป้านกลาง(มี
รายได1้0,000-15,000 บาท) ให้สามารถเขา้ถึงอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือน จึงนับว่าสินคา้ของทางกลุ่มมี
จุดเด่นในเร่ืองการสร้างทางเลือกให้กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลาง ซ่ึงในที่น้ีเป็นกลุ่มที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-15,000 
บาทต่อเดือน และมีขอ้แตกต่างจากสินคา้ในตลาดหลายประการ ดงัน้ี 

 
ประเภท จุดเด่น ข้อแตกต่าง 

คุณภาพสินค้า ใชว้ตัถุดิบที่ปลอดสารพษิในการ
น ามาประกอบอาหาร 

-ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนที่มี
รายไดป้านกลาง (10,000-15,000 บาทต่อ
เดือน) ใหส้ามารถเขา้ถึงอาหารปลอด
สารพษิ 
-รับวตัถุดิบ เช่น ผกั มาจากเกษตรกรที่
ปลูกผกัอินทรียโ์ดยตรง 

ราคา ปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอ
อาหารจากอาหารตามสัง่เป็น
ขา้วราดแกงเพือ่ลดตน้ทุนในการ
ประกอบอาหาร 

กลุ่มคนทีมี่รายไดป้านกลาง (10,000-
15,000 บาทต่อเดือน) สามารถเขา้ถึง
อาหารปลอดสารพษิไดม้ากขึ้น เน่ืองจาก
ราคาในการจ าหน่ายนั้นใกลเ้คียงกบัราคา
ขา้วราดแกงตามทอ้งตลาดซ่ึงส่วนใหญ่
ไม่ไดใ้ชว้ตัถุดิบที่ปลอดสารพษิ 

การขาย ที่ตั้งของร้านอยูย่า่นที่มี
กลุ่มเป้าหมายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กวา่    
เน่ืองจากขา้วราดแกงเป็นอาหารที่
รับประทานง่าย และสร้างลดช่องวา่งดา้น
เวลาได ้
 
 
 

 
วสัิยทศัน์ 
 เราจะเป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่มอบส่ิงดี ๆ ใหก้บัสงัคม 
 

พนัธกจิ 
1. เราจะเป็นร้านอาหารที่ใหบ้ริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่กลุ่มคนที่มีรายไดป้านกลาง 



 
 

2. เราจะเป็นผูส้ร้างโอกาสใหเ้กษตรกรใหมี้ช่องทางการจ าหน่าย ที่กวา้งขึ้น 

3. เราจะพฒันา และปรับปรุงคุณภาพชีวติใหก้บัผูมี้รายไดต้  ่า  
 
ค าขวญั 
 “ สร้างสุขภาพ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวติที่ดี ” 
 

ขอบเขตของธุรกจิ 
  ร้านผกักะแกง เป็นที่น าเสนอผลิตภณัฑท์ี่น าเสนอ ร้านขา้วราดแกงที่ประกอบจากวตัถุดิบที่ปลอด
สารเคมีปนเป้ือนซ่ึงมีราคาจ าหน่ายอยูร่ะหวา่ง 30 – 40 บาท  

อีกทั้งยงัมีการจ าหน่ายสินคา้แปลรูปจากผกัปลอดสารเคมีปนเป้ือน ที่จากการแปรรูปผลิตภณัฑโ์ดย
กลุ่มผูมี้รายไดต้  ่าทีอ่าศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบของทางร้าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูมี้รายไดป้านกลาง โดยการสร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีปนเป้ือนให ้และลดขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลา 
2. กลุ่มผูมี้รายไดต้  ่าที่อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบของร้าน เพือ่ลดรายจ่าย และเพิม่รายไดใ้หก้บั โดยน ารายไดส่้วน
หน่ึงจากการจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ภายในการจดัโครงการที่ส่งเสริม และสนบัสนุนกลุ่มคนดงักล่าว 
3. เกษตรกรที่ปลูกผกัอินทรียใ์นบริเวณกรุงเทพ และปริมณฑล ในการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผกัอินทรีย ์ 
 
สถานะของธุรกจิร้านอาหารเพือ่สุขภาพ 
 คู่แข่งในธุรกิจ การพจิารณาคู่แข่งจะพจิารณาทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางออ้ม ดงัน้ี 
  1. คู่แข่งทางตรง ไดแ้ก่ ร้านอาหารที่น าเสนอรูปแบบการบริการที่มีความเหมือนหรือมีความใกลเ้คียง
กบัร้านผกัะแกงคือ ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

1. ร้านอาหารเจ ให้บริการและจ าหน่ายอาหารเจ เม่ือถึงเทศกาลกินเจ จ านวนผูป้ระกอบการจะเพิ่ม
จ านวนสูงขึ้น เพือ่ตอบสนองความตอ้งการอาหารเจของผูบ้ริโภคที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรูปแบบการบริการจะมีตั้งแต่
ร้านแผงลอย ไปจนถึง ร้านอาหาร ภตัตาคารในโรงแรมซ่ึงใหบ้ริการอาหารเจในช่วงเวลาดงักล่าว 

2. ร้านอาหารมงัสวิรัติ ให้บริการและจ าหน่ายอาหารมงัสวิรัติ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นรายเล็กๆ 
ลกัษณะร้านคา้ไม่หรูหรา หรือตั้งอยูใ่นศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ ขณะเดียวกนัร้านอาหารทัว่ไปบางร้านก็
ใหบ้ริการอาหารมงัสวรัิติดว้ย 

3.ร้านอาหารชีวจิต เป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นตามกระแสการบริโภคตามแนวคิดที่อาศยัธรรมชาติเป็นตวั
ปรับวิถีการบริโภคเพื่อสร้างภูมิตา้นทานโรค เน้นการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดว้ยตนเอง นอกจาก



 
 

ใหบ้ริการอาหารชีวจิตทั้งรับประทานที่ร้านและน า กลบัแลว้ ส่วนใหญ่จะมีสินคา้ชีวจิตจ าหน่ายร่วมดว้ย อีกทั้ง
ยงัมรวตัถุดิบในการปรุงอาหารและผลิตภณัฑอ่ื์นจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคไปประกอบอาหารดว้ยตวัเอง ผลิตภณัฑ์
ชีวจิตส่วนใหญ่จะเป็นวตัถุดิบที่หาง่ายในท้องถ่ินหรือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐในการผลิตเพื่อจ  าหน่าย จึงท าให้กระแสการบริโภคอาหารชีวจิตไดรั้บความนิยมอย่างมาก 
ร้านอาหารชีวจิตที่มีช่ือเสียง ไดแ้ก่ เลมอนฟาร์ม และสุวรรณชาติ (เลมอนฟาร์มเดิม) 

