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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบ สิ่งแวดล้อมล้อมรอบไปด้วยมลพิษรอบตัวที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้
เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทาให้คนเริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เลือกสรร
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอาหารเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สาคัญเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
มนุษย์ไม่สามารถขาดอาหารได้ ซึ่งในปัจจุบันมีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกรับประทาน แต่หาก
ต้องการดูแลสุขภาพ มนุ ษย์จาเป็นต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง
ดังคาพูดชาวตะวันตกที่ว่า “You are what you eat” หน่วยงานรัฐบาลพยายามแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชน สนับสนุนให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานผักและผลไม้เป็น
ประจา หากพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ อาจไม่สามารถตระเตรียม
อาหารให้ ทั น เวลาได้ แผนธุ ร กิ จ ร้ า นไอริ น ฟาร์ ม ผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และใช้ชีวิตประจาวันเร่งรีบ
แผนธุ ร กิ จ นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพ
รั บ ประทานอาหารที่มี ป ระโยชน์ มีบ ริการการจัดส่ ง อาหาร โดยมีเ งินลงทุน 1,600,000 บาท
กลุ่ ม เปู า หมายหลั ก คื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ อาศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณ
กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน 40% อายุ 20-40 ปี มีรายได้ต่อคนประมาณ 20,000 บาท ขึ้นไป มีการ
กระจายตัวของเพศหญิงและเพศชายในอัตราเท่ากัน
กลยุทธ์ด้านการตลาด เน้นนาเสนอเมนูอาหารผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหาร
ตะวันตก เหมาะสาหรับครอบครัว ฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์อยู่ภายในบริเวณเดียวกับร้าน ผู้บริโภค
สามารถรับประทานอาหารและเดินสารวจฟาร์มผักได้ สาหรับการตั้งราคาอยู่ในช่วง 100-300 บาท
อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย สาหรั บช่องทางการจัดจาหน่ายมีด้วยกันหลายช่องทาง ทั้งช่องทาง
ออนไลน์ และจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน โดยเน้นการตลาดให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้า มีการโฆษณา
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โดยการรีวิวจากเว็บ ไซต์ที่น่ าเชื่อถือและเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคมักใช้อ้างอิงในการค้นหาร้านอาหาร
มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อสร้างความน่าสนใจในสินค้า
กลยุทธ์ด้านการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจในครอบครัวโดยมีผู้ร่วมทุนด้วยกัน 2 คน
มีสัดส่วนของเจ้าของประมาณ 37% ของเงินลงทุนทั้งหมด จากการวิเคราะห์แผนการเงินของธุรกิจ
ระยะเวลา 5 ปี ในสถานการณ์ปกติ กิจการสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 2.85 ปี และมีแผน
ฉุกเฉินของกิจการ เมื่อไม่สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมาย พร้อมทั้งแผนในอนาคตสาหรับการ
ขยายธุรกิจ
คาสาคัญ: ผักไฮโดรโปรนิกส์, ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
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EXECUTIVE SUMMARY
Nowadays, people are spending a hasty life among the polluted
environment which resulted in health impacts and diseases. Thus, people are more
concerned about healthcare and select healthy food, one of the four basic needs for
living. Variety kinds of food are provided nowadays. However, for the health care, it is
necessary to take the 5 Food Groups to strengthen the body, as the Western says:
“You are what you eat”. Government agencies attempt to resolve health problems
for people by promoting the regular consumption of the 5 Food Groups, vegetables
and fruits. The hurried lifestyle of people does not allow them to prepare food in
time. With this reason, Aileen Hydroponics Vegetable Farm is introduced to satisfy
the consumers who prefer healthy food for their hasty life.
This business plan responds to the behavior of consumers who concerns
about healthcare and healthy food by having delivery service. An investment is
1,600,000 Baht. The main target group is people aged between 20-40 years old who
prefer healthy food for healthcare, which 40% are living in Bangkok. The average
income is 20,000 Baht and the distribution of male and female is in the same ratio.
Regarding marketing strategy, a combination of Thai and Western menus
suitable for family is highlighted. Hydroponics farm is in the area of the restaurant so
the customers are able to have a meal and survey the farm. Pricing is 100-300 Baht
which the consumers are pleased to pay. Various distribution channels are available
such as online and at the shop. The marketing plan focuses on the perception of
trademark of consumers from advertisements, by the review on the reliable websites
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which the consumers use as the source searching for restaurant, and the promotion
to interest customers.
In regard to financial strategy, this is the family business by two investors,
37% ownership of total investment. From the analysis of 5-year business financial
plan, the payback period is expected at 2.85 years, at the normal circumstance.
Emergency plan is available in the event of failure, as well as the plan for business
expansion in the future.
Keywords: Hydroponics vegetable, Aileen Hydroponics Farm
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กิตติกรรมประกาศ
แผนธุรกิจนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ ที่ช่วยแนะแนวทาง ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงข้อบกพร่องจน
สามารถทาให้แผนธุรกิจนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ ทางผู้จัดทาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ที่ได้สละเวลาเป็นประธานกรรมการ
การค้นคว้าอิสระ และให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้แผนธุรกิจเล่มนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษา MBA ทุกท่าน ผู้ร่วมทาแบบสอบถามเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทุกท่านสาหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวสาหรับ
กาลังใจและการสนับสนุนต่างๆ ขอขอบคุณบ้านผักไฮโดรลาลูกกาคลอง 4 สาหรับการมอบความรู้ใน
การอบรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์และคาแนะนาช่องทางการทาการตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ทาให้สามารถประกอบแผนธุรกิจ และจุดประกายเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
ขอขอบคุณพี่โครงการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาหรับคาแนะนาและให้คาปรึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ได้ศึกษาที่แห่ งนี้ หากมีข้อผิ ดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดในการทาแผนธุรกิจนี้
ผู้จัดทาขอน้อมรับไว้ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาววานิสา บารุงธรรม
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บทที่ 4 การวิจัยตลาด
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4.1
4.2
4.3
4.4
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วัตถุประสงค์การวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูล
4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.5 ผลการศึกษาวิจัย
4.5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
4.5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
4.5.1.2 ข้อมูลการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
4.5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
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4.6 สรุปผลการวิจัย

39

บทที่ 5 กลยุทธ์ทางการตลาด

40

5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
5.2 การแบ่งส่วนทางการตลาด Segmentation
5.2.1 พฤติกรรมการบริโภค
5.2.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5.2.2.1 กลุ่มลูกค้าผู้ต้องการดูแลสุขภาพ
5.2.2.2 กลุ่มลูกค้าทั่วไป
5.3 การเลือกกลุ่มตลาดเปูาหมาย (Targeting)
5.4 การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
5.4.1 Brand Positioning Statement
5.4.2 Brand DNA
5.4.2.1 Brand Attributes
5.4.2.2 Brand Benefits
5.4.2.3 Brand Value
5.4.2.4 Brand Personality
5.5 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
5.5.1 สินค้า (Product)
5.5.1.1 ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
5.5.1.2 ร้านอาหารไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
5.5.2 ราคา (Price)
5.5.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
5.5.3.1 การจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน
5.5.3.2 การจัดจาหน่ายผ่านไลน์ร้านค้า (Official Line)
5.5.3.2 การจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ร้านค้า
5.5.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5.5.4.1 Facebook Fan Page
5.5.4.2 Pantip Review
5.5.4.3 กิจกรรมส่วนลด 50% สาหรับเปิดกิจการช่วงแรก
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5.5.4.4 การแจกใบปลิว
5.6 การตรวจสอบและการควบคุม
5.6.1 คาติชมจากหน้าเว็บไซต์ ไลน์ (Official Line) เฟซบุ๊ค
5.6.2 ยอดขาย
บทที่ 6 กลยุทธ์การปฏิบัติการ
6.1 การเลือกทาเลที่ตั้งของสานักงาน
6.2 การวางแผนผังของกิจการ
6.2.1 พื้นที่ลานจอดรถ
6.2.2 ห้องเก็บวัตถุดิบ
6.2.3 ห้องครัวและห้องบรรจุอาหาร
6.2.4 พื้นที่ร้านอาหาร
6.2.5 พื้นที่ทาความสะอาด
6.2.6 พื้นที่เก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
6.2.7 พื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
6.3 การดาเนินงาน
6.3.1 การจัดตั้งธุรกิจ
6.3.1.1 การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
6.3.2 การติดต่อคู่ค้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ
6.4 การผลิตสินค้า
6.4.1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
6.4.1.1 ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
6.4.1.2 ร้านอาหาร
6.5 กาลังการผลิต
6.6 การจัดส่งสินค้า
6.6.1 ภาชนะบรรจุอาหารระหว่างการจัดส่ง
6.7 เงื่อนไขและข้อจากัดในการให้บริการ
6.8 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
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บทที่ 7 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.1 วัตถุประสงค์
7.2 แผนผังองค์กร
7.2.1 ผู้จัดการร้าน
7.2.2 ผู้จัดการฝุายผลิต
7.2.3 พนักงานดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
7.2.4 พนักงานครัว
7.2.4 พนักงานทาความสะอาด
7.2.5 พนักงานจัดส่ง
7.2.6 หัวหน้าฝุายขายการตลาดและฝุายบัญชี
7.2.7 หัวหน้าฝุายจัดซื้อ
7.2.8 พนักงานเสิร์ฟ
7.3 การคัดสรรบุคลากร
7.3.1 พนักงานระดับบริหาร
7.3.2 พนักงานระดับชานาญการ
7.3.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ
7.4 การกาหนดเปูาหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
7.6 การฝึกอบรมบุคลากร
บทที่ 8 กลยุทธ์การเงิน
8.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงิน
8.2 เปูาหมายทางการเงิน
8.3 โครงสร้างเงินทุน
8.3.1 เงินทุนในส่วนของเจ้าของ
8.3.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
8.3.3 ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital - WACC)
8.4 นโยบายทางการเงิน
8.4.1 การดารงเงินสด
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8.4.2 สินค้าคงเหลือ
8.5 ข้อสมมติฐานของการพยากรณ์ตัวแปรทางการเงิน
8.5.1 สมมติฐานของงบกาไรขาดทุน
8.5.1.1 รายได้ของกิจการ
8.5.1.2 ต้นทุนขาย
(1) วัตถุดิบ
(2) ค่าแรงทางตรง
(3) ค่าเสื่อมราคา
(4) ค่าเช่า
(5) ค่าสาธารณูปโภค
8.5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
(1) ค่าขนส่ง
(2) ค่าแรงทางอ้อม
(3) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
(4) ค่าสอบบัญชี
8.5.1.4 ดอกเบี้ยจ่าย
8.5.1.5 เงินปันผล
8.5.1.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8.5.2 สมมติฐานของงบแสดงฐานะทางการเงิน
8.5.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8.5.2.2 สินค้าคงเหลือ
8.5.2.3 อุปกรณ์
8.5.2.4 เจ้าหนี้การค้า
8.5.2.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
8.5.2.6 ทุนจดทะเบียน
8.5.3 สมมติฐานของงบกระแสเงินสด
8.5.3.1 ประมาณการกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
8.5.3.2 ประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุน
8.5.3.3 ประมาณการกระแสเงินสดจากการจัดหาทุน
8.5.4 ประมาณการงบทางการเงินของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.5.4.1 งบกาไรขาดทุน
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8.5.4.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน
8.5.4.3 งบกระแสเงินสด
8.5.4.4 การวิเคราะห์งบทางการเงิน
(1) งบกาไรขาดทุน
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(3) งบกระแสเงินสด
8.6 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
8.6.1 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV)
8.6.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR)
8.6.3 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
8.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน
8.7.1 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
8.7.1.1 ยอดขาย
8.7.1.2 ต้นทุนขาย
8.7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
8.7.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)
8.7.2.1 สถานการณ์ปกติ (Base Case)
8.7.2.2 สถานการณ์ดีเยี่ยม (Best Case)
(1) งบกาไรขาดทุน
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(3) งบกระแสเงินสด
(4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
8.7.2.3 สถานการณ์เลวร้าย (Worst Case)
(1) งบกาไรขาดทุน
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(3) งบกระแสเงินสด
(4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
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บทที่ 9 การประเมินแผนธุรกิจ

95

9.1 การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
9.2 ปัจจัยวิกฤติที่เป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวแห่งธุรกิจ
9.2.1 ปัจจัยคุณภาพสินค้าและการบริการ และความน่าเชื่อถือของกิจการ
9.2.2 วัตถุดิบหลัก
9.2.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
9.3 แผนฉุกเฉิน
9.3.1 แผนฉุกเฉินด้านการตลาด
9.3.2 แผนฉุกเฉินด้านการเงิน
9.3.3 แผนฉุกเฉินด้านการผลิตและการดาเนินงาน
9.3.4 แผนฉุกเฉินเมื่อวัตถุดิบหลักมีปัญหา
9.3.5 แผนฉุกเฉินปัญหาทรัพยากรบุคคล
9.4 แผนในอนาคต
9.4.1 การขยายสาขาไปต่างจังหวัด
9.4.2 การเพิ่มตลาดเด็ก

95
95
96
96
96
97
97
97
98
98
99
99
99
100

รายการอ้างอิง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกรับประทาน
ร้านอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์
ภาคผนวก ข ประเด็นในการสัมภาษณ์
ประวัติผู้เขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1 ข้อมูล TOWS Metrix
4.1 เกณฑ์การกาหนดค่าน้าหนักคะแนนระดับความคิดเห็น
5.1 แสดงจานวนกลุ่มตลาดทั้งหมดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี
5.2 แสดงกลยุทธ์ราคา
5.3 กิจกรรมทางการตลาดปี 2561
6.1 ที่ตั้งสานักงาน
8.1 แสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินทุน
8.2 งบประมาณเงินลงทุนและแหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุน (Use of Fund)
8.3 ต้นทุนวัตถุดิบต่อผักสลัดรวม 100 g.
8.4 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กหมูพริกไทยดา
8.5 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กหมูพอร์คชอพ
8.6 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กปลาดอลลี่
8.7 ต้นทุนวัตถุดิบต่อแซลม่อนแซ่บสลัด
8.8 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสลัดปูอัด
8.9 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กไก่สไปซี่
8.10 ต้นทุนวัตถุดิบต่อสปาเก็ตตี้เบคอน พริกแห้ง
8.11 จานวนแรงงานทางตรงและอัตราเงินเดือนต่อปี
8.12 จานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนกิจการ
8.13 ต้นทุนขาย
8.14 ค่าแรงทางอ้อม
8.15 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารระยะเวลา 5 ปี
8.16 งบกาไรขาดทุนสถานการณ์ปกติของร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ระยะเวลา 5 ปี
8.17 งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.18 งบกระแสเงินสดของสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.19 Free Cash Flow ในสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.20 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ จากการวิเคราะห์ความไว
8.21 งบกาไรขาดทุนสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี
8.22 งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี
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8.23 Free Cash Flow ของสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.24 งบกาไรขาดทุนของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการในระยะเวลา 5 ปี
8.25 งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการภายในระยะเวลา 5 ปี
8.26 งบกระแสเงินสดของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการภายในระยะเวลา 5 ปี
8.27 Free Cash Flow ของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการระยะเวลา 5 ปี
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 ทางเลือกที่หลากหลายของธุรกิจอาหาร
1.2 มูลค่าตลาดธุรกิจอาหารในประเทศไทย
1.3 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2560
2.1 สถิติการใช้งานโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนของประเทศไทย ปี 2016
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความน่าสนใจของธุรกิจ
“กระแสรักสุขภาพ” กาลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย จากค่านิยมของผู้คน
ต้องการมีรูปร่างที่ดูดี สุขภาพแข็งแรงจากภายใน อิทธิพลจากสื่อต่างๆ ยังทาให้เทรนด์ รักสุขภาพเป็น
ที่นิยมในกลุ่มคนวัยทางานและเด็กรุ่นใหม่ ทาให้คนกลุ่มนี้หันมาให้ความสนใจกับสินค้า กิจกรรมและ
บริการเพื่อสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การเลือกบริโภคอาหารและผักที่มีความปลอดภัย สด
ใหม่ และสะอาด อีกทั้งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทาให้คน
เริ่มหันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพ สรรหาสิ่งที่ช่วยทาให้สุขภาพดีทั้งจากการรับประทานอาหารและ
อาหารเสริมที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด เห็นได้จากกระแสรณรงค์ให้มีการออกกาลังกายจากสื่อทั่วไป
แต่การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดต้องดูแลมาจากภายในดังเช่นคาพูดของชาวตะวันตกที่ว่า “you are what
you eat” กินอะไรก็เป็นเช่นนั้น หน่วยงานของรัฐจึงได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดทาข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคน หรือ “โภชนบัญญัติสาหรับคนไทย”
ซึ่งมี 9 ข้อ ดังนี้
- กินอาหารครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาก หมั่นดูแลน้าหนักตัวตามค่าดัชนีมวลกาย
หรือ BMI (Body Mass Index)
- ทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปูงชนิดอื่น ข้าวที่บริโภคควรเป็น
ข้าวซ้อมมือ
- กินผักและผลไม้เป็นประจา
- เลือกรับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากถั่ว
- ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยควบคู่กับการออกกาลังกาย
- กินอาหารที่มีไขมันพอควร
- หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคอ้วน
และโรคอื่นๆ
- เลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน มีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ
- งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทาให้เป็นอันตราต่อตับ เพิ่มโอกาเป็นความดัน
โลหิต และโรคอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
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แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจการขายผัก ไฮโดรโปรนิกส์ คาดว่ายังเติบโตไปได้อีกไกล
เนื่องจากปัจจุบันมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี มีตลาดรองรับ มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษาแก่
เกษตรกรรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจ และมีบริษัทที่กล้าลงทุนนาร่องเพื่อพัฒนาแล้ว อีกทั้งจานวนผู้ผลิตที่
เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าตลาดของการปลูกผัก
แบบไฮโดรโปรนิ ก ส์ มี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย คื อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นี้ ท าให้ ต ลาดกว้ า งขึ้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
จากการศึกษาของข้อมูลภาคการเกษตรโดยเฉพาะภาคการเกษตรอินทรีย์พบว่า อัตรา
การขยายตัวต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยเกื อบร้อยละ 40 ตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2556 และตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559
อัตราการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 21 จากกระแสความนิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ทาให้มูลค่าตลาดของผักปลอดสารพิษสูงถึง 80,000 ล้านบาท แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้
ชื่อว่าเป็นครัวโลก ยังต้องมีการนาเข้าผักจากต่างประเทศ เนื่องจากผักที่ปลูกได้ผลผลิตต่ากว่าความ
ต้องการ บางชนิดมีราคาสูงกิโลกรัมละ 300 บาท เมื่อเทียบกับผักปลูกในเมืองไทยที่มีราคาต่ากว่า
ซึ่งการใช้เทคนิคการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์จะทาให้ลดการนาเข้าผักเมืองหนาวได้
คนไทยมีทางเลือกหลากหลายในการเลือกใช้บริการจากร้านอาหารมากขึ้น เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มขึ้น ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง
ทาให้ธุร กิจนี้ เข้าสู่สภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยร้านอาหารขนาดใหญ่อย่างเชนร้านอาหารได้
น าเสนออาหารใหม่ ๆ สู่ ต ลาด ใช้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ยอดขยายการลงทุ น สู่ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
ส่ ว นธุ ร กิจ ขนาดเล็ กถึง ขนาดกลางต้อ งมีก ารปรับกลยุท ธ์โ ดยนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใ นการ
ประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านที่มีขนาดใหญ่ และมีเอกลักษณ์ของผู้คนในสังคม

ภาพที่ 1.1 ทางเลือกที่หลากหลายของธุรกิจอาหาร
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่า (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี
2559 นี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับความคุ้มค่าใน
การเลือกใช้บริ การร้านอาหาร ซึ่งการจัดโปรโมชั่น เช่น การให้ส่ว นลด ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นต้น
ยังสามารถดึงดูดให้คนไทยใช้บริการร้านอาหารมากขึ้น และคาดว่า ตลาดธุรกิจร้านอาหารไทยรวมถึง
เชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไป น่าจะมีมูลค่าประมาณ 382,000-385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่
ในกรอบร้อยละ 1.9-2.7 จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 375,000 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้าง
ชะลอตัวจากปี 2558 โดยแบ่งเป็นมูลค่าตลาดของเชนร้านอาหาร 114,000-116,000 ล้านบาท
เติ บ โตอยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 3.6-5.5 จากปี 2558 ที่ มีมู ล ค่ า 110,000 ล้ านบาท และมู ล ค่ าตลาด
ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดกลางและเล็กประมาณ 268,000-269,000 ล้าน
บาท เติบโตอยู่ร้อยละ 1.1-1.5 จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 265,000 ล้านบาท

ภาพที่ 1.2 มูลค่าตลาดธุรกิจอาหารในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2560) ธุรกิจอาหารยัง
เป็นธุรกิจเด่นในปี 2560 จากเหตุผลของอาหารยังเป็นปัจจัยสี่ซึ่งสาคัญต่อการดารงชีวิต อีกทั้งคนไทย
ยังให้ความสาคัญกับการรั บประทานอาหารเพื่อสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลต่างๆ ระหว่าง
ท่องเที่ยว ที่สะท้อนโอกาสสาหรับธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการใช้ชีวิตรีบเร่ง และข้อจากัดทางด้าน
เวลา การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้
ใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมทั้งการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตมีต้นทุนในระดับต่า แต่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ในวงกว้าง ทั้งการโฆษณาจากร้านอาหารโดยตรง และการโฆษณาทางอ้อมจากการรีวิวหรือตัวกลาง
ในการโฆษณาให้ร้านอาหาร
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ภาพที่ 1.3 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2560
สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ในปัจจุบันมีหลายช่องทางให้เลือก
ไม่ว่าจะเป็น การส่ งให้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต การจาหน่ายหน้าฟาร์ม ส่งให้ร้านอาหารสุ ขภาพ โรงแรม
แต่ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเริ่มเปลี่ยนไปจากการสั่งซื้อหน้าร้านเพี ยงอย่าง
เดียว เริ่มหันเหมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น ช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังมีความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคไม่ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อหาซื้อสินค้า
การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ เป็นการปลูกพืชในน้าที่มีธาตุอาหารของพืชละลายอยู่
ทดแทนการปลูกพืชในดิน ซึ่งสารละลายธาตุอาหารพืชประกอบด้วยธาตุอาหารที่จาเป็นต่อพืช อยู่ใน
รูปที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที เนื่องจากมีการปรับค่าการนาไฟฟูา (EC) และความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ โดยตัวกลางที่ใช้ในการปลูกไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในน้าเท่านั้น แต่มีการพัฒนาให้ใช้ตัวกลาง
หรือวัสดุในการปลูก (Substrate) ทดแทนดินทั้งหมดแล้วรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช เรียกว่า
ซับส์เทรต คัลเจอร์ (Substrate culture) หรือแอกกรีเกตไฮโดรโปรนิกส์ (Aggregate hydroponics)
เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกกันว่าการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (อภิชาติ ศรีสอาด และ อัมพา คาวงษา, 2553,
น. 12-19) ในการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ในประเทศไทยปัจจุบันมี 2 ระบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
คือ ระบบ NFT เป็นระบบสาเร็จรูปที่นาเข้ามาจากออสเตรเลีย และอีกระบบหนึ่งคือระบบสารละลาย
หมุนเวียนชนิดไม่เติมอากาศ วิธีแบบหลังนี้ได้รับการพัฒนาจากพระราชวังสวนจิตรลดา
ประโยชน์ของการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์มีด้วยกัน 2 ประการ คือ ทาให้สามารถ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการปลูกได้ โดยตัดปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมออกไปได้ เช่น ดิน ในดินจะมี
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แร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ แหล่งที่มาของดินแตกต่างกัน ลักษณะคุณภาพก็แตกต่างกัน
เช่นกัน ประการที่สองคือ ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ให้ผลผลิตได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการ
ปลูกแบบใช้ดิน ด้วยการปลูกแบบไม่ใช้ดินทาให้ไม่มีโรคที่เกิดจากดิน ไม่มีวัชพืช และลดการจัดการดิน
อีกทั้งยังสามารถปลูกในระยะที่ใกล้กัน นอกจากนี้ยังมีการใช้น้าน้อยกว่าเนื่องจากมีการใช้ระบบน้าวน
แบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้า
1.2 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
“ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์” เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผักไฮโดรโปรนิกส์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์หลายช่องทาง ได้แก่ การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ โดยมีการ
บริการส่งตรงถึงบ้านในช่วงเวลาที่กาหนด โดยในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จะจัดส่ งสินค้าภายในรัศมี 20
กิโลเมตรจากฟาร์ม หลังจากนั้นจึงขยายการจัดส่งบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเน้นใน
เรื่องความสด สะอาดของวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ชนิดผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ที่มีให้เลือกซื้อ ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล บัตเตอร์เฮด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก เรด
ปัตตาเวีย กรีนคอส เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักที่นามาทานในรูปของสลัด นอกจากนี้ภายในรั้ว
เดียวกันกับฟาร์มผัก มีร้านอาหารสไตล์ตะวันตกผสมผสานกับความเป็นไทย ร้านอาหารแนวสุขภาพ
โดยนาผักสดที่ปลูกจากฟาร์มมาปรุงเป็นส่วนประกอบในจานอาหาร เพื่อเพิ่มช่องทางของที่มาของ
รายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของหน้าร้านจะมีผักสดจากฟาร์มจาหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเพื่อนา
กลับไปรับประทานที่บ้านได้ นอกจากนี้มีบริการรับทาข้าวกล่องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะ
เป็นแอปพลิเคชั่นในมือถือ หรือเว็บไซต์เพื่อสั่งซื้ อล่วงหน้าคอยอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้เป็นที่รับรู้ของตราสินค้าสู่ลูกค้าในวงกว้าง
1.3 เหตุผลที่เลือกทากิจการนี้เป็นแผนธุรกิจ
เพื่อศึกษาการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผักไฮโดรโปรนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนาไปวางแผนทาธุรกิจส่วนตัวในอนาคต เนื่องจากว่า
ปัจจุบันความต้องการของตลาดในการบริโภคผักยังมีเข้ามาเรื่อยๆ อีกทั้งกิจการต้องการผลิตผักที่มี
รสชาติหวาน เด็กกินง่าย ให้คนไทยได้ทานผักที่มีความปลอดภัย สด สะอาด มีสุขภาพดี และสามารถ
หาซื้อได้ง่าย รวมไปถึงต้องการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย และสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
เมื่อผู้บริโภคนึกถึงผักไฮโดรโปรนิกส์ที่สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางการออนไลน์ จะนึกถึงร้านไอริน
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องการศึกษาธุรกิจนี้คือ ต้องการหาวิธีแก้ปัญหาในการ
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ขนส่ง เนื่องจากสินค้านี้เป็นผักสด มักประสบปัญหาผักแห้งเหี่ยวในระหว่างการขนส่งหากต้องขนส่ง
ระยะไกล จึ งจ าเป็ น ต้องศึกษาให้ ครบทั้งระบบ ตั้งแต่การปลู กผั กอย่างไรให้ เป็นที่ถูกใจผู้ บริโ ภค
การดูแลในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน ไปจนถึงการขนส่งเพื่อให้ สินค้าที่ส่งออกไปยังสดใหม่
อยู่เสมอ และเรื่องสุดท้ายถ้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอที่ต้องจัดส่งให้ลูกค้า อาจเนื่องมาจากผักโดน
แมลงกิน การรับคาสั่งซื้อที่มากเกินไป เป็นต้น ควรมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ความ
เชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อฟาร์มลดลง
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บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม
ปัจจุบันคนไทยหันมารักษาสุขภาพตนเองด้วยเหตุผลหลายประการ เพื่อบุคลิกภาพที่ดี
ขึ้น ผิ ว พรรณ หรื อแม้แต่เทรนด์การออกกาลังกาย ซึ่งทาให้การบริโ ภคผั กมากขึ้น เนื่องจากผั กมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ผักเหล่านั้ นหลายๆ ครั้งที่ซื้อมายังมีสารพิษปะปนเป็นจานวนมาก เนื่องจาก
ผู้บริโภคมักเลือกผักที่มีสวยงาม ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องใช้สารเคมีจานวนมากเพื่อ
กาจัดแมลงเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและวิธีการปลูกพืชผักที่ช่วยลดปริมาณสารเคมีให้ลดลง
กว่าการปลูกผักแบบเดิม จึงขอแบ่งการปลูกผักออกเป็น 4 วิธีด้วยกัน ดังนี้
1. ผักไฮโดรโปรนิกส์ หมายถึงการปลูกพืชในน้าหรือหิน โดยมีสารละลายธาตุอาหารใน
น้า ในความเป็นจริงแล้วยังต้องใช้สารเคมีแต่ไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ซึ่งจะใส่
สารเคมีในช่วงเริ่มต้น 15 วันแรกของการปลูกเท่านั้น
2. ผักอินทรีย์ (Organic vegetables) หมายถึง ผักที่ปลูกจากวิธีการทางธรรมชาติ
100% ในทุกๆ ขั้นตอน หากที่ดินบริเวณปลูกนั้นเคยมีการทาเกษตรกรรมและใช้สารเคมีมาก่อนต้องมี
การปรับเปลี่ยนโดยให้ปล่อยที่ดินทิ้งไว้ 1 ปีสาหรับพืชล้มลุกและ 18 เดือนสาหรับพืชยืนต้นเพื่อปล่อย
ให้ระบบนิเวศธรรมชาติทางานได้มีเวลาฟื้นตัวและกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง ในการปลูกจะไม่มีการใส่
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม เพียงแต่จะมีการ
ดัดแปลงวิธีการปลูก เช่น ความชื้น น้า อากาศ การบารุงดิน เป็นต้น
3. ผั ก ปลอดสารพิ ษ หมายถึ ง ผั ก ที่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี สั ง เคราะห์ ใ นช่ ว งระหว่ า งการ
เพาะปลูก ไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แต่จะปลอดสารพิษในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพียงแต่สารเคมี
หรือปุ๋ยเคมีที่ใช้จะต้องไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ (ประกาศฉบับที่ 163 พ.ศ.
2538 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง)
4. ผักอนามัย มีวิธีการปลูกคล้ายกับผักปลอดสารพิษ แต่มีแตกต่างกันที่ผักอนามัยจะมี
การใช้ส ารเคมี ปู องกัน และกาจั ดศั ตรูพื ช ด้ว ย แต่ต้ องไม่เ กินมาตรฐานที่ก รมวิช าการเกษตรหรื อ
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพภายนอกของธุรกิจการขายผัก ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยใช้ PEST Analysis สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
2.2.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Factors)
สภาพแวดล้อมทางการเมืองถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบของธุรกิจ
เพราะหากสถานการณ์ทางการเมืองมีความเสถียร ทาให้ผู้ประกอบการเห็นแนวทางของบ้านเมือง
เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้สามารถวางแผนการดาเนินงานในธุรกิจนั้นได้ ดังเช่นในปัจจุบันที่รัฐบาล
พยายามส่งเสริมทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้ให้ เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันจึ งส่ งผลไปยังเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย แต่ห ากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่
แน่นอน หรือเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้น ก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อความต้องการผัก ไฮโดร
โปรนิกส์ทาให้ผู้บริโภคเลือกผักประเภทอื่นทดแทนในราคาที่ต่ากว่า
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองส่งผลต่อการขายผัก ไฮโดร
โปรนิกส์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียสาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่สาหรับผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่
แล้วอาจมีช่องทางการตลาดในการขายอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก
2.2.2 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
สภาพของเศรษฐกิจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้ส อยของผู้ บริโ ภค
ถึงแม้ว่าปัจจุบันคนไทยจะนิยมบริโภคอาหารสุขภาพมากขึ้น แต่ถ้าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวหรือ
เศรษฐกิจในขณะนั้นไม่ดีนัก ผู้บริโภคอาจเลือกสินค้าทดแทนอื่นแทนผัก ไฮโดรโปรนิกส์ หรือผักปลอด
สารพิษอื่นๆ หันกลับมาบริโภคผักทั่วไปแทนเนื่องจากมีราคาที่ต่ากว่า แต่หากเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศขยายตัวขึ้น จะทาให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคครัวเรือนที่มี
ความสามารถในการซื้อสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดี ขึ้นได้และทาให้
ธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นไปในทางบวก ทั้งนี้ขึ้นกับการสนับสนุนของรัฐบาลด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
นี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่จนมีโครงการ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หากรัฐบาลมีมาตรการในการสนับสนุนเกษตร
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ คาดว่าจะทาให้ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ขยายตัวดีขึ้น
2.2.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors)
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนคนนิยมอาหารฟาสต์ ฟูด
(Fast food) จั๊งค์ฟูดส์ (Junk food) เนื่องจากมีความรวดเร็ว หาง่าย ไม่แพง แต่ไม่ค่อยมีคุณค่าทาง
อาหาร แต่ปัจจุบันมีกระแสรักสุขภาพเข้ามาทาให้ผู้บริโภคพิถีพิถันในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์
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มากขึ้น ซึ่งตรงกับเทรนด์ที่นิยมในปัจจุบันคือ เน้นการควบคุมน้าหนัก ได้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ซึ่งในแต่ละวันในภาวะที่เร่ งด่วน โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องทางานหนักและไม่มีเวลาดูแล
ตนเองมากพอในเรื่องการบริโภคอาหาร การได้รับอาหารที่ประกอบด้วยผักที่มีประโยชน์จะทาให้
ผู้บริโภครู้สึกถึงสุขภาพที่ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น หากมีการจัดส่งอาหารที่มีประโยชน์ถึงมื อผู้บริโภคที่
ทางาน หรือบ้านในช่วงเวลาที่ต้องการจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น
2.2.4 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)