4. ร้านอาหารเพือ่สุขภาพสมยัใหม่ เกิดขึ้นเม่ือไม่นานมาน้ี หลงัจากกระแสการบริโภคอาหาร 
เพื่อสุขภาพมีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ท า ให้วิถีการบริโภคอาหารของคนไทยโดยเฉพาะในเมือง
เปล่ียนแปลงไป ผูป้ระกอบการซ่ึงเล็งเห็นแนวโนม้ที่สดใสของตลาดส่วนน้ีจึงเร่ิมเปิดตวับริการใหม่ๆ ขึ้น ไดแ้ก่ 
ร้าน KONYAKKY ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีบุกเป็นส่วนประกอบ และ NC Food จ าหน่ายอาหารแช่
เขง็พร้อมบริการส่งถึงที่ ร้านอาหารเพือ่สุขภาพลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่น เน่ืองจากวนั
รุ่นชอบลองของใหม่ รวมทั้งผูท้ี่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั 

2. คู่แข่งทางออ้ม หมายถึง ร้านอาหารทุกประเภทที่ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัผกักะแกง โดย 
จะพิจารณาร้านอาหารบริเวณซอยชินเขต 2 แขวงทุ่งสองห้อง บริเวณหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิต ซ่ึงมี
ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แผงลอย ร้านอาหารห้องแถว จนถึงภตัตาคารมีช่ือเสียง รวมทั้งร้านอาหาร
ในอาคารส านกังาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ประเภท Fast Food และร้านอาหารบริเวณขา้งอาคารส านักงาน 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเต็นทข์ายอาหาร จะเห็นไดว้่าคู่แข่งทางอ้อมมีตั้งแต่ร้านอาหารแผงลอยจนถึงร้านอาหาร
หรูหราเนน้การบริการ 
  แนวโน้มคู่แข่งรายใหม่ เน่ืองจากธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัได้
ง่าย 
คู่แข่งรายใหม่จะเขา้มาทนัที ถ้าเห็นว่าในขณะนั้นธุรกิจอยูใ่นภาวะที่สามารถท าก าไรได ้ อยา่งไรก็ตามแมว้่า
คู่แข่งจะสามารถเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย แต่เน่ืองจากอุปสรรคในการออกจากธุรกิจน้ีก็สามารถท า ไดง่้ายเช่นกนั 
เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมากนักดงันั้น เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดในอนัที่จะท าให้ธุรกิจไม่สามารถด า 
เนินต่อไปได ้คู่แข่งเหล่านั้นก็จะออกจากธุรกิจไป 
  สินค้าทดแทน  ได้แก่ อาหารจากร้านค้าหรืออาหารในร้านสะดวกซ้ือ อาหารพร้อมปรุงใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต เน่ืองจากสินคา้เหล่าน้ีสามารถตอบสนองความหิวไดเ้ช่นเดียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพผูจ้ดัท  า
จ  าหน่ายวตัถุดิบ และแรงงาน วตัถุดิบ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้เคร่ืองปรุงรส และอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบใน
การปรุงอาหาร  
ซ่ึงแมว้า่จะมีผูจ้ดัจ  าหน่ายจ านวนมากในตลาด แต่ทางร้านผกักะแกงไดใ้หค้วามส าคญัในการคดัสรรวตัถุดิบที่จะ
น า มาใชใ้นการปรุงอาหาร ซ่ึงจะตอ้งจดัหาจากผูจ้ดัจ  าหน่ายที่มีความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพและความสะอาด
ของวตัถุดิบนั้น ส าหรับผกัสดและผลไมท้างร้านจะพจิารณาจดัซ้ือจากร้านที่เป็นสมาชิกขอโครงการน าร่องการ
ผลิตผกัผลไมส้ดอนามยั กรมวิชาการเกษตร และร้านธรรมชาติ ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ ส่วนเน้ือสตัวจ์ะพจิารณาจดัซ้ือจากผูจ้ดัจ  าหน่ายที่ไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดของกรมปศุสัตว ์



 
 

เช่น บริษทั วฟีู้ ดโภคภณัฑ ์จ ากดั นอกจากน้ีส าหรับเคร่ืองปรุงอาหารต่างๆ จะใชเ้ฉพาะสินคา้ที่ไดรั้บมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ส าหรับน ้ ามนั
พชืจะใชเ้ฉพาะน ้ ามนัถัว่เหลืองเท่านั้น 
  ลกัษณะผูบ้ริโภค เน้นครอบครัวที่ให้ความส าคญักับสุขภาพ (Health – Conscious) มีการเลือก
รับประทานอาหารเฉพาะที่เป็นประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของร่างกาย หลีกเล่ียงอาหารที่เป็นโทษ หรือ
อาหารที่ท  าจากวตัถุดิบที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงในปัจจุบนัผูบ้ริโภคลกัษณะดงักล่าวเพิ่มมากขึ้นตาม
กระแสการหนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ จากงานวิจยัของศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2540)พบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อคนกรุงเทพฯ ในการเลือกร้านอาหาร คือร้อยละ 29.3 เลือกที่ความอร่อย ร้อยละ 25.1 เลือกที่ความสะอาด 
ร้อยละ 24.2 เลือกที่ความสะดวกและอีกร้อยละ 21.4 ไดแ้ก่ปัจจยัในเร่ืองบริการดี ค า แนะน า จากเพื่อนและ
ส่ือมวลชน และช่ือเสียงของร้าน 
การเลือกสถานที่และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจน้ีคือ การใหผู้ท้ี่มีรายไดต้  ่าเขา้ถึงอาหารที่มีประโยชน์และ
มีคุณค่าทางโภชนาการ เน่ืองจากปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจน้ี คือ สถานที่ตั้งของร้าน ดงันั้นทางร้านจึง
ส ารวจแหล่งชุมชนที่มีอาคารส านกังาน และเป็นแหล่งที่อยูอ่าศยั แหล่งชุมชนที่มีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
และมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบา้นในชุมชนที่มีรายไดน้้อย อีกทั้งยงัมีกลุ่มนักศึกษา และพนักงานที่อาศยัใน
หอพกัรอบบริเวณร้านอาหารของเรา ที่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ร้านผกักะแกงของเรา 

 
การวเิคราะห์โอกาส อปุสรรค จุดแขง็ และจุดอ่อนของธุรกจิ (SWOT Analysis) 
 โอกาส 
1. อาหารเป็นส่ิงที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์โดยในแต่ละวนัจะมีการบริโภคอาหารม้ือหลกั 3 ม้ือ 

ซ่ึงความตอ้งการบริโภคอาหารน้ีไม่อาจหมดไปหรือลดลงไดเ้พราะถึงอยา่งไรผูบ้ริโภคก็จ  าเป็นตอ้งรับประทาน
อาหารเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูต่่อไป ดงันั้นธุรกิจร้านอาหารจึงมีโอกาสในการท าธุรกิจเพื่อรองรับความ
จ าเป็นการบริโภคดงักล่าว 

2. ค่านิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัคนในสังคมไทยเร่ิมหันมาให้ความสนใจกบัสุขภาพมากขึ้น เน่ืองจาก
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพษิมากขึ้น ก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ มากมาย ผูบ้ริโภคจึงพยายามหาความรู้และแนว
ปฏิบตัิที่ถูกตอ้งทางดา้นโภชนาการ อนัจะน ามาซ่ึงภาวะโภชนาการ และการมีสุขภาพที่ดี 

3. หน่วยงานของรัฐและส่ือสารมวลชนกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคค านึงถึงสุขภาพมากตนเองขึ้น โดยการจดั
กิจกรรมหรือโครงการที่สนบัสนุนใหเ้ห็นความส าคญัของการมีสุขภาพที่ดี 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงดว้ย เน่ืองจากเวลากลายเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวติ คนในสงัคมส่วนใหญ่จึงรับประทานอาหาร
นอกบา้นมากขึ้นกวา่ในอดีต เพราะสะดวกและไม่ตอ้งเสียเวลาในการจดัเตรียมอาหาร 

5. ร้านอาหารเพือ่สุขภาพอยา่งแทจ้ริงในปัจจุบนัยงัมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการ 



 
 

 
 อุปสรรค 
1. สินคา้ทดแทนมีจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างความแตกต่างให้เด่นชดั รวมทั้งตอ้งส่ือให้เห็นถึง

ประโยชน์ที่ลูกคา้จะไดรั้บอยา่งจริงจงั เสริมการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค และเพิม่ความน่าสนใจในบริการ 
2. แมว้า่คู่แข่งทางตรงจะมีจ านวนไม่มากนัก แต่คู่แข่งทางออ้มมีจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีคู่แข่งใหม่สามารถ

เขา้มาแข่งขนัไดง่้าย 
3. ผูบ้ริโภคบางส่วนรู้สึกวา่อาหารเพือ่สุขภาพมีรสชาติไม่อร่อย 
4. อตัราการหมุนเวยีนของลูกคา้ส าหรับธุรกิจร้านอาหารค่อนขา้งต ่าในบางช่วงเวลา 
5. เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการ ซ่ึงการใหบ้ริการและการรับบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกนั และ 

มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในทันที ท าให้เกิดความยากในการควบคุมคุณภาพบริการให้คงอยู่ตาม
มาตรฐาน 
 
 จุดแข็ง 
1. เน่ืองจากไดเ้ล็งเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ ทางร้านจึงพฒันาและปรับปรุง

รายการอาหาร โดยยดึลูกคา้เป็นจุดยนื น าเสนอในส่ิงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ ซ่ึงเช่ือวา่หากลูกคา้มีความพงึพอใจแลว้ ก็จะก่อใหเ้กิดความสามารถในการท าก าไรในระยะยาวต่อไป 

2. การเป็นร้านอาหารเพือ่สุขภาพอยา่งแทจ้ริง โดยใหค้วามส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การ
คดัสรรวตัถุดิบ การปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการภายในร้านหากสามารถท า ให้ลูกคา้รับรู้ถึงความแตกต่างน้ี
แลว้ ก็จะน า มาซ่ึงความพงึพอใจของลูกคา้และน าไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการเป็นประจ า 

3. ร้านตั้งอยูใ่นซ่ึงมีประชากรอยูอ่าศยัหนาแน่น และมีอาคารส านักงานจ านวนมากเน่ืองจากตั้งอยูบ่ริเวณ
แหล่งชุมชน และใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิต ซ่ึงมีประชาชนอาศยัหนาแน่น อีกทั้งยงัมีกลุ่มเป้าหมายที่มี
รายไดต้  ่ากวา่ 9,000 บาทอีกดว้ย 

 
 จุดอ่อน 
1. เน่ืองจากเป็นร้านใหม่ ยงัไม่เป็นที่รู้จกัของลูกคา้ จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการส่ือสารให้ลูกคา้ทราบ

ถึงความแตกต่างดงักล่าวอยา่งชดัเจน เพือ่ดึงดูดความน่าสนใจจากผูบ้ริโภคให้เขา้มาใชบ้ริการของร้าน
เรา 

 

ผลผลติทางสังคมทีโ่ครงการเสนอ 
   ดงัที่ไดก้ล่าวมาเบื้องตน้แลว้วา่วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งร้าน ผกักะแกง คือ การเช่ือมโยงคนทั้ง 3 
กลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบร่วมกนั ตามล าดบัดงัน้ี เพือ่สร้างทางเลือก ในการบริโภคอาหารปลอด
สารเคมีปนเป้ือนใหก้บัผูมี้รายไดป้านกลาง ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา ทั้งน้ีวตัถุดิบที่น ามาประกอบอาหารก็เกิด



 
 