ภาพที่ 2.1 สถิติการใช้งานโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนของประเทศไทย ปี 2016
เทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้การเข้าถึงโลกออนไลน์จึงทาได้ง่าย
ขึ้นในทุกๆ วัน ส่งผลให้ยอดการใช้อินเตอร์เน็ตของไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2559 บริษัท
ดิจิทัลเอเจนซี่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ทาการวิจัย พบว่า ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีสัดส่วนถึง 56% ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นจานวนประชากรที่มากกว่าครึ่ง เป็นโอกาสในการทาธุรกิจขายผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยา สามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารเบื้องต้นกันได้อย่างไม่มีข้อจากัด และสามารถอัพเดตความเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ทาให้เมื่อ
ธุรกิจมีสินค้าใหม่ๆ ออกมา ก็จะสามารถแจ้งข่าวสารออนไลน์ได้ทันทีผลจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์
มากขึ้นทาให้เกิดกระแสสังคม โดยมีผู้ใช้บางกลุ่มเกิดการเลียบแบบจากตัวอย่างหรือคนที่พึงพอใจ
เช่น การซื้อสินค้าและทากิจกรรมตามดารา การไปในสถานที่ๆ โด่งดังในโลกโซเซียล เป็นต้น
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2.3 การประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
เพื่อให้ทราบความน่าสนใจการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มขายผัก ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย จึงใช้ Porter’s Five-Force Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.3.1 อานาจต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
วัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์สามารถหาซื้อได้ง่ายภายในประเทศ แหล่งจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์สามารถหาซื้อได้จากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือศูนย์อบรมการปลูกผัก ช่องทาง
ออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ ราคาไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก สาหรับอุปกรณ์สามารถซื้อได้ในไทย
ซึ่งผู้ผลิตมีจานวนมากมายในประเทศไทย ทาให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและเลือกซื้อสินค้าได้
ซึ่งหากสั่งซื้อสินค้าในปริ มาณมาก สามารถต่อรองราคาได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงสรุปได้ว่าผู้ผลิตหลักมี
อานาจต่อรองน้อยกว่ากิจการ
2.3.2 อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers)
เนื่องจากปัจจุบันมีฟาร์มผักหรือร้านขายผักไฮโดรโปรนิกส์อยู่มากกมาย กระจาย
ไปทั่ว ประเทศ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าซื้อตามห้ างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันนี้
ห้างสรรพสินค้ามีบริการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เช่น ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต โลตัส บิ๊กซี อีกทั้งยังมี
ช่องทางการขายสินค้าตามตลาดสดทั่วไป หรือช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ ทาให้ผู้บริโภคมีช่องทาง
เลือกซื้อสินค้าหลายทาง ส่งผลให้กิจการมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อ
2.3.3 การแข่ ง ขั น ระหว่ า งคู่ แ ข่ ง ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น (Rivalry among
Current Competitors)
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
หากผู้บริโภคเป็นบุคคลทั่วไปมักซื้อสินค้าบริเวณใกล้เคียง เพื่อได้รับผักที่สดใหม่ หรือซื้อสินค้าจาก
ซูเปอร์ขนาดใหญ่ เช่น ท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ต โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น หรือบางรายอาจมี สั่งซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้ส่งมาในรูปอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ แต่หากผู้บริโภคต้องการซื้อปริมาณจานวนมาก เช่น
ตามโรงแรมต่ า งๆ ร้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ มั ก สั่ ง ซื้ อ จากฟาร์ ม ผั ก ที่ มี ข นาดใหญ่ เ นื่ อ งจากมี
ความสามารถในการส่งสินค้า แต่ในบางครั้งแม้แต่ฟาร์มใหญ่เองไม่สามารถส่ งสินค้าได้ครบต้องขอ
ความร่วมมือภายในกลุ่มชุมชนที่ปลูกผักด้วยกันเพื่อส่งไปให้ลูกค้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการ
ของตลาดผู้บริโภคผักไฮโดรโปรนิกส์ ยังมีอัตราการเติบโตได้เรื่อยๆ แต่เพื่อหาความได้เปรียบในการ
แข่งขันกิจการต้องสร้างความแตกต่างจากรายอื่นๆ เช่น ใช้ เทคโนโลยีเพื่อผลิตผักให้มีความหวาน
มากกว่าปัจจุบัน หรือการปลูกผักที่ลดโซเดียมลงเพื่อให้ผู้ปุวยที่มีปัญหาสุขภาพเลือกบริโภคผักจาก
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ แทนร้านอื่นๆ และหากกิจการสามารถบริหารด้านโลจิสติกส์ส่ง
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สินค้าถึงมือผู้บริโภค แม้ผู้บริโภคอยู่ห่างไกลจากพื้นที่มากแต่สามารถควบคุมความสดของผักไว้ได้นาน
จะทาให้ได้เปรียบกว่าคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2.3.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ปัจจุบันมีธุรกิจร้านหรือฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ขึ้นมากมาย ทาให้กิจการมีคู่แข่ง
ทั้งจากการผลิตในแบบเดียวกัน และการผลิตในรูปแบบอื่น หากพิจารณาในมุมมองของการบริโภคผัก
พบว่าการเลือกซื้อผักทั่วไปโดยไม่คานึงถึงแหล่งต้นน้าว่ามาจากการผลิตแบบใดล้วนเป็นทางเลือกใน
การซื้อให้กับผู้บริโภคทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ ผักออแกนิค หรือการปลูกผักโดยใช้สารเคมี
ทั่วไปสามารถเป็นสินค้าทดแทนผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ ซึ่งผักไฮโดรโปรนิกส์จะมีราคาสูงกว่าการปลูกผัก
แบบใช้สารเคมี แต่ก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าผัก ออแกนิค ทั้งนี้การเลือกบริโภคขึ้นกับความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วว่าต้องการบริโภคผักในรูปแบบใด
หากเศรษฐกิ จ ของประเทศซบเซา การจั บ จ่ า ยใช้ ส อยลดลง ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภค
เข้มงวดการใช้จ่ายมากขึ้น ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปบริโภคที่มีราคาต่ากว่าผัก ไฮโดรโปรนิกส์ จึงสรุปได้
ว่ากิจการมีภัยจากสินค้าทดแทนค่อนข้างสูง
2.3.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีโครงการประชารัฐของรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
และเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ จึงมีโครงการอบรมการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งของรัฐและเอกชน
เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ อุปกรณ์สาหรับผู้ที่ต้องการทดลอง
ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กมีราคาไม่แพง จึงมองว่าธุรกิจนี้สามารถเข้าออกได้อย่างเสรี ถึงแม้ว่าการเข้ามา
เล่นในตลาดของคู่แข่งรายใหม่จะไม่ยากนัก แต่การที่จะทาให้ธุรกิจนี้เติบโตไปอย่างยั่งยืนนั้นยากกว่า
หากกิจการมีการบริหารการจัดการที่ดีทั้งภายในและภายนอก การบริการที่ดีส่งสินค้าตรงต่อเวลา นา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีโดยคานึงถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ จนทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจจนเกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย และอาจกลายเป็นวงกว้างเผยแพร่
ไปยังโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจการ โดยที่กิจการไม่ต้องลงทุนทาการตลาดมากนัก ทาให้กิจการ
สามารถลงทุนและพัฒนาในด้านคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคได้
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ภาพที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ Five-force Analysis อุตสาหกรรมร้านฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
จากการวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุนธุรกิจร้านฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์
ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่ามีความน่าสนใจในการลงทุน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจานวนผู้เล่นในตลาด
ผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ เพิ่มขึ้น สินค้าทดแทนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป แต่ความ
ต้องการของผู้บริโภคก็ยังคงสูงต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากเทรนด์การรักสุขภาพแล้ว อัตราของผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งผักยังเป็นสินค้าที่จาเป็นต่อการบริโภคของคนไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจ
นี้มีความน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตไปได้ หากกิจการสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และนา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทาธุรกิจ จะยิ่งเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจการมีศักยภาพใน
การแข่งขัน
2.4 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
การสารวจข้อมูลตลาดธุรกิจฟาร์มผั ก ไฮโดรโปรนิกส์ ในปัจจุบัน จะทาให้สามารถนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการทาธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันนี้มีฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ใน
ตลาดเป็นจานวนมาก ทั้งส่งสินค้าตามโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้ าหรือจัดส่งเดลิเวอรี่ จึงขอ
กาหนดขอบเขตเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ประเภทของสินค้า คือ ผักไฮโดรโปรนิกส์และเมนูอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์
2. มีบริการจัดส่งที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. ขนาดกิจการ มีพื้นที่ในการปลูกไม่ต่ากว่า 1 ไร่ (400 ตารางวา)
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4. จาหน่ายสินค้าทั้งแบบอาหารสุขภาพและจาหน่ายผักเป็นกิโลกรัม
2.4.1 คู่แข่งทางตรง
เป็นธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพเสิร์ฟพร้อมผัก ไฮโดรโปรนิกส์และจาหน่ายผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ เป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงชนาดกลาง มีกลุ่มลูกค้าคือผู้ที่ต้องการรับประทานผักสลัด
2.4.1.1 Home fresh
ลักษณะธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนาผัก ไฮโดรโปรนิกส์ซึ่งปลูก
เองภายในบริเวณร้านหลากหลายชนิด นามาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหาร และจาหน่ายผัก ไฮโดรโปร
นิกส์โดยแพคเป็นถุง เป็นกิจการขนาดเล็ก แต่ราคาสูง ลูกค้าของร้านส่วนใหญ่มีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงสูง มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นร้านแนวครอบครัวมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่เกือบครึ่งหนึ่งของ
ลูกค้าทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ โดยในอนาคตจะมีบริการการจัดส่งถึงบ้าน
รายการอาหารเป็น แนวอาหารอิต าเลี ยน การตกแต่ งร้านแนวคันทรี่
(Country style) ส่วนใหญ่มีรสชาติค่อนข้างหวาน เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ปัจจุบันมี
ด้วยกัน 2 สาขา สาขาแรกตั้งที่ เลขที่ 2 ซอยรามคาแหง 167 (ตรงข้ามมิสทีน) ถนนรามคาแหง
แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 และสาขาที่ 2 สาขาไทวัสดุ บางนา
จุดแข็ง
1. บรรยากาศการตกแต่งในร้านมีความเป็นเอกลักษณ์
2. มีการทาการตลาด
3. เมนูให้เลือกหลากหลาย
จุดอ่อน
1. ราคาต่อคนค่อนข้างสูง (ประมาณ 300-500 บาท/คน)
2. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
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ภาพที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์จากร้าน Home fresh
2.4.1.2 ร้านสวนผักน้า
เป็ น ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารสุ ข ภาพและมี ฟ าร์ ม ผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์
ภายในบริเวณเดียวกันมีขนาดไม่ค่อยใหญ่นัก โดยนาผัก ไฮโดรโปรนิกส์ที่ปลูกเองนามาปรุงเป็นส่วน
หนึ่งในเมนูอาหาร อาหารแนวตะวันตก เช่น พาสต้า สลัด แซนด์วิช เมนูอาหารไม่ค่อยหลากหลาย มี
ให้เลือกไม่มากนัก ราคาไม่ค่ อยแพง บรรยากาศของร้านเป็นแบบเปิดโล่ง (open-air) ทั้งหมด แต่
เนื่องจากห้อมล้อมด้วยต้นไม้อากาศจึงไม่ค่อยร้อน การบริการค่อนข้างเป็นกันเองเนื่องจากเป็นระบบ
ครอบครัว มีพนักงานเพียงไม่กี่คน เปิดทาการ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 11.00-14.00 น. แต่ถ้า
ต้องการซื้อเฉพาะผักสดแบบกลับบ้าน (take away) เปิดทาการทุกวัน 08.00-17.00 น.
จุดแข็ง
1. ราคาไม่แพง (ประมาณ 150-200 บาท/คน)
2. บรรยากาศการตกแต่งมีความเป็นธรรมชาติ เหมาะกับคนต้องการ
ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง
3. ความรวดเร็วในการบริการ
จุดอ่อน
1. มีเมนูให้เลือกไม่มาก
2. ทางเข้าร้านค่อนข้างหายาก หน้าร้านไม่โดดเด่น
3. ยังไม่มีการทาตลาดอย่างชัดเจน
4. เวลาเปิดทาการน้อย
5. รสชาติอาหารไม่คงที่
6. โต๊ะให้บริการน้อย มีเพียงไม่เกิน 10 โต๊ะ

ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์จากร้านสวนผักน้า
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2.4.2 คู่แข่งทางอ้อม
2.4.2.1 เป็นลักษณะธุรกิจที่มีการจาหน่ายผักสลัดและเมนูอาหารพร้อมทาน
ผู้บ ริโ ภคเกิดความมั่นใจในคุณ ภาพของสิน ค้า มีก ารทาการตลาดจน
เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค มีหลายสาขาทาให้สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ทาให้มีอานาจต่อรองกับผู้ ขาย (supplier) มาก ช่วยลดต้นทุนของสินค้า
มีความสามารถในการแข่งขันสูง ถึงแม้ว่าร้านอาหารซึ่งมีตราสินค้าเป็นที่รู้จักทั่วไปของผู้บริโภค จะไม่
มีการจัดส่งเดลี่เวอร์รี่เป็นของตนเอง แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการซื้อสินค้าหากผู้บริโภคต้องการทาน
อาหารนอกร้าน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทางาน หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่การบริการเข้าถึง เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีบริษัทสื่อกลางทาหน้าที่เป็นแมสเซ็นเจอร์ (messenger) ที่สามารถรับคาสั่งการซื้อของจาก
ผู้บริโภค แล้วไปซื้อสินค้าให้และส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง อาทิเช่น การบริการของ สกู ตตาร์
(Skootar) ไลน์แมน (Line man) ลาลามูฟ (Lalamove) เป็นต้น
(1) ร้านซิสเล่อร์ (sizzle)
เป็นธุรกิจร้านอาหารแนวตะวันตกโดยเน้นผักสลัด สเต็ก ซีฟูด ซุป และ
พาสต้ามีสาขาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 40 สาขา และสาขาอื่นๆ ทั่วโลก เป็นร้านอาหารแรกๆ ที่นา
สลั ด บาร์ เ พื่ อ บริ ก ารให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กรั บ ประทานได้ ต ามความต้ อ งการ พร้ อ มน้ าสลั ด
หลากหลายสไตล์ นอกจากอาหารคาวแล้ว ซิสเล่อร์มีเมนูของหวานและผลไม้ตามฤดูกาลให้ลูกค้าอีก
ด้วย
จุดแข็ง
1. ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค
2. เอกลักษณ์จากสลัดบาร์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
3. มีรสชาติถูกปากคนไทย
4. อาหารมีความหลากหลายทั้งชนิดและราคา
5. มีการทาการตลาดและโปรโมชั่นเชิญชวนลูกค้า
จุดอ่อน
1. มีหลายสาขาอาจทาให้มาตรฐานรสชาติไม่คงที่
2. ราคาค่อนข้างแพง
3. ไม่ได้เป็นผู้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เอง จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้
ตามความต้องการ
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ภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์จากร้าน sizzle
(2) ร้านโอ้กะจู๋
เป็นธุรกิจร้านอาหารแนวสุขภาพ ผักสลัดและผักอื่นๆ ที่นามาปรุงอาหาร
มีวิธีการปลูกแบบออแกนิค พร้อมน้าสลัดโฮมเมดหลากหลายสไตล์ สูตรคุณแม่ รวมถึงเครื่องดื่มจาก
เมล็ดกาแฟและชาออแกนิค โดยมีคอนเซ็ปว่า From farm to table ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากมี
กระบวนการผลิตแบบออแกนิค พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผักมีทั้งหมด 3 ส่วนคือสวนที่ 1 สวนผักแห่ง
ศรัทธา มีพื้นที่ขนาด 12 ไร่ซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังของที่ตั้งร้านอาหารสาขาแรก สวนที่ 2 สวนปลูกผัก
เพราะรั ก แม่ มี พื้ น ที่ ข นาด 8 ไร่ และสวนที่ 3 สวนปลู ก ผั ก เพราะรั ก พ่ อ มี พื้ น ที่ 50 ไร่ ส าหรั บ
ร้านอาหารมีด้วยกัน 3 สาขา คือ สาขาสันทราย สาขาแอร์พอร์ต และสาชาล่าสุดสยามสแควร์ เปิดทา
การตั้งแต่เวลา 9.30-21.30 ทุกวัน
จุดแข็ง
1. อาหารมีความหลากหลายสไตล์
2. วิธีการปลูกผักออแกนิคมีความปลอดภัยกว่าไฮโดรโปรนิกส์
3. มีการทาการตลาด
4. เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
จุดอ่อน
1. ต้นทุนสูงจากวิธีการปลูกออแกนิค
2. สินค้ามีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้นทุนสูง
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ภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์จากร้านโอ้กะจู๋
2.4.2.2 ร้านฟาร์มผักไฮโดรโปนิกที่เน้นขายเฉพาะผักไฮโดรโปรนิกส์
โดยผู้ผลิตมีขนาดของพื้นที่การปลู กมีขนาดใหญ่ สามารถผลิตวัตถุดิบ
ออกมาได้ปริมาณค่อนข้างมาก โดยเน้นช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีขนาดใหญ่ ดังนี้
- ตลาดขายส่ง อาทิเช่น ตลาดไทย ตลาดสี่ มุมเมือง เพียงแต่ถ้าเข้า
ตลาดนี้ราคาจะต่ามาก ผักส่วนใหญ่มาจากเขาค้อ มีอานาจการต่อรองราคากับลูกค้าค่อนข้างน้อย
ลูกค้ามักจะเลือกซื้อกับผู้ที่ให้ราคาถูกที่สุด
- โรงงานอาหารแปรรูป โดยส่วนใหญ่แล้วฟาร์มต้องมีขนาดที่ใหญ่มาก
และมี การจั ดการระบบที่ดี เพราะโดยปกติ แล้ ว โรงงานอาหารแปรรู ปต่างๆ จะมีข้อ กาหนดตาม
มาตรฐานต่างๆ เช่น GAP (Good Agricultural Practice) GMP (Good Manufacturing Practice)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) มีการระบุสเปคลงในสัญญา ราคาอยู่ใน
ระดับกลาง แต่มีข้อดีคือมีแหล่งรองรับสินค้าแน่นอน
- ร้านอาหาร ส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารจะไม่สามารถเก็บสินค้า (Stock)
ได้จานวนเยอะ อาจเนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บ มักจะสั่งสินค้าในปริมาณไม่มาก แต่ความถี่ในการ
สั่งซื้อค่อนข้างสูง ลูกค้ามักจะสั่งซื้อจากผู้ขายมากกว่า 1 ฟาร์ม ซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องการต่อรองราคา
หากฟาร์มใดมีราคาน้อยกว่าทางร้านอาหารมักจะสั่งซื้อจากฟาร์มนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วการทาธุรกิจกับ
ร้านอาหารจะเน้นเรื่องการบริหารการจัดส่งสินค้ามากกว่า เนื่องจากหากร้านค้ามีหลายสาขาหรืออยู่
กระจายกันทาให้ต้องคานึงถึงต้นทุนในการขนส่งด้วย
- สายการบิน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมี การประมูลและทาสัญญาระหว่าง
ฟาร์มผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์กับครัวการบินไทย ราคาและปริมาณมีการทาสัญญาตกลงกันไว้แต่แรก
หากขาดส่งอาจจะต้องเสียค่าปรับให้ครัวการบินไทย การส่งสินค้าต้องคานึงถึงคุณภาพเช่นเดียวกัน
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2.4.3 สินค้าทดแทน
ในปัจจุบันสาหรับผู้ต้องการบริโภคผักเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากผัก ไฮโดรโปร
นิกส์แล้ว ในบริเวณเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังมีสินค้าทดแทนผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ไม่ว่าจะ
เป็นผักออแกนิค ผักปลอดสารพิษ หรือผักทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งผักเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ง่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป สาหรับผักออแกนิค จุดแข็งคือ มีความปลอดภัยสูงกว่าการปลูกแบบไฮโดรโปร
นิกส์ ทั้งวิธีการปลูกและการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงออกจาหน่าย จุดอ่อนคือ มีราคาแพงกว่า หาซื้อได้
ยากตามท้องตลาดทั่วไป สาหรับผักปลอดสารพิษ จุดแข็งคือ หาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้ า หรือ
ตลาดทั่วไปบางพื้นที่ จุดอ่อนคือ ถึงแม้วิธีการปลูกจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ยังมีการใช้ปุ๋ยในการให้
ความเจริญเติบโต
2.5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสาเร็จ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม และประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
รวมไปถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของคู่แข่ง
2.5.1 การสร้างความรับรู้ในตราสินค้า
ในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจสาหรับธุรกิจร้านอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์และ
ฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ถึงแม้จะมีการแข่งขันไม่สู งมากนัก ผู้ ประกอบการมีหลายราย อีกทั้งผู้ ที่
ต้องการเข้ามาเริ่มธุรกิจนี้มีเพิ่มมากขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค หากธุรกิจมี
ตราสินค้า (brand) จะมีส่วนทาให้สินค้ามีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะของสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการจดจาตราสินค้านั้น
ได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรีย บของธุรกิจที่มีตราสินค้า หากผู้บริโภคสามารถรับรู้ จดจา สนใจเลือกซื้อ
สินค้า หากสินค้านั้นตรงกับกลุ่มเปูาหมายจะทาให้เกิดการซื้อซ้าได้
2.5.2 คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
คุณภาพสินค้าสาหรับธุรกิจอาหารและฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ มีความสาคัญ
อย่างมากต่อความรู้สึกของผู้บริโภค โดยเฉพาะผักไฮโดรโปรนิกส์ที่มักมีข่าวเสียหายในเรื่องของการใส่
สารเคมีในน้ ามากเกินไป ทาให้ ผู้บริโ ภคเกิดความกังวลกับสิ นค้า หรือรสชาติขมของผั กที่บริโ ภค
คุณภาพสินค้าของธุรกิจ อาหารต้องสะอาดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับที่รับได้ ส่วนผักไฮโดรโปร
นิกส์ต้องไม่มีรสขม สด และกรอบ ผู้บริโภคจึงจะเกิดความมั่นใจในสินค้าและตราสินค้า (brand) หาก
เกิดข่าวที่ไม่ดีทั้งในตราสินค้าหรือแม้แต่ผัก ไฮโดรโปรนิกส์ จะส่งผลให้ผู้บริโภคลดทอนความเชื่อมั่น
จนทาให้เกิดการไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า
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2.5.3 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ทั้งด้านคู่ค้าและลูกค้า
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งของการทาธุรกิจคือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
คู่ค้าและลูกค้า การทาธุรกิจที่รวดเร็วและมีคุณภาพโดยยืนหยัดด้วยตนเองเพียงคนเดียวไม่ได้ทาให้
ธุรกิจประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน แต่การแบ่งปันความรู้ แบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูนจะช่วยทาให้ธุรกิจมีห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่ยาว และนาไปสู่การ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งในปัจจุบันการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์มีการอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ทาให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นกับเจ้าของฟาร์ม ไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งใน
ภายในภาคหน้าต่างฝุ ายต่างช่ว ยเหลื อกันได้ในอนาคต ตัว อย่างเช่น หากในอนาคตทางร้านขาด
วัตถุดิบสามารถติดต่อกันภายในกลุ่มไฮโดรโปรนิกส์เพื่อหยิบยืม แบ่งปัน ขอซื้อวัตถุดิบหรือแนะนากัน
ได้ ในส่วนทางด้านลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์มีความสาคัญเช่นกัน เนื่องจากหากสามารถสร้างการ
สื่อสารเสนอสิ่ งที่ดีให้ลู กค้า รักษาความซื่อสั ตย์ของลู กค้าที่มีต่อตราสิ นค้าของเรา จะช่ว ยลดการ
สูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนทางด้านการตลาด และเพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าแนะนาต่อให้คนรู้จักหรื อ
การใช้บริการซ้าได้ ซึ่งในปัจจุบันการตลาดที่ประสบความสาเร็จและน่าเชื่อถือมาจากการแนะนาจาก
ปากต่อปาก (word to word) นั่นหมายถึงรายได้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องไปกับกาไรที่จะ
เพิ่มขึ้นในระยะยาวเช่นเดียวกัน
2.5.4 การใช้เทคโนโลยีในการทาธุรกิจ
สิ่งแวดล้อมในภาวะปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีในตอนนี้พัฒนาไป
มากเพียงใด และคาดว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ากว่าในปัจจุบัน การนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
ธุรกิจจะช่วยทาให้การทาธุรกิจเร็วขึ้น อีกทั้งประหยัดแรงงานคน ซึ่งแรงงานคนบางครั้งมีส่วนทาให้
ต้นทุนสูงขึ้น คุณภาพไม่สม่าเสมอ การนานวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มมาใช้ในฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์เพื่อ
จัดการดูแลผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน สามารถสั่งงานระบบให้น้าและปุ๋ยน้า ควบคุมปริมาณ
และตั้งเวลาล่วงหน้าได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อการตัดสินใจสั่งให้น้าได้แอพพลิเคชั่น
ได้ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนแรงงานได้มากทีเดียว สาหรับร้านอาหารการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทา
การตลาดและการจาหน่ายสินค้าก็มีประโยชน์เช่นกัน โดยมีการสร้างแอพพลิเคชั่นของทางร้านเอง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาเมนูสินค้าอาหารและผักไฮโดรโปรนิกส์ได้
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2.6 สรุปประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
1. ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์และฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์มีคู่แข่ง
ในตลาดเพิ่มขึ้น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งสาคัญคือคุณภาพของผักต้อง สด
กรอบ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด มีอาหารหลากหลายรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค และมีความ
สม่าเสมอจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับรายอื่นๆ
2. คู่แข่งทางตรงหากพิจารณาแล้วยังมีการทาการตลาดแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่กว้างขวาง
นักเนื่องจากมีเพียง 2 สาขาเท่านั้น และตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักจึงทาให้ไม่มีผู้นาตลาดที่แท้จริง
3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ คือความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินค้าและความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ และประการสุดท้ายคือการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและลูกค้าในระยะยาว
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บทที่ 3
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการประเมินสภาพแวดล้ อมภายนอกของธุรกิจ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพและฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ทาให้เราสามารถทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การทาธุรกิจนี้ ทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบ ทาให้เราสามารถนาปัจจัยต่ างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงกับธุรกิจของเราสามารถดาเนินการได้อย่างประสบความสาเร็จแบบยั่งยืน ในบทนี้จึงขอ
นาเสนอ SWOT Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนามาปรับเป็นกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
กิจการต่อไป
3.1 การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ
3.1.1 จุดแข็งของธุรกิจ
1. ปั จ จั ย แรกที่ พิจ ารณาคือ ด้ านการจั ดการ เนื่ อ งจากเป็ นธุ ร กิจ ขนาดกลาง
เจ้าของเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเองควบคุมทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนของร้านอาหารและฟาร์มผัก โดยเริ่มต้นมี
การจ้างแรงงานคนทั้งร้านอาหารและฟาร์มผัก ทาให้สามารถควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด ต่อมาเมื่อ
ฟาร์มผักเริ่ มลงตัวและมีความสามารถทางด้านการเงินเพิ่มขึ้น จึงเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีโดยการใช้
สมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยในการบริหารการจัดการ ทาให้ประหยัดเวลาและต้นทุนด้านแรงงานคน
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ทั้งรูปแบบสมาร์ทฟาร์ม และการ
เปิดตัวแอพพลิเคชั่นของทางร้านเอง ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยง่าย
3. การทาการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงจุดยืนของตราสินค้าให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเปิดช่ องทางการติดต่อระหว่าง
ผู้บริโภคและทางร้านเอง
4. ราคาต่อน้าหนักมีราคาถูกกว่ารายอื่น หรือมีความปลอดภัยกว่า เนื่องจาก 7
วันสุดท้ายทางร้านจะไม่ให้ปุ๋ยน้าเคมีแก่ผัก เพื่อให้ผักได้มีการชะล้างสารเคมีออกไป
5. โดยทั่วไปในฤดูร้อน ร้านผักหรือร้านอาหารจะประสบปัญหาผักขาดตลาด
จากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ทาให้ผักมีราคาแพง แต่กิจการปลูกผักและดูแลด้วยตนเองจึงมี
สินค้าให้ตลอดปี โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
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3.1.2 จุดอ่อนของธุรกิจ
1. เป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น และมีขนาดเล็ก จึงมีข้อจากัดทางด้านการลงทุน ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการตามคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว
2. ไม่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นเจ้าของกิจการหน้าใหม่ใน
ตลาดผักไฮโดรโปรนิกส์ จึงมีอานาจต่อรองกับผู้ขายน้อย
3. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3.2 การประเมินโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ
3.2.1 โอกาสของธุรกิจ
1. ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เทรนด์รักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาอาหารที่สะดวก ง่าย รวดเร็วและบารุงสุขภาพไปพร้อมกัน อาหารที่ทานคู่ผัก
สลัดหรือผักสลัดเอง เป็นเมนูหนึ่งที่สะดวกและทานง่าย อีกทั้งได้ประโยชน์จากผักตามความต้องการ
ของผู้บริโภค จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นโอกาสในการทาร้านอาหารและฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
2. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม ตามแผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (2560-2564) สร้างความเข้มแข็งในเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยั่งยืน และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนแรงงานเกษตรแบบเดิม นอกจากนี้ทางภาครัฐมีแนวทางในการ
จัดการฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรให้เป็ นระบบเดียวกัน จัดหมวดหมู่ให้ครบถ้วนทันสมัยตามยุค
ปัจจุบัน ทาให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถศึกษาข้อมูลได้
3. ที่ตั้งร้านและฟาร์มผัก อยู่ในแหล่งชุมชนทาให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางได้
สะดวก
4. มีบริการส่งสินค้าถึงปลายทางที่กาหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย
ไม่ต้องเผชิญปัญหารถติด อากาศร้อน
3.2.2 อุปสรรคของธุรกิจ
1. ความเชื่อมั่นคุณภาพและความปลอดภัยในผัก ไฮโดรโปรนิกส์ของผู้บริโภค
ลดลง เนื่องจากมีการนาสารเคมีใส่เข้าไปเป็นส่วนประกอบในการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์มากเกินไป
อาจส่งผลทาให้ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้า และหันไปซื้อสินค้าทดแทน ทาให้รายได้ของร้านลดลง
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2. ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาดผัก ไฮโดรโปร
นิกส์ จึงยังไม่เป็นที่รู้จักในตราสินค้าของผู้บริโภค ทาให้ร้านต้องมีเงินลงทุนเพื่อทาการตลาดสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และแสดงถึงจุดยืนของตราสินค้านี้
3. บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกิ จ การ มี ร้ า นอาหารให้ เ ลื อ กหลากหลาย ผู้ บ ริ โ ภคอาจ
เลือกใช้บริการร้านอื่น แต่ทั้งนี้บริเวณนั้นยังไม่มีร้านอาหารสุขภาพ จึงคิดว่ายังไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค
มากนัก
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ สามารถสรุป
เป็น TOWS Metrix เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่ธุรกิจจะนาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1
ข้อมูล TOWS Metrix
TOWS Metrix

Internal Strengths
S1 - ราคาถูกกว่า ปลอดภัยกว่า
S2 - ทาสมาร์ทฟาร์ม
ประหยัดเวลา ประหยัดค่า
แรงงานคนในระยะยาว ต้นทุน
ลดลง
S3- ทาการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อลูกค้าสามารถสั่งซื้อ
Internal Weaknesses
W1 - ธุรกิจมีขนาดเล็ก ข้อจากัด
ด้านเงินลงทุน
W2 - อยู่ในช่วงเริ่มต้นทาธุรกิจ จึง
ไม่มเี ครือข่ายในธุรกิจนี้
W3 - ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก

External Opportunities
O1 - กระแสรักสุขภาพ ทาให้
ผู้บริโภคนิยมทานผักมากขึ้น
O2 - นโยบายของรัฐบาลส่งเสริม
ด้านเกษตรกรรม
O3 - ผู้บริโภคสามารถใช้
แอปพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้า
SO Strategies
นาเสนอเมนูอาหารสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยผ่านช่องทาง
โฆษณาทีผ่ ู้บริโภคนิยม
บริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

External Threats
T1 - ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยและคุณภาพลดลง
T2 - บริเวณใกล้เคียงมีร้านค้ามา
ผู้บริโภคอาจเลือกสินค้าทดแทนอืน่
T3 - ฤดูกาลเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ
การเจริญเติบโตของผัก
ST Strategies
มีตรารับรองมาตรฐานด้าน
การเกษตรเพื่อรับประกันความ
ปลอดภัยของสินค้า
สร้างเมนูอาหารและนาเสนอให้เป็น
ที่น่าสนใจ

WO Strategies
ทาการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อ
สร้างการรับรู้ถึงตราสินค้า เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น

WT Strategies
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มเกษตรกรและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
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3.3 โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ห้างหุ้ นส่วน ไอริ นฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ เป็นกิจการที่มีการบริห ารงานแบบธุรกิจ
ครอบครัว ความซับซ้อนในการบริหารงานจึงน้อยมาก โครงสร้างขององค์กรได้ออกแบบให้บริหาร
แบบระนาบเดีย วกัน (flat Organization) เพื่อให้ ส ะดวกในการทางานและการตัดสิ นใจ แบ่ง
หน่วยงานหลักออกเป็นฝุายต่างๆ ซึ่งมีหน้าความรับผิดชอบดังนี้
ประธานบริษัท

ผู้จัดการ
ฝุายผลิต

ผู้จัดการ
ฝุายจัดซื้อ

ผู้จัดการ
ฝุายขาย

ผู้จัดการฝุาย
บัญชีและการเงิน

ภาพที่ 3.1 แผนผังองค์กรหลัก
3.3.1 ประธานบริษัท
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของธุรกิจ
2. สื่อสารภาพรวมและเปูาหมายของธุรกิจไปยังฝุายต่างๆ
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝุายต่างๆ ให้มีความเป็นทีมเวิร์คในการทางาน
4. มองหาโอกาสใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้ฝุาย
ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
3.3.2 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3.3.2.1 ผู้ดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
1. วางแผนการผลิ ต ในแต่ล ะวั นเพื่อให้ ค รอบคลุ มความต้อ งการของ
ลูกค้า
2. ควบคุมคุณภาพการผลิตของส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์
พืช ตรวจสอบค่า pH ของน้า เป็นต้น รวมไปถึงการดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต และ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
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3.3.2.2 หัวหน้าพ่อครัว
1. ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ทุกอย่างภายในร้าน รวมทั้งตรวจสอบวัตถุดิบให้มี
การเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐานและประสานงานกับฝุายจัดซื้อเมื่อต้องการวัตถุดิบเพิ่ม
2. วางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า รสชาติดี
สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ
3. คิดเมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้า
3.3.3 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. ประสานงานกับฝุายผลิตเพื่อทราบจานวนของวัตถุดิบที่ต้องการสั่งซื้อ
2. วางแผนการสั่งซื้อและหาผู้ขาย (sourcing) รายใหม่ๆ ที่สินค้ามีคุณภาพดี
และราคารับได้
3. สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ
3.3.4 ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. วางแผนกับฝุายผลิตเพื่อกาหนดเปูาหมายตามความต้องการของลูกค้า
2. วางแผนด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
4. ทาการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่ลูกค้า
3.3.5 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผนทางการเงินร่ว มกับฝุายผลิต ฝุายจัดซื้อ และฝุ ายขายเพื่อกาหนด
ทิศทางในการบริหารทางด้านการเงิน
2. จัดทาบัญชีจากรายได้ของร้านและฟาร์ม พร้อมประเมินงบประมาณการเงิน
ของธุรกิจ
3. ตรวจสอบจานวนสินค้าในโกดังสินค้า (stock) เพื่อเปรียบเทียบกับบัญชี
รายรับจ่ายของร้าน
3.4 Vision (วิสัยทัศน์)
เป็นผู้นาร้านอาหารและฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ที่มีรสชาติหวาน ทานง่ายแม้แต่เด็ก
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3.5 Mission (พันธกิจ)
1. ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ มุ่งให้บริการจาหน่ายผักไฮโดรโปรนิกส์ ในราคา
ย่อมเยา รสชาติหวาน สด กรอบ และสะอาดอยู่เสมอ
2. ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ มุ่งนาเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายรสชาติเลิศ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่สุด รักษามาตรฐานไม่ให้รสชาติและคุณภาพอาหารลดลง
3.6 ชื่อธุรกิจ
บริษัท ไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ จากัด (Aileen Hydroponics Farm Company
Ltd.)
3.7 ตราสัญลักษณ์ (Logo)