จากการเช่ือมร้อยภาคเกษตรกรรม โดยน าเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นเร่ืองการป้อนวตัถุดิบที่ปลอดสารเคมี
ปนเป้ือนใหก้บัทางร้าน และเม่ือไดผ้ลก าไรแลว้ทางร้านจะมีการดึงกลุ่มผูมี้รายไดต้  ่าที่อาศยับริเวณโดยรอบร้าน 
โดยการจดัโครงการ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติในดา้นเศรษฐกิจ โดยการลดรายจ่าย และ
เพิม่รายได ้อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผกัอินทรีย ์ที่ไดจ้ากกลุ่มเกษตรกรอีกดว้ย ทั้งน้ี
ทุกฝ่ายที่เกิดจากการเช่ือมร้อยเขา้สู่ระบบของทางร้านก็ต่างไดรั้บประโยชน์ทั้งส้ิน 
  โดยผลผลิตทางสงัคมที่ทางกลุ่มไดน้ าเสนอ ก็คือ ร้าน “ผกั กะ แกง” ซ่ึงเป็นร้านอาหารที่น าเสนอใน
รูปแบบขา้วราดแกง และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผกัปลอดสารเคมีดว้ย โดยทางร้านจะมีการจ าหน่าย
สินคา้ดงักล่าวในราคาประมาณ 30-40 บาท ซ่ึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายส่วนหน่ึงจะน าไปยกระดบัคุณภาพชีวติ
ใหก้บักลุ่มผูมี้ที่รายไดต้  ่า ที่อาศยัอยูบ่ริเวณรอบ ๆ ที่ตั้งของร้าน นอกจากน้ียงัเขา้ไปลดช่องวา่ง และขอ้จ ากดัใน
การเขา้ถึงอาหารปลอดสารเคมีของผูมี้รายไดป้านกลาง อีกทั้งไปเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผกัอินทรียใ์หก้บักลุ่ม
เกษตรกรที่ท  าเกษตรอินทรียใ์นบริเวณกรุงเทพ และปริมณฑลดว้ย 
  ส าหรับเหตุผลในการจดัตั้งเป็น ร้านขา้วราดแกงนั้น เน่ืองจาก จะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนด
ชนิดอาหารที่สอดคลอ้งกบัฤดูกาลของผกัแต่ละชนิดได ้และตอบสนองต่อปัจจยัเร่ืองเวลาที่ปัจจุบนัเป็นยคุแห่ง
การใชชี้วิตแข่งกบัเวลา การเป็นขา้วราดแกงก็เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกใหก้ารรับประทาน  

ทั้งน้ีในการจ าหน่าย และการก าหนดราคาอาหารนั้นจะเป็นราคาในทอ้งตลาด โดยลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ
กบัทางร้านจะถูกแบบเป็น 2 ลกัษณะ คือ ซ้ือกลบัไปรับประทานที่บา้น และรับประทานที่ร้านเลยทางร้านก็มี
บริการรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 2 แบบโดยมีการก าหนดราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถบริโภคไดน้ั้นเอง                                                                  

บทที่ 2 
แผนธุรกจิเพื่อสังคม 

แผนการตลาด 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

ร้านผกักะแกงเลือกวางตนเองในรูปแบบร้านอาหารปลอดสารเคมีปนเป้ือน ซ่ึงจะเนน้ใหบ้ริการอาหาร
ปรุงสุกที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือนในรูปแบบของขา้วราดแกงแก่ผูท้ี่มีรายไดป้านกลาง และใหค้วามส าคญัในดา้น
การคดัสรรวตัถุดิบ กระบวนการในการปรุงอาหาร  
กลยทุธท์างการตลาด 
 นโยบายดา้นการตลาดจะเนน้กลยทุธท์ี่น าเสนอความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์กล่าวคือผลิตภณัฑท์ี่
น าเสนอจะมีราคายอ่มเยากวา่ผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเดียวกนั อีกทั้งร้านผกั กะ แกง จะน าเสนอจุดเด่นของร้านที่
ถือเป็นร้านขา้วราดแกงเพือ่สงัคมที่จะเขา้ไปลดช่องวา่งในสงัคม เพือ่เป็นการดึงดูดลูกคา้อีกทางหน่ึง 

เป้าหมาย 
เป้าหมายทางธุรกิจ 
 เป้าหมายระยะสั้น 



 
 

- ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้จกัร้านอาหาร ผกั กะ แกง มากยิง่ขึ้น 
- สร้างมาตรฐานโครงการเพือ่ใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางธุรกิจ  

เป้าหมายระยะยาว 
- ขยายกิจการโดยการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ในการสนบัสนุน 

ร้านอาหารปลอดสารพษิ 
- สามารถจะขยายกิจการครอบคลุมทัว่กรุงเทพมหานคร และขยายต่อไปในต่างจงัหวดัให้ 

ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
เป้าหมายทางสังคม 
 ร้าน ผกักะแกง ตั้งขึ้นเพือ่ลดช่องวา่งในการเขา้ถึงอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือนของกลุ่มคนที่มีรายได้
ปานกลาง และเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายผกัอินทรียใ์ห้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มกัจะไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน
การจ าหน่ายสินคา้เกษตร เน่ืองจากมีการแทรกแซงจากพ่อคา้คนกลาง อีกทั้งการจดัโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติใหก้ลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยดว้ย 
 ดงันั้นเป้าหมายทางสงัคมของร้านผกักะแกงอาจแบ่งยอ่ยเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มแรก กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลาง สามารถที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีปนเป้ือน เพือ่สุขภาพที่แขง็แรงใน
ระยะยาว และกลุ่มที่ต่อมา คือ กลุ่มเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑอิ์นทรียไ์ดใ้นราคาที่เหมาะสม โดยไม่มี
การแทรกแซงจากพอ่คา้คนกลาง อีกทั้งทางร้านยงัมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรที่ยงัใชเ้คมี 
เปล่ียนมาท าเกษตรแบบอินทรียอี์กดว้ย เพือ่สุขภาพที่ดีของทั้งผูบ้ริโภค และผูผ้ลิตเอง และกลุ่มสุดทา้ย คือ กลุ่ม
ผูมี้รายไดต้  ่า จะมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น กล่าวคือมีรายจ่ายลดลง และมีรายไดเ้พิม่ขึ้นดว้ยโครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติ ในเร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากผกัอินทรียด์ว้ย 
 กระบวนการ (Process) 
กระบวนการจดัตั้งธุรกิจ ร้านผกักะแกง 



 
 

ก าหนดเมนูอาหาร 
รับของจากแหล่งวตัถุดิบท่ีได้

ติดต่อไวเ้บ้ืองตน้ 

ปรุงอาหาร และจดัเตรียมเพ่ือ
จ าหน่าย 

จ าหน่าย 

- ทานท่ีร้าน 

- ใส่ถุงกลบั 

 
 
กระบวนด าเนินการ ร้านผกักะแกง 
 
 
  
 
 
 
 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)     

รูปแบบการตกแต่งของร้านเนน้ความเรียบง่าย  ใหค้วามรู้สึกอบอุ่นและโปร่งสบาย รวมทั้งจะมีการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในร้านเป็นประจ า เพือ่ตอกย  ้าใหลู้กคา้รับรู้ถึงความสะอาด 
ปลอดสารพษิอยา่งแทจ้ริง 
ราคา (Price) 

ร้านผกักะแกง จะใชก้ลยทุธก์ารตั้งราคา โดยมีการคิดราคาสินคา้ดงัต่อไปน้ี  
ขา้วราดแกง 1 อยา่งราคา 30 บาท 
ขา้วราดแกง 2 อยา่งราคา 35 บาท 
ขา้วราดแกง 2 อยา่งขึ้นไป ราคา 40 บาท 
ใส่ถุงกลบับา้น กบัขา้วอยา่งละ 30 บาท   

เขียนแผนธุรกิจ หาท าเลที่ตั้งร้าน 
ออกแบบร้าน และ
จดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

จดัหาแม่ครัว /
พนกังาน 

ติดต่อแหล่งวตัถุดิบ 
ประชุมเพ่ือก าหนดวนั
เปิดร้าน และเตรียม
ความพร้อมพนกังาน 

ประชาสมัพนัธ ์
เปิดร้านอยา่งเป็น

ทางการ 

รายไดส่้วนหน่ึงใชใ้นการจดั
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต

ให้ผูมี้รายไดน้อ้ย 



 
 

  
 
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายเป็นร้านในรูปแบบร้านเด่ียว (Stand alone) ตั้งอยูท่ี่ ซอย ชินเขต 2 ถนน
ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นบริเวณที่อยูใ่กลก้บัสถานที่ส าคญัๆ เช่น มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิต หา้งสรรพสินคา้ไอทีสแควร์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และมีกลุ่มผูมี้รายไดต้  ่า
และ รายไดป้านกลางเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยงัมีการแพค็ถุงพร้อมจ าหน่ายดว้ย เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว
ในการจ าหน่าย 
 แนวทางการจดัการธุรกิจ 
การก าหนดกลยุทธ์ 

  ร้านผกักะแกง ตอ้งการประกอบธุรกิจเพือ่สงัคม โดยจดัตั้งเป็นร้านขา้วราดแกงที่ปลอดสารเคมี
ปนเป้ือน ซ่ึงเนน้กระบวนการเช่ือมโยง กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ขั้นตอนการใชว้ตัถุดิบ ไปจนถึงการบริหารผลก าไร
ของทางร้าน โดยในส่วนของการซ้ือวตัถุดิบในการน ามาประกอบอาหารนั้นทางร้านจะติดต่อกบัเกษตรกร
โดยตรง เพือ่สามารถต่อรองราคาไดต้ามความเหมาะสม โดยกลุ่มเกษตรกรที่ทางร้านจะเขา้ไปติดต่อซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ป็นเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เป็นบุคคลที่มีรายไดป้านกลาง และมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ซ่ึงในส่วนน้ีทางร้านจะเนน้คุณภาพอาหาร และบริการ 
อีกทั้งยงัเนน้ความสะอาด และรสชาติอร่อย โดยการใชแ้ม่ครัวที่มีความเช่ียวชาญในการปรุงอาหาร แลว้ใน
กลุ่มเป้าหมายสุดทา้ย คือ กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ที่ทางร้านจะใชร้ายไดส่้วนหน่ึงในการบริหารจดัการ เพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวติ โดยการส่งเสริมอาชีพ ในส่วนของการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผกั   
การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
  ดงัที่ไดก้ล่าวมาเบื้องตน้แลว้วา่วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งร้าน ผกักะแกง คือ การเช่ือมโยงคนทั้ง 3 
กลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบร่วมกนั ตามล าดบัดงัน้ี เพือ่สร้างทางเลือก ในการบริโภคอาหารปลอด
สารเคมีปนเป้ือนใหก้บัผูมี้รายไดป้านกลาง ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา ทั้งน้ีวตัถุดิบที่น ามาประกอบอาหารก็เกิด
จากการเช่ือมร้อยภาคเกษตรกรรม โดยน าเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นเร่ืองการป้อนวตัถุดิบที่ปลอดสารเคมี
ปนเป้ือนใหก้บัทางร้าน และเม่ือไดผ้ลก าไรแลว้ทางร้านจะมีการดึงกลุ่มผูมี้รายไดต้  ่าที่อาศยับริเวณโดยรอบร้าน 
โดยการจดัโครงการ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติในดา้นเศรษฐกิจ โดยการลดรายจ่าย และ
เพิม่รายได ้อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผกัอินทรีย ์ที่ไดจ้ากกลุ่มเกษตรกรอีกดว้ย ทั้งน้ี
ทุกฝ่ายที่เกิดจากการเช่ือมร้อยเขา้สู่ระบบของทางร้านก็ต่างไดรั้บประโยชน์ทั้งส้ิน 
  โดยผลผลิตทางสงัคมที่ทางกลุ่มไดน้ าเสนอ ก็คือ ร้าน “ผกั กะ แกง” ซ่ึงเป็นร้านอาหารที่น าเสนอใน
รูปแบบขา้วราดแกง และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผกัปลอดสารเคมีดว้ย โดยทางร้านจะมีการจ าหน่าย
สินคา้ดงักล่าวในราคาประมาณ 30-40 บาท ซ่ึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายส่วนหน่ึงจะน าไปยกระดบัคุณภาพชีวติ



 
 