3.8 Goal (เป้าหมาย)
สาหรับร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แบ่งเปูาหมายเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ระยะ
สั้น 1-2 ปี และเปูาหมายระยะยาว ระยะเวลา 3-5 ปี
3.8.1 เป้าหมายระยะสั้น
1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในฐานะร้านอาหารและ
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ที่มีคุณภาพ ภายใน 12 เดือน
2. เน้นทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผักไฮโดรโปรนิกส์อย่างเดียว ภายใน
12 เดือน และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารเมนูสุขภาพ ภายใน 24 เดือน
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3.8.2 เป้าหมายระยะยาว
1. เปิดร้านอาหารสาขาที่ 2 ไปยังต่างจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
เลือกจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ภายใน 3-5 ปี
2. ขยายฐานลูกค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 30% และเพิ่มกาลังการผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค ภายใน 3-5 ปี
3. ใช้เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตและส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าให้ดี
ขึ้น ภายใน 5 ปี
3.9 แนวทางการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์
3.9.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ องค์ ก รที่ ธุ ร กิ จ ใช้ คื อ การสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต ( Growth
Strategy) ไปพร้อมๆ กับการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มความหลากหลายของ
เมนูอาหารให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยออกแบบให้เหมาะกับครอบครัว โดยจะเลือกใช้วัตถุดิบที่สด
สะอาด ผักไม่ขม หวานและกรอบ และมีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อผ่านแอปพิเคชั่นโดยมีบริการจัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ ตามเวลาที่
กาหนดไว้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3.9.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
ในการใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจนั้น ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร
ซึ่งบริษัทใช้แนวทางในการดาเนินการคือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Different strategy) ในส่วน
ของร้านอาหารเป็นการนาเสนออาหารที่มีการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก มีการบริการ
ลักษณะแนวครอบครัวจึงมีความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างกิจการและลูกค้า ทาให้สามารถเข้าถึงลูกค้า
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และค าติ ช มจากลู ก ค้ า โดยตรง ทั้ ง ยั ง มี ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า ประเภทใหม่ ๆ
ออกจาหน่ายสู่ตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ในส่วนของฟาร์มผัก นอกจากมีบริเวณในการปลูก
ผักสาหรับจาหน่ายให้บุคคลภายนอกและนาผักที่ปลูกเองนามาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารแล้ว
จะมีพื้นที่บริเวณที่จัดไว้ให้ลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านสามารถเก็บผักกลับบ้านได้ นอกจากนี้หากมี
การสั่งซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงจุดหมายตามที่ลูกค้ากาหนดภายใน
เวลาที่มีการตกลงกันไว้
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3.9.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
สาหรับการใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่กิจการมีการแบ่งหน้านี้ความรับผิดชอบชัดเจน
เพื่อความคล่องตัวและความรวมเร็วในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ฝุาย
หลัก คือ ฝุายผลิตสาหรับดูแลฟาร์มผัก ฝุายผลิตสาหรับดูแลร้าน และฝุายจัดการ สาหรับฝุายที่ดูแล
ฟาร์มผักมีหน้าที่ดูแลผลิตผลของฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่นามาใช้กับฟาร์ม
ผั ก ฝุ า ยผลิ ต ดู แ ลร้ า นมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลในส่ ว นของเมนู ร้ า นทั้ ง หมดรวมทั้ ง ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ของร้านทั้งหมด ส่วนฝุายจัดการมีหน้าที่เรื่องการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม รวมทั้งดูแลในส่วนของเรื่องบัญชีและการเงิน การทาการตลาดผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียเพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่จดจาของลูกค้า มองหากลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อนามาปรับใช้
กับกิจการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คานึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ
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บทที่ 4
การวิจัยตลาด
ธุร กิจร้ านไอริน ฟาร์ มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ มีกลุ่ มเปูาหมายที่เป็นผู้ บริโ ภคระดับบุคคล
ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การทาแผนธุรกิจครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ บริโภคในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาดในครั้ งนี้จึงถือเป็นข้อมูล
สาคัญเพื่อนาไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
ผ่านช่องทางออนไลน์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและการเลือกซื้อผัก
ไฮโดรโปรนิกส์
3. เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์
การตลาดและแผนดาเนินงาน
4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
2. ทาให้ทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
3. ทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารโดยรวม
4. นาข้อมูลไปวิเคราะห์ การวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
4.3 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยตลาดเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนตลาดเพื่อดาเนินการกิจการนั้น จะ
ทาการศึกษาผู้บริโภคโดยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อและการใช้บริการร้านอาหาร
และปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4P เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ร้านไอรินฟาร์มผัก
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ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ
1. การศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บรวบรมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire
Survey)
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน ซึ่งทางานอยู่ในองค์กรต่างๆ มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ช่วงรายได้
15,001-30,000 บาท เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนจากผู้เกี่ยวข้อง
4.4 วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล
4.4.1 แหล่งข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัยตลาดครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงโอกาสและความ
เป็น ไปได้ในการทาธุรกิจร้านไอริน ฟาร์มผั ก ไฮโดรโปรนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลมา
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทราบกลุ่มเปูาหมายของร้านได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้
2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริโภคผักและอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์ที่เป็นบุคคลทั่วไป
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคผั ก และอาหารจากผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ที่ ต้ อ งการดู แ ล
สุขภาพ
ระยะเวลาในการทาวิจัยคือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
4.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
เชิ ง ปริ ม าณใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย โดยใช้ แ บบสอบถาม ส าหรั บ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยเป็นคาถามปลายเปิดซึ่งจะไม่มีโครงสร้างคาถามที่ตายตัวขึ้นกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในขณะสัมภาษณ์ โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฏีงานวิจัยที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ รวมทั้งเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการศึกษาเชิงปริมาณในการทาแบบสอบถามได้แบ่งไว้ 3 ส่วนด้วยกันดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผัก ไฮโดร
โปรนิกส์และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นคาถามคัดกรองผู้ถูกสัมภาษณ์
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ และการใช้บริการร้านอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ตารางที่ 4.1
เกณฑ์การก้าหนดค่าน้้าหนักคะแนนระดับความคิดเห็น
ระดับความเห็น
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกคาตอบ
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชี พ รายได้ ระดั บ การศึ ก ษา และจ านวนสมาชิก ในครอบครั ว ซึ่ง เป็ น ค าถามเพื่ อ
ตรวจสอบลักษณะของผู้ทาแบบสอบถาม โดยให้สามารถเลือกได้เพียงคาตอบเดียว
สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews)
ในรูปแบบของคาถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มีการกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน แต่ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์จริงอาจมีคาถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่กาหนดไว้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและเป็นประโยชน์กับกิจการ
ประเด็นในการสัมภาษณ์มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อผักไฮโดรโปรนิกส์
ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นราคาต่อสินค้าในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
ประเด็นที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นราคาต่อการใช้บริการร้านอาหาร รวมทั้งองค์ประกอบ
อื่นๆ ต่อการใช้บริการร้านอาหาร
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4.5 ผลการศึกษาวิจัย
4.5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ ง ปริ ม าณโดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดและการบริการ (4P’s) ซึ่งเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือก
ซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์และการใช้บริการร้านอาหารฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ รวมไปถึงระดับราคาในการ
ซื้อ การใช้บริการร้านอาหารต่อครั้ง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 120 ชุด ซึ่งมีข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
4.5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
การเลือกซื้อและรับประทานผักไฮโดรโปรนิกส์ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 120 คน พบว่ามี
93 คน เคยซื้อและรับประทานผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 77.5% และอีกจานวน 27 คนที่
ไม่เคยซื้อหรือรับประทานผักไฮโดรโปรนิกส์ คิดเป็นสัดส่วน 22.5%

ภาพที่ 4.1 การเลือกซื้อและรับประทานผักไฮโดรโปรนิกส์
แหล่งในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะ
ซื้อผักทีซ่ ุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 84.9% รองลงมาคือ ซื้อที่ตลาดสดใกล้บ้าน
คิดเป็น 12.9%
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ภาพที่ 4.2 แหล่งในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
ความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ภายในระยะเวลา 1 เดือน : กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 1 เดือน ซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วน 47.3% รองลงมาเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 28% และเดือนละ 3-4 ครั้งคิดเป็นสัดส่วน
เฉลี่ย 6.5% กับ 8.6% ตามลาดับ และซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือนคิดสัดส่วนเป็น
6.5%

ภาพที่ 4.3 ความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ภายในระยะเวลา 1 เดือน
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ราคาในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อครั้ง : จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อครั้งมีราคา 51-100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 57% ราคา
รองลงมาคือ 20-50 บาทต่อครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 23.7% และอีก 17.2% คือกลุ่มตัวอย่างที่มีการซื้อ
ผัก 101-200 บาทต่อครั้ง

ภาพที่ 4.4 ราคาในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อครั้ง
ผู้บริโ ภคค านึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการเลือกซื้อผัก ไฮโดรโปรนิกส์ :
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนที่ผู้ทาแบบสอบถามเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ใกล้บ้าน
จานวน 68 คน คิดเป็นสัดส่วน 73.1% รองลงมาคือมีตรารับรองมาตรฐาน จานวน 59 คน คิดเป็น
สัดส่วน 63.4% และราคาถูกกว่าแหล่งอื่น จานวน 44 คน คิดเป็น 47.3%
ชนิดผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานมากที่สุด : จากการ
สารวจกลุ่มตัวอย่าง ชนิดผักที่ผู้บริโภคเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผักกรีนโอ๊คจานวน 83 คน คิด
สัดส่วนเป็น 89.2% รองลงมาคือผักเรดโอ๊คจานวน 61 คน คิดสัดส่วนเป็น 65.6% และผักกรีนคอส
จานวน 30 คน คิดสัดส่วนเป็น 32.3%
ลักษณะของการประกอบอาหารที่ผู้บริโภคนาผัก ไฮโดรโปรนิกส์เพื่อ
นามารับประทาน : จากการสารวจส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักนาผัก ไฮโดรโปรนิกส์มารับประทานรูปของ
สลัดผัก คิดสัดส่วนเป็น 78.5% และรับประทานในรูปแบบผักเครื่องเคียง คิดสัดส่วนเป็น 21.5%
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4.5.1.2 ข้อมูลการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
เหตุผลในการเลือกประเภทร้านอาหารที่ใช้บริการ : จากการสารวจ
กลุ่ มตัว อย่ างผู้ ที่เคยใช้บ ริการร้านอาหารจากผั ก ไฮโดรโปรนิกส์ จาก 3 อันดับแรก ผลการสารวจ
อันดับที่หนึ่งส่วนใหญ่เลือกจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร มีจานวน 81 คน ซึ่งคิดสัดส่วนเป็น
87.1% รองลงมาเลือกจากรสชาติอาหารอร่อย มีจานวน 51 คน คิดเป็น 54.8% และอันดับสามเลือก
จากความสะดวกในการใช้บริการ มีจานวน 43 คน คิดเป็น 46.2%
ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารต่อเดือน : จากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้บริการร้านอาหาร 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งคิดสัดส่วนเป็น 38.7% รองลงมาใช้บริการ 2 ครั้งต่อ
เดือน คิดสัดส่วนเป็น 34.4%

ภาพที่ 4.5 ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารต่อเดือน
ราคาอาหารในการใช้บริการต่อครั้ง : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
ใช้จ่าย 100-300 บาท คิดสัดส่วนเป็น 45.2% รองลงมาคือ 301-500 บาท คิดสัดส่วนเป็น 32.3%
และใช้จ่าย 501-700 บาทคิดสัดส่วนเป็น 15.1%
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ภาพที่ 4.6 ราคาอาหารในการใช้บริการต่อครั้ง
จ านวนคนโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การร้ า นอาหารต่ อครั้ ง (รวมผู้ท า
แบบสอบถาม) : จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 93 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้บริการร้านอาหารมีจานวน
ด้วยกัน 2 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 55.9% รองลงมาคือ 1 คน คิดสัดส่วนเป็น 17.2% และใช้บริการ
ร้านอาหารจานวน 3 และ 4 คน คิดสัดส่วนเป็น 12.9% เท่ากัน