ใหก้บักลุ่มผูมี้ที่รายไดต้  ่า ที่อาศยัอยูบ่ริเวณรอบ ๆ ที่ตั้งของร้าน นอกจากน้ียงัเขา้ไปลดช่องวา่ง และขอ้จ ากดัใน
การเขา้ถึงอาหารปลอดสารเคมีของผูมี้รายไดป้านกลาง อีกทั้งไปเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผกัอินทรียใ์หก้บักลุ่ม
เกษตรกรที่ท  าเกษตรอินทรียใ์นบริเวณกรุงเทพ และปริมณฑลดว้ย 
  ส าหรับเหตุผลในการจดัตั้งเป็น ร้านขา้วราดแกงนั้น เน่ืองจาก จะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนด
ชนิดอาหารที่สอดคลอ้งกบัฤดูกาลของผกัแต่ละชนิดได ้และตอบสนองต่อปัจจยัเร่ืองเวลาที่ปัจจุบนัเป็นยคุแห่ง
การใชชี้วิตแข่งกบัเวลา การเป็นขา้วราดแกงก็เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกใหก้ารรับประทาน  
ทั้งน้ีในการจ าหน่าย และการก าหนดราคาอาหารนั้นจะเป็นราคาในทอ้งตลาด โดยลูกคา้ที่มาใชบ้ริการกบัทาง
ร้านจะถูกแบบเป็น 2 ลกัษณะ คือ ซ้ือกลบัไปรับประทานที่บา้น และรับประทานที่ร้านเลยทางร้านก็มีบริการ
รองรับกลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 2 แบบโดยมีการก าหนดราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถบริโภคไดน้ั้นเอง                                                                  

 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แบ่งเป็นการส่งเสริมการตลาดในช่วงเปิดตวั 3 เดือนแรก และการส่งเสริมการตลาดในระยะหลงั 3 เดือนแรก 
1. การส่งเสริมการตลาดในช่วง 3 เดือนแรก มีจุดประสงคเ์พือ่สร้างการรู้จกัและเร่งการทดลองใช ้

- มีการใหบ้ตัรสะสมแตม้ใชบ้ริการครบ 10 คร้ังฟรีขา้วราดแกง 1 จาน 
- แจกแผน่พบัโฆษณา ที่มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลูกผกัในรูปแบบของคนเมือง 

2. การส่งเสริมการตลาดในระยะหลงั 3 เดือนแรก มีจุดประสงคเ์พือ่เพิม่รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเพือ่เพิม่อตัรา
การซ้ือซ ้ ามีการจดัท าแฟนเพจในเฟซบุค๊เพือ่เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธธุ์รกิจร้านอาหารใหเ้ป็นที่
แพร่หลายมีการจดักิจกรรมอบรมเก่ียวกบัการปลูกผกัส าหรับคนเมืองเพือ่ใหค้วามรู้แก่ผูม้าใชบ้ริการในแต่ละ
เดือน 
 
 
 

 แผนการด าเนินงานด้านการตลาด  
  ก่อนถึงก าหนดการเปิดร้านช่วง 3 จะมีการประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั และเพิม่
แรงจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายมาใชบ้ริการร้านในวนัเปิดร้านที่ก  าลงัจะมาถึงโดยมีการประชาสมัพนัธ ์เป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี 
  ระยะแรก มีการติดโปสเตอร์แผน่ใหญ่ที่เขียนวา่ “ใครวา่จะรักสุขภาพทั้งที ตอ้งมีตงัค”์ บริเวณหน้าร้าน
เพือ่สร้างความสนใจใหก้บัผูท้ี่สญัจรผา่นบริเวณนั้น โดยงบประมาณในการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเป็นเงิน
จ านวน 2,000 บาทและมีการเปิดแฟนเพจในเฟสบุค๊เพือ่เพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธร้์านอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ระยะสอง มีการติดป้ายประชาสมัพนัธต์ามเสาไฟฟ้า และรถสองแถวประจ าทางที่ผา่นหนา้ร้านโดยเป็น
ขอ้ความที่เขียนวา่ “ใครวา่?? จะรักสุขภาพทั้งที ตอ้งมีตงัค ์คุณเองก็มีสิทธ์ิ” โดยบอกวา่เปิดร้าน และที่ตั้งของ
ร้านที่ชดัเจน ในส่วนน้ีใชง้บประมาณจ านวน 3,000 บาท   



 
 

ผูจ้ดัการร้าน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน แม่ครัว ผูช่้วยแม่ครัว 

 ระยะที่สาม มีการเปล่ียนโปสเตอร์บริเวณหนา้ร้าน โดยมีขอ้ความวา่ “ไม่มีตงัค ์ก็สุข (ภาพดี) ได ้อีก 30 
วนัเจอกนั” โดยในโปสเตอร์สามารถเปล่ียนแลงตวัเลขได ้โดยนบัถอยหลงัลงมาเร่ือย ๆ จนถึงวนัเปิดร้าน และมี
การเดินแจกโปสการ์ดเพือ่ประชาสมัพนัธร้์านตามอาคารส านกังาน และหอพกัต่าง ๆ ที่อยูบ่ริเวณโดยรอบที่ตั้ง
ร้านในอาณาเขตประมาณ 5 กิโลเมตร โดยในโปสการ์ดจะมีการแจง้ถึงวตัถุประสงคข์องการเปิดร้าน และ
จุดเด่นของร้าน ค  าขวญั ที่ต ั้ง และค าพดูจูงใจ รวมไปถึงแจง้วนัเปิดร้านดว้ยโดยในส่วนน้ีใชง้บประมาณเป็นเงิน
จ านวน 2,000 บาท 
 

แผนการด าเนินงาน 
โครงการเพื่อสังคม 
 ร้านผกักะแกงจะน ารายไดส่้วนหน่ึงหลงัจากที่ร้านไดด้ าเนินธุรกิจผา่นจุดคุม้ทุน โดยน ารายไดส่้วน
หน่ึงไปจดัท าโครงการเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มแรงงานที่มีรายไดต้  ่าที่อาศยัอยูใ่นเขตที่ตั้งร้าน ซ่ึง
โครงการที่จะเขา้ไปท ากบักลุ่มเป้าหมายน้ีจะเป็นโครงการเก่ียวกบั การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผกั
ปลอดสารเคมีปนเป้ือน และส่งเสริมโครงการเก่ียวกบัการปลูกผกัในครัวเรือน ทั้งน้ี เพือ่มุ่งหวงัใหก้ลุ่มคน
เหล่าน้ีมีรายไดเ้พิม่มากขึ้น และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ซ่ึงแผนในการปฏิบติัการมีดงัน้ี  