ภาพที่ 4.7 จานวนคนโดยเฉลี่ยในการใช้บริการร้านอาหารต่อครั้ง
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ร้ า นอาหารผั ก สลั ด ที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารบ่ อ ยที่ สุ ด :
ในการตอบ
แบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกร้านอาหารผักสลัดที่ใช้บริการบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้บริการร้านโอ้กะจู๋ คิดสัดส่วนเป็น 33.3% รองลงมาคือร้านโจนส์ สลัด เอสพลานาด รัชดา (Jones’
Salad esplanade ratchada) คิดสัดส่วนเป็น 15.1% ร้านบีออแกนิค บาย เลม่อน ฟาร์ม (Be organic
by lemon farm) คิดสัดส่วนเป็น 9.7% ร้านมาย โฮม (My home) และร้านโฮม เฟรช ไฮโดรฟาร์ม
(Home fresh hydrofarm) มีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็น 8.6%
สาหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่บริโภคคาดหวังกับธุรกิจ
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือปัจจัยด้านราคาและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายและสถานที่ และปัจจัยสุดท้ายคือด้านการส่งเสริมการตลาด จากการพิจารณา
ปัจจัยย่อยทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านคุณภาพของผักต้องมีความ
สด หวาน กรอบ มีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด
4.5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจและ
คาดว่าเป็นประโยชน์ในการทาการตลาดเพื่อวางแผนกลยุทธ์และประเมินการวางแผนงบการเงินของ
ธุรกิจได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อผักไฮโดรโปรนิกส์ : ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รู้จักผักไฮโดรโปรนิกส์ในนามผักสลัด แต่ไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์ ผักปลอดสารพิษ และผักออแกนิค ดังนั้นในการเลือกซื้อผักมักจะมุ่งเน้นไปที่ผักสลัดหรือผักเมือง
หนาวโดยไม่ได้คานึงถึงวิธีการปลูกว่ามาจากวิธีการใด แต่ในการเลือกซื้อสินค้าพิจารณาจากความสด
ลักษณะภายนอกของผัก ต้องไม่เหี่ยวเฉาหรือช้า
ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ : ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่าง
มักซื้อผักสลัดตามห้างสรรพสินค้าเนื่องจากมีให้เลือกหลากหลาย และสามารถหาซื้อได้ง่าย รู้สึกมั่นใจ
ในคุณภาพ และคิดว่าได้รับการคัดสรรจากห้างสรรพสินค้ามาแล้ว รองลงมาซื้อจากตลาดสด สะดวก
และใกล้บ้าน แต่ทั้งนี้ขึ้นกับโอกาสและความเอื้ออานวยในแต่ละครั้ง โดยปกติมักซื้อเป็นถุงตามที่ทาง
ร้านค้าจัดไว้ให้แล้ว ไม่ได้ซื้อเป็นต้นหรือตามปริมาณน้าหนักของผักที่ออกจาหน่าย ชนิดผัก ไฮโดรโปร
นิกส์ที่นิยม ส่วนใหญ่คือกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮดตามลาดับ แต่ทั้งนี้ขึ้นกับถุงผัก
สลั ดที่ร้ านค้าจ าหน่ าย เหตุผลที่เลือกรับประทานผั กเมืองหนาว หรือผั ก ไฮโดรโปรนิกส์ เบื้องต้น
ต้องการดูแลสุขภาพ เพราะคิดว่าการทานผักทาให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ผิวพรรณดี และการทานผัก
สลัดหรือผักประเภทเมืองหนาว ทานได้ง่าย รสชาติดี รู้สึกว่าทานง่ายกว่าผักไทยทั่วไป ไม่ขม สามารถ
ทานที่ทางานได้ และบางส่วนเลือกรับประทานตามครอบครัว
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ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นราคาต่อสินค้าในการซื้อผัก ไฮโดรโปรนิกส์ : ในการ
ประเมินราคาผักไฮโดรโปรนิกส์ ของการซื้อต่อหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอยู่ในช่วงราคา 50-200
บาท โดยปกติจ ะซื้อ 1 ครั้งต่ออาทิตย์ เพื่อเก็บไว้สาหรับการบริโภคต่อหนึ่งอาทิตย์ บางส่วนคิดว่า
ราคาที่ซื้อจากแหล่งซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงเกินไป แต่บางส่วนคิดว่าราคาเหมาะสม จากความเชื่อถือใน
เรื่องคุณภาพของแหล่งที่มาสินค้า จากการสัมภาษณ์บางส่วนที่คิดว่าราคาจากแหล่งซุปเปอร์มาร์เก็ตมี
ราคาสูงเกินไป เคยซื้อจากแหล่งจาหน่ายอื่นที่ราคาถูกกว่า เช่น ซื้อจากตลาดสด หรือบริเวณใกล้ที่พัก
อาศัย แต่มีข้อเสียคือความไม่สม่าเสมอในการออกจาหน่าย หรือหากต้องการซื้อในราคาแต่สถานที่
จาหน่ายอยู่ไกล จึงเลือกที่จะซื้อในราคาสูง
ประเด็นที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์ :
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารเพื่ อ บริ โ ภคกั บ คนรั ก หรื อ ครอบครั ว โดย
รั บ ประทานเป็ น อาหารกลางวั น หรื อ รั บ ประทานอาหารในช่ ว งเย็น ความถี่ ใ นการเข้ า ใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหาร 3-4 ครั้งต่อปี บางส่วนเข้าใช้บริการในช่วงเทศกาลเพื่อรับประทานกับครอบครัว หรือใช้
บริการในวันหยุดกับเพื่อนหรือคนรัก เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านอาหารนั้นๆ ส่วนใหญ่คือรสชาติของ
อาหาร ความคุ้มค่าในการจ่ายต่อคุณภาพของอาหาร กลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้ความเห็นว่าบรรยากาศ
ในการตกแต่งร้านอาหารไม่ได้มีผลในการเลือ กรับประทานอาหาร แต่บางส่วนให้ความเห็นว่าหาก
พนักงานมีความเอาใจใส่กับลูกค้า หรือรู้สึกประทับใจอาจกลับมาใช้บริการซ้า อาหารส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกรับประทานคือประเภทอาหารสลัดผักต่างๆ รองลงมาคือ สเต็ก
ประเด็นที่ 5 ความเห็นที่มีต่อสินค้า ราคา รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ต่อการใช้
บริการร้านอาหาร : ราคาต้องมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการทาอาหารด้วยตนเอง ต้องมีรสชาติอร่อย
โดยคิดว่าราคาที่เหมาะสมต่อคนอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาท เนื่องจากคิดว่าวัตถุดิบมีคุณภาพ ย่อม
มีราคาแพง แต่บางส่วนคิดว่าราคาที่เหมาะสมควรอยู่ในระหว่าง 80-150 บาท เนื่องจากมีแนวคิดว่า
ผักไฮโดรโปรนิกส์มีต้นทุนต่ากว่าผัก ออแกนิค จึงคิดว่าราคาไม่น่าจะสูง แต่ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณและ
ประเภทของเมนูอาหาร
ประเด็นที่ 6 การตัดสินใจการบริโภคและการใช้บริการหากมีช่องทางการขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหากมีช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
ทางเลือกที่ดีหากมีโมเดลธุรกิจนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมรับประทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
การรับประทานผักเมืองหนาว หรือผักที่มาจากการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การบริโภค และมีความสะดวก ง่ายต่อการหาแหล่งจาหน่าย หากมีการเพิ่มค่าบริการในการจัดส่ง
สินค้าบางส่วนมองว่าราคาเดิมมีราคาค่อนข้างแพงอยู่แล้ว ไม่ควรเพิ่มค่าจัดส่ง แต่สาหรับผู้ที่ต้องการ
รั บ ประทานผั ก เป็ น หลั ก ยอมรั บ การเพิ่ มค่ า จั ดส่ ง ได้ หากสามารถสั่ ง สิ น ค้ า ได้ และมี สิ น ค้า มาส่ ง
ปลายทางที่กาหนดได้ หากมีราคาแพงกว่าปกติสามารถยอมรับได้ที่ไม่เกิน 10%
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4.6 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลจากทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ทาให้ทางบริษัทเลือกเน้นทาการตลาดกับ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ มีช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี รายได้ 20,000 บาทขึ้น
ไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพ
ต้องการมีสุขภาพที่ดีจากภายใน ซึ่งมีความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์เดือนละ 1-2 ครั้งเป็นอย่างต่า
และความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์เดือนละ 1-2 ครั้ง รวมถึงทัศนคติในการ
เลือกซื้อและการใช้บริการร้านอาหารพบว่ายอมจ่ายในราคาที่แพงกว่า และหากมีบริการช่องทางการ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมบริการจัดส่งมีโอกาสจะใช้บริการค่อนข้างสูง ปัจจัยหลักที่กลุ่มลูกค้า
ให้ความสาคัญคือ คุณภาพของผัก ความสดใหม่ หวาน กรอบรวมทั้งปัจจัย เรื่องราคา ความสะดวกใน
การเลือกซื้อเป็นอีกปัจจัยที่บริโภคให้ความสาคัญ
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บทที่ 5
กลยุทธ์ทางการตลาด
5.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
1. เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการจดจาในตราสินค้าของร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปร
นิกส์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าแก่ผู้บริโภค
3. เพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่ายและช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค
5.2 การแบ่งส่วนทางการตลาด Segmentation
จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาด กิจการได้กาหนดกลุ่มตลาดที่บริษัทให้ความสนใจ คือ
กลุ่ มลู กค้าที่ต้องการดูแลสุ ขภาพ และอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ชื่นชอบ
การบริโภคผักสลัด โดยมีการบริโภคผักเป็นประจา จาหน่ายผักในรูปแบบแพ็คถุง และจาหน่ายใน
รูปแบบพร้อมรับประทาน โดยที่สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหาร
ไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ในการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) พิจารณาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มตลาดใหญ่ และพิจาณาลักษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อยได้ 2 กลุ่ม
5.2.1 พฤติกรรมการบริโภค
ในการพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคมาจาก ความต้องการและความชอบของ
ผู้ บ ริ โ ภคเสี ย ส่ ว นใหญ่ แต่การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผู้ บริโ ภคนอกจากพื้นฐานความต้องการและ
ความชอบแล้ว ความสะดวกในการหาแหล่งซื้อ คุณภาพเหมาะสมกับราคา ตราสินค้าน่าเชื่อถือ เป็นที่
รู้จัก ภาพลักษณ์สื่อออกมาดีทาให้ผู้บริโภครับรู้ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอีกเหตุผลที่ส่งผลในการตัดสินใจ
ซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่ยอมจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่
ในกระแสรักสุขภาพ ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้า ไม่จาเป็นต้องรับประทานผักเนื่องจากมี
ปัญหาสุขภาพ มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพ เพียงแต่ต้องการให้ตนมีสุขภาพที่
ดีจากภายในสู่ภายนอก มีความสนใจในเทคโนโลยี และเมื่อต้องการหาข้อมูลต่างๆ มักจะเลือกการหา
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ การตัดสินพิจารณาจากการรีวิวหรือแนะนาของผู้อื่นก่อนตัดสินใจซื้อ
เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง มีกาลังในการซื้อสูง มีความอ่อนไหวในราคาต่าโดยคานึงถึง
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คุณภาพและความเหมาะสมเป็นหลัก สามารถเป็นตัวแทนที่ดีเพื่อสื่อสารหรือบอกต่อไปยังผู้บริโภคอื่น
ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีปากต่อปาก หรือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
5.2.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีการกระจายตัวของเพศหญิงและเพศชายไม่ต่างกัน การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และมีรายได้ 20,000
บาทต่อคนต่อเดือนขึ้นไป
ตารางที่ 5.1
แสดงจ้านวนกลุ่มตลาดทั้งหมดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จานวน
สัดส่วน ที่มาของข้อมูลปี 2559
ประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1,722,903 69% สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประชากรที่อาศัยในปริมณฑล
777,133
31%
(สมุทรปราการและสมุทรสาคร)
หมายเหตุ จาก สานักงานสถิติแห่งชาติประเทศไทย, โดย สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560, สืบค้นจาก
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
5.2.2.1 กลุ่มลูกค้าผู้ต้องการดูแลสุขภาพ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ รั บ ประทานผั ก สลั ด เป็ น ประจ า ทั้ ง ในรู ป แบบสลั ด และ
เมนูอาหารอื่นๆ โดยมีผักสลัดเป็นส่วนประกอบ มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ให้ความสาคัญกับการดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารด้วยตนเอง อาศัยและทางานอยู่ในเขตเมือง และ
ปริ ม ณฑล เป็ น ผู้ ที่ เ ลื อ กรั บ ประทานผั ก โดยไม่ ไ ด้ มี เ หตุ ผ ลเนื่ อ งมาจากปั ญ หาสุ ข ภาพ แต่ เ ลื อ ก
รับประทานเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งมีมูลค่าในการซื้อผักต่อครั้ง มากกว่า 70 บาทขึ้นไป และมีอัตรา
การบริ โ ภคมากกว่า 3 ครั้ งขึ้น ไปต่อเดือน มูลค่าในการรับประทานอาหารจากผั ก ไฮโดรโปรนิกส์
มากกว่า 400 บาทขึ้นไป และมีอัตราการบริโภคมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป และมีแนวโน้มสั่งซื้ออาหารและ
ผักผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
5.2.2.2 กลุ่มลูกค้าทั่วไป
กลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ต้องการ
รับประทานผักและเมนูอาหารจากผัก ไฮโดรโปรนิกส์ เป็นบางครั้ง โดยมีมูลค่าในการซื้อผักต่อครั้ง
ประมาณ 50-100 บาทต่ อ ครั้ ง ต่ อ เดื อ น ในอั ต ราการบริ โ ภคเดื อ นละ 1 ครั้ ง และมู ล ค่ า ในการ
รับประทานร้านอาหารจากฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ประมาณ 100-300 บาทต่อครั้งต่อเดือน ในอัตรา
การบริโภคเดือนละ 1 ครั้ง
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5.3 การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Targeting)
จากการแบ่งส่วนทางการตลาด และจากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่ากลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการรับประทานผักไฮโดรโปรนิกส์และทานอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากเกณฑ์ประชากรศาสตร์เลือกกลุ่มลูกค้าที่มีช่วงอายุ 20-40 ปี ซึ่ง
เป็นกลุ่มวัยนักศึกษาที่ต้องการดูแลรูปร่าง อยู่ในกระแสรักสุขภาพได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ และกลุ่ม
วัย ทางานที่มีร ายได้ป านกลางค่อนข้างสู งถึงรายได้สู ง พบว่าลู กค้าที่ต้องการดูแลสุ ขภาพมีความ
น่าสนใจมากกว่าลูกค้าบุคคลทั่วไป ดังนั้นบริษัทจึงเลือกตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็น
กลุ่มลูกค้าหลัก เนื่องจากมีความสามารถในการซื้อ ยินดีจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีการบริโภค
ผักเป็นประจา ความถี่ในการซื้อสินค้าบ่อยกว่ากลุ่มลูกค้าเปูาหมายรอง
กลุ่ ม ลู ก ค้ าเปู า หมายรอง คือ กลุ่ ม ลู กค้ า ทั่ ว ไป ที่ อ าศั ย ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ถึงแม้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าน้อยกว่า แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มี
ปริมาณมากกว่าและกระแสรักสุข
5.4 การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
จากการวิเคราะห์กลุ่มตลาดเปูาหมายของกิจการ ทาให้สามารถประเมินและกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
วัตถุดิบหลักในที่นี้หมายถึงผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ที่มีความสด ความปลอดภัยอยู่ภายในระดับที่กาหนด
และปัจจัยหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และการทาแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จึงสามารถกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
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ราคา