- ติดต่อผูน้ าชุมชนที่รับผดิชอบในเขตพื้นที่ที่ต ั้งร้าน 

- สร้างความเขา้ใจที่ดี และบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการแก่กลุ่มแรงงานที่มีรายไดต้  ่า 

- รับสมคัรกลุ่มแรงงานที่มีรายไดต้  ่าที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ 

- ติดต่อเจา้หนา้ที่ ที่มีความเช่ียวชาญในการแปรรูปอาหาร และการปลูกผกัดาดฟ้า มาใหค้วามรู้กลุ่ม
แรงงานที่มีรายไดต้  ่าที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ 

- ร่วมกนัแปรรูปผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารเคมีปนเป้ือน และปลูกผกัสวนครัวในครัวเรือน 

การลงทุน 
สถานประกอบการ รูปแบบของร้านจะเนน้ความทนัสมยั โปร่งสบาย โดยท าสัญญาเช่า และตกแต่ง

เพิม่เติม 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ซ้ือเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด

เหลือจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ตกแต่งร้านจากการซ้ือกิจการต่อ 
บุคลากร จดัจา้งเป็นรายเดือน 

รายละเอียดด้านบุคลากร 
รายละเอียดของพนกังานแต่ละต าแหน่ง 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละต าแหน่ง 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

 
1 ผูจ้ดัการร้าน 1 10,000 10,000 
2 ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 1 9,000 9,000 
3 แม่ครัว 1 10,000 10,000 
4 ผูช่้วยแม่ครัว 1 8,000 8,000 
 รวม 5  37,000 

 

 

 

 

คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน (JOB DESCRIPTION) ของแต่ละต าแหน่ง 
แม่ครัว 

คุณสมบตัิ 
1. มีประสบการณ์ดา้นการปรุงอาหารไม่ต ่ากวา่ 7 ปี จากร้านอาหารที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั 

ร้านผกักะแกง 
2. มีจิตใจรักการบริการ 
3. มีสุขอนามยัที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการท า งาน 

รายละเอียดงาน 

1. ปรุงอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขอนามยั 
2. ตรวจนบั และประมาณปริมาณวตัถุดิบใหเ้พยีงพอกบัการใชง้าน 

3. แจง้ชนิดและปริมาณวตัถุดิบที่ตอ้งการแก่ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านเพือ่ด า เนินการสัง่ซ้ือ 
4. ท าความสะอาดบริเวณเตาปรุงอาหาร และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว 

ผู้ช่วยแม่ครัว 
คุณสมบตัิ 

1. มีประสบการณ์ดา้นการปรุงอาหารไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 

2. มีจิตใจรักการบริการ 
3. มีสุขอนามยัที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการท า งาน 



 
 

รายละเอียดงาน 

1. ตรวจรับวตัถุดิบร่วมกบัผูจ้ดัการร้าน 

2. จดัเตรียมวตัถุดิบใหพ้ร้อมส าหรับใหแ้ม่ครัวประกอบอาหารแต่ละจาน 

3. จดัวางอาหารที่ปรุงเสร็จที่บริเวณตูว้างอาหาร 
 4. ท าความสะอาดพื้นครัว และโตะ๊ที่ใชใ้นการจดัเตรียมอาหาร 
ผู้จัดการร้าน  

• คุณสมบตั ิ

1. จบปริญญาตรี (ไม่จ ากดัสาขา) 
2. มีความซ่ือสตัย ์

3. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที ่
4. มีใจบริการ 

• หนา้ที่ ความรับผดิชอบ 
1. ดูแลดา้นการบญัชี 

2. ดูแลดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3. ดูแลดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 

• คุณสมบตั ิ
1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

2. มีความรับผดิชอบ 

3. มีใจบริการ 

• หนา้ที่ความรับผดิชอบ 
1. ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 

2. เป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ 

แผนการเงนิ 
 ท าการวเิคราะห์ดา้นการเงินโดยตั้งสมมติฐานในการด าเนินการ ดงัน้ี 
สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท าแผนการเงิน 



 
 

 เงินลงทุนเร่ิมตน้ 380,000 บาท  ส าหรับค่าตกแต่งร้าน รวมทั้งค่าอุปกรณ์ภายในร้านบางส่วน และ
เงินทุนหมุนเวยีนอีกจ านวน 220,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ประกอบดว้ย 

- เงินเดือนผูจ้ดัการร้านและพนกังาน 51,000 บาท 

- ค่าซ้ือกิจการต่อ(เซง้ร้าน)พร้อมอุปกรณ์ภายในร้านบางส่วน 250,000 บาท 

- ค่าตกแต่งร้านเพิม่เติม 2,000 บาท 

- ค่าเช่าสถานที่ 7,000 บาท ต่อ เดือน   

- ค่าเช่ามดัจ าสญัญา 28,000 บาท 

- ค่าไฟฟ้าประมาณ  2,500 บาท 

- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าแก๊ส  ค่าน ้ า  ค่าส่ิงพมิพ ์ คิดเป็น 3 % ของรายไดส้ าหรับปี 

ที่ 1 และ 2 % ของรายไดส้ าหรับปีที่ 2 เป็นตน้ 
  ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  รายละเอียดแต่ละปีดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
แผน่พบั 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 
ส่งเสริมการขายภายใน
ร้าน : จดักิจกรรม
อบรมเก่ียวกบัการปลูก
ผกัส าหรับคนเมือง 

36,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

รวม 40,200 22,200 22,200 22,200 22,200 

ตารางต้นทุนคงทีแ่ละต้นทุนผนัแปร 
ตน้ทุนคงที่  ประกอบดว้ย    
ล าดบั
ที่ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท 

1 ค่าซ้ือช่วงต่อธุรกิจ (เซง้ร้าน) 250,000  
2 ค่ามดัจ าค่าเช่าสญัญา 28,000 
3 เงินเดือนพนกังาน (ต่อเดือน) 48,000 
4 ค่าเช่า (ต่อเดือน) 7,000 
 รวม 333,000 

   
ตน้ทุนแปรผนั (ต่อเดือน) 



 
 

ล าดบัที ่ รายการ จ านวนเงิน/บาท 
1 ค่าประชาสมัพนัธ ์ 1,850 
2 ค่าน ้ า 1,000 
3 ค่าไฟ 2,500 
4 ค่าแก๊สหุงตม้ 2,400 
5 ค่าอ่ืนๆ 7,000 

 รวม 14,750 
 
 การประมาณการรายได้ 
 จากจ านวนประชากรแขวงทุ่งสองหอ้ง  83,378 คน ที่ไดจ้ากขอ้มูลประชากรจ าแนกตามหมวดเพศ ภาค 
และเขตการปกครอง พ.ศ.2553 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี พบวา่ มีประชากรหญิง
ทั้งหมด 43,120 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72  และมีประชากรชายทั้งหมด 40,258 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.28  และ
จากการประมาณการกลุ่มเป้าหมายที่มีรายไดต้  ่ากวา่ 9,000 บาท โดยประมาณการจากลกัษณะแวดลอ้มของพื้น
ที่ตั้งร้าน คาดวา่มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีรายไดต้  ่ากวา่ 9,000 บาท  ประมาณ 7,000 คน และประมาณการคน
ที่สนใจเขา้มาใชบ้ริการประมาณ 4,000 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14  ดงันั้นจึงค  านวณประชากรเป้าหมายไดเ้ท่ากบั 
7,000*57.14 = 399,980 คนต่อวนั 
 จากขอ้มูลร้านอาหารในแขวงทุ่งสองหอ้ง พบวา่มีจ  านวนร้านอาหารทั้งหมด 15 ร้าน ดงัน้ี 

1. คอนเนอร์บาร์ 

2. ร้านสม้ต าย  าแซ่บ 

3. ร้านรสมือแม่ 

4. ร้านบา้นสีสม้ 

5. ร้านสเตก็คุณหญิง 

6. ร้านไข่เจียวอีสาน 

7. ร้านศิริวรรณหอยทอด 

8. ร้านบา้นคุณพอ่ 

9. ครัวนกนอ้ย 

10. ร้านเจณี๊ 

11. ภทัริน 

12. หยิว่ก่ี 

13. ครัวพรพมิล 

14. ร้านเงาไม ้

15. ร้านเพชรแพรว 



 
 

จากจ านวน 15 ร้าน คาดวา่ 50 % ของร้านดงักล่าว จะเป็นคู่แข่งกบัร้านผกักะแกง ซ่ึงค  านวณได ้

เท่ากบั 8 ร้าน 
  
จ านวนประชากรเป้าหมาย 7,000 คนต่อวนั 
จ านวนประชากรเป้าหมายทั้งส้ิน 4,000 คนต่อวนั 
จ านวนร้านคู่แข่ง 8 ร้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมายต่อร้าน 500 คนต่อร้าน 
  
  
 การประมาณการรายได ้
  
จ านวนประชากรเป้าหมายต่อร้าน 500 
ราคาเฉล่ียต่อคนต่อม้ือ 30 
รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั 15,000 
 
งบจ่ายลงทุน 
 ร้านจะจดัหาเงินทุนโดยผูจ้ดัการร้านทั้ง 3 ท่าน จะลงทุนในอตัราส่วนเท่าๆกนั คนละ 200,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 600,000 บาท ซ่ึงเงินทุนที่ไดม้านั้นจะน าไปใชใ้นการซ้ือกิจการต่อ(เซง้) จ  านวน 250,000 บาท 
(ซ่ึงราคาน้ีรวมอุปกรณ์ภายในร้านบางส่วน) จ่ายค่ามดัจ าสญัญา 28,000 บาท ตกแต่งร้าน 2,000 บาท และค่า
อุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร ตูแ้ช่อาหาร จ านวน 100,000 บาท ส าหรับ
ส่วนที่เหลืออีก 220,000 บาท จะน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
 เงินลงทุนของผูจ้ดัการร้าน    600,000 
  รวมแหล่งที่มาของเงินทุน   600,000 
 แหล่งใชไ้ปของเงินทุน 
  เงินลงทุนหมุนเวยีน    220,000 
  ค่าตกแต่งร้าน ค่าซ้ือกิจการต่อ    280,000 
ค่ามดัจ าค่าเช่าสญัญา 
  รวมแหล่งใชไ้ปของเงินทุน   600,000 
 
 



 
 

 
 
 
การประมาณการงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
จุดคุม้ทุน 

 
=  600,000/94675 

    
 

จุดคุม้ทุน                   =  6.34  เดือน 

    
    
 

สรุปคือ ร้านผกั กะ แกง จะมีจุดคุม้ทุนเม่ือด าเนินกิจการเป็นเวลา  6.34เดือน 

   

 
 

    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 390,000 

    
    
    
    รายการ     บาทต่อเดือน 
ตน้ทุน
ขาย 

 
  -182,000 

เงินเดือน 
 

  -48,000 



 
 

ค่าเช่า 
 

  -7,000 
  

 
    

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ     
  ค่าน ้ า   -1,000 
  ค่าไฟ   -2,500 
  ค่าแก๊สหุงตม้ -2,400 
  ค่าประชาสมัพนัธ ์ -1,850 
  ค่าอ่ืนๆ   -3,000 
  ค่าเส่ือม   -7,000 
  

 
    

รวม     -254,750 
 
 
 
โอกาสในการขยาย Model / ท าให้ยั่งยนื 
 เม่ือธุรกิจมีผลก าไรและมีความมัน่คง  ผูป้ระกอบการมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจหรือท าให้ธุรกิจมี
ความย ัง่ยนืเพิม่มากขึ้น  โดยมีวธีิการที่สามารถท าไดห้ลากหลาย 

1. ขยายกิจการโดยการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ในการสนบัสนุนร้านอาหาร
ปลอดสารเคมีปนเป้ือน 

2. สามารถจะขยายกิจการครอบคลุมทัว่กรุงเทพมหานคร และขยายต่อไปในต่างจงัหวดัใหค้รอบคลุม
ทัว่ประเทศ 

3. มีช่องทางการซ้ือขายมากขึ้น  เช่น มีบริการส่งถึงที่โดยอาจจะรับส่งป่ินโตม้ือกลางวนัใหก้บักลุ่ม
ลูกคา้ที่สนใจ รับท าอาหารนอกสถานที่  เป็นตน้ 

4. สามารถเป็นทางเลือกใหก้บักลุ่มลูกคา้ทัว่ไป โดยมิไดมุ่้งจ าหน่ายเพยีงกลุ่มเป้าหมายเพยีงอยา่งเดียว 
 
 
 