ร้านสวนผักน้า

คุณภาพ

ภาพที่ 5.1 ตาแหน่งตราสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
จากภาพแสดงตาแหน่งตราสินค้าของ ไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ และราคาเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งตาแหน่งของแบรนด์ต่างๆ จากผลการ
ส ารวจพบว่ าปั จ จั ย 3 อัน ดับ แรกที่ผู้ ทาแบบสอบถามเลื อกร้า นอาหารคื อพิจ ารณาราคา 47.3%
คุณภาพ 63.4% และภาพรวมในการเลือกร้านอาหาร โดยพิจารณาราคาและคุณภาพที่ 87.1% ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้ราคาและคุณภาพเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร โดยวัตถุดิบ
ต้องเป็นวัตถุดิบที่มีความสด เช่น ผักสลัด ต้องมีความสดใหม่ กรอบ ไม่ชม คุณภาพในที่นี้หมายถึง
คุณภาพทั่วไปด้วย อาทิ เช่น การจัดตกแต่งร้าน การจัดตกแต่งจานที่ดูสะอาดสะอ้าน กรรมวิธีของ
การผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ดูสะอาดได้มาตรฐาน โดยร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์จัดอยู่ใน
อาหารประเภทที่ได้คุณภาพที่ดี ผักสดใหม่ กรอบ และไม่ขม วัตถุดิบอื่นๆ ต้องมีความสดใหม่ อีกทั้ง
ร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์มีการผลิตผักสลัดเอง ทาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามความ
ต้องการ สิ่งที่ทางร้านให้ความสาคัญคือผักไม่ขม สดใหม่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักได้ง่าย
เด็กๆ สามารถรับประทานผักได้ และในการประกอบอาหารมีกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกต้องตาม
สุขลักษณะที่ดี
สาหรับ เกณฑ์ในการพิจารณาอีกประการคือ ด้านราคา เนื่องจากผู้ บริโภคใช้
เกณฑ์ราคาสินค้าเปรียบเทียบกับคุณภาพในการตัดสินเลือกใช้บริการ รูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร
รูปลักษณ์ภายนอกของผัก บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ การตกแต่งจานอาหาร รวมไปถึงชื่อเสียงของร้าน ความ
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น่าเชื่อถือ ซึ่งร้านไอรินฟาร์มผักมีราคาปานกลางเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น ร้านโฮมเฟรช ที่มีราคาสูงเมื่อ
เทียบกับคุณภาพของผัก
5.4.1 Brand Positioning Statement
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีการดาเนินธุรกิจแนว
ครอบครัว ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่มีความสดใหม่ กรอบ และไม่ขม
ง่ายต่อการรับประทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งนาเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายให้เหมาะสมกับทุก
วัย โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทางานที่ต้องทางานและดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก
อาหารที่ได้รั บ มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุ ขลั กษณะ โดยจาหน่ายและให้บริการกับลู กค้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการจัดส่งตามรอบและระยะเวลาที่กาหนด
5.4.2 Brand DNA
ตัวชี้วัดในการสร้างแบรนด์ หรือ Brand DNA ของไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
คือ ร้านอาหารสุขภาพจากผักสลัด รสชาติอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม เมนูหลากหลาย รสชาติผักไม่ขม
สด กรอบ
5.4.2.1 Brand Attributes
หมายถึ ง ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ สิ น ค้ า ที่ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ร้านต้องการสื่อสารออกไป ไม่ว่าจะเป็นการจดจา
หรือหากนึกถึงร้านอาหารสุขภาพ ร้านอาหารสลัด สาหรับครอบครัวและผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพ
จะนึกถึงร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
5.4.2.2 Brand Benefits
หมายถึง คุณประโยชน์ของตราสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริการ
ความคุ้มค่าของอาหารและราคาที่มีความเหมาะสมกัน ทั้งในเรื่องของความสด กรอบ รสชาติผักทาน
ง่าย สะอาด ปลอดภัยได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5.4.2.3 Brand Value
หมายถึง ความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายสามารถรับรู้ทางอ้อม เช่น
ความสะดวกในการใช้บริการโดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ มีการบริการที่ประทับใจ รับรู้ถึง
ความสดของผักจากแปลงปลูกผักที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับร้านอาหาร
5.4.2.4 Brand Personality
หมายถึง บุคลิกภาพที่สัมผัสได้ของตราสินค้า ได้แก่ การบริการที่ดีของ
พนักงาน ความใส่ใจของพนักงานในร้าน
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5.5 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
5.5.1 สินค้า (Product)
สินค้าของร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผักที่ได้จาก
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ และอาหารสุขภาพจากร้านอาหาร
5.5.1.1 ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ประกอบด้วย ผักเมืองหนาวที่มีกระบวนการปลูก
แบบระบบไฮโดรโปรนิกส์ โดยมีผักทั้งหมด 7 ชนิด ดังนี้
(1) ผักกรีนโอ๊ค

ภาพที่ 5.2 ผักกรีนโอ๊ค
(2) ผักเรดโอ๊ค

ภาพที่ 5.3 ผักเรดโอ๊ค
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(3) ผักเรดคอรัล

ภาพที่ 5.4 ผักเรดคอรัล
(4) ผักกรีนคอส

ภาพที่ 5.5 ผักกรีนคอส
(5) ผักฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก

ภาพที่ 5.6 ผักฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก
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(6) ผักมิซูน่า

ภาพที่ 5.7 ผักมิซูน่า
(7) ผักร็อกเก็ต

ภาพที่ 5.8 ผักร็อกเก็ต
5.5.1.2 ร้านอาหารไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
สินค้าของ ร้านอาหารไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดรวม
พร้อมน้าสลัดให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า สลัดซีซ่า สลัดแซลม่อน สเต็กปลา สเต็กหมูซอส
พริกไทยดา พอร์คช้อป ซุปเห็ด ซุปหัวหอม สปาเก็ตตี้ เป็นต้น วัตถุดิบคัดสรรอย่างละเอียดเพื่อให้ได้
ตามมาตรฐาน ต้องมีความสะอาด สดใหม่อยู่เสมอ ระบุวัตถุดิบบางรายการในเมนูอาหารสาหรับลูกค้า
ที่อาจเกิดการแพ้อาหาร (Food allergy) เช่น อาหารทะเล ถั่ว เป็นต้น และระบุแยกเมนูสาหรับผู้นับ
ถือศาสนาอิสลามที่ไม่สามารถรับประทานหมูได้
5.5.2 ราคา (Price)
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทาให้ทราบว่า
นอกจากคุณภาพของอาหารที่ผู้บริโภคพิจารณาแล้ว ราคาที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสาหรับผัก
อยู่ในช่วง 51-100 บาท มีสัดส่วน 57% สาหรับร้านอาหาร ราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายอยู่ในช่วง 100-
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300 บาท มีสัดส่วน 45.2% เพื่อให้เกิดความแตกต่า งจากคู่แข่ง ทางร้านจะมีการเล่าเรื่องที่มาของ
วัตถุดิบ เช่น เนื้อไก่นอกจากจะปลอดภัยตามมาตรฐานปศุสัตว์ ผ่านกระบวนการที่สด และสะอาด
แล้ว ยังมีการเลี้ยงแบบเปิดในพื้นที่โล่งทาให้ไก่ไม่เครียด จึงไม่จาเป็นต้องใช้ยาหรือสารเคมีเพื่อกระตุ้น
เมื่อไก่ไม่เครียดจะทาให้เนื้ อไก่ไม่เหนียว หรือผักสลัดที่อยู่ในอาหารมีที่มาจากเจ้าของร้านต้องการให้
ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่มีรสชาติหวาน สด ใหม่ กรอบ ปลอดภัยเหมือนเก็บมาจากแปลงผักหลัง
บ้าน เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ที่เน้นคุณภาพ
ความสดใหม่ของวัตถุดิบ โดยเฉพาะผักที่สามารถเก็บได้ภายในบริเวณร้าน จึงเลือกกลยุทธ์การตั้ง
ราคาแบบ High-value Strategy หรือกลยุทธ์มูลค่าสูง หมายถึง การตั้งราคาระดับปานกลางแต่มี
คุณภาพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความคุ้มค่ากับสินค้า โดยสาหรับร้านอาหาร
ทางร้านจะตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข 9 เนื่องจากผู้บริโภคจะรู้สึกว่าราคาถูกลง ทาให้ใช้เวลาในการ
ตัดสินใจเลือกอาหารสั้นลง สาหรับการจาหน่ายผักเป็นแบบถุง ถุงละ 100 กรัม และจาหน่ายราคาที่
ลงท้ายเลข 9 เช่นเดียวกัน โดยจาหน่ายในราคาที่น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไป
ตารางที่ 5.2
แสดงกลยุทธ์ราคา
High Price
High Quality

Medium Price

Premium Strategy High-value Strategy

Medium Quality

Over-charging
Strategy

Average Strategy

Low Quality

Rip-off Strategy

False-economy
Strategy

Low Price
Superb-value
Strategy
Good-value
Strategy
Economy Strategy

5.5.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เลือกช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทาง คือ
การจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน ซึ่งจะมีการจาหน่ายผัก ไฮโดรโปรนิกส์และอาหาร และการจัดจาหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ของร้าน (Official line) และเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.5.3.1 การจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน
ภายในบริเวณร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
คือฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ และร้านอาหาร ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าทั้งผักและอาหารได้
ด้วยตนเอง โดยลูกค้าสามารถสารองที่นั่งผ่านไลน์ทางการของร้าน หรือสั่งซื้ออาหารและผัก ไฮโดรโปร
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นิกส์ผ่านไลน์และเว็บไซต์ของร้าน โดยทางร้านจะกาหนดช่วงเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกเวลาที่ต้อง
สะดวกรับสินค้า และลูกค้าสามารถเลือกการชาระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR
code) ของเว็บไซต์หรือไลน์ ชาระเงินสดเมื่อส่งสินค้าถึงลูกค้า
5.5.3.2 การจัดจาหน่ายผ่านไลน์ร้านค้า (Official Line)
การเปิดช่องทางสารองที่นั่งและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลน์ร้านค้า ช่วย
ให้ลูกค้าสะดวกในการติดต่อกับร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่นเป็นประจา
ลูกค้าสามารถสอบถาม สั่งซื้อสินค้า อีกทั้งร้านค้าสามารถรับคาติชมจากลูกค้าได้โดยตรง ร้านและ
ลูกค้ามีความใกล้ชิดมากกว่าการสั่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพียงลูกค้าเพิ่มไลน์ร้านเข้าไปจะมีระบบ
อัตโนมัติในการแจ้งรายละเอียดสินค้า การชาระสินค้า ช่วงเวลาให้เลือกในการรับสินค้า และการจัดส่ง
สินค้า
5.5.3.2 การจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ร้านค้า
นอกจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลน์แล้ว เพื่ อความสะดวกและง่าย
ต่อการพิจารณาสินค้ารวมทั้งการแสดงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มผักและร้านอาหาร จึงได้
จัดทาเว็บไซต์ www.aileenhydroponicfarm.com เป็นหน้าร้านบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก การแสดงเมนูอาหารและสินค้าที่มีภายในร้าน รวมทั้งติดตาม
โปรโมชั่ น ต่ า งๆ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา เหมาะส าหรั บ ลู ก ค้ า ที่ ส ะดวกใช้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นประจา ในการออกแบบเว็บไซต์มีการออกแบบขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยมีการแจ้ง
รายละเอียดและอธิบายในแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกสินค้า ราคาสินค้า กระบวนการสั่งซื้อ การ
ชาระเงิน ช่วงเวลาให้เลือกในการรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า

ภาพที่ 5.9 แสดงเว็บไซต์ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
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5.5.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5.5.4.1 Facebook Fan Page
เนื่ องจากในปั จจุ บั นกลุ่ ม เปู าหมายหลั กของธุร กิจ ร้ านไอริน ฟาร์ม ผั ก
ไฮโดรโปรนิ กส์ หรื อกลุ่ มเปู าหมายรอง ส่ว นใหญ่มีช่องทางการติดต่อผ่ านเฟซบุ๊คเป็นประจา ช่อง
ทางการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านเฟซบุ๊คจึงเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจในการสร้างการรับรู้เพื่อ
จดจาในตราสินค้า ซึ่งทาได้สะดวกรวดเร็ว สามารถสื่อสารได้ระหว่างธุรกิจและลูกค้า ซึ่งช่องทางนี้ทาง
ร้านสามารถแจ้งโปรโมชั่น นาเสนอสินค้าในร้านค้า แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้
งบประมาณ: 2,000-4,000 บาท/เดือน (ขึ้นกับโปรโมชั่นของเฟซบุ๊ค)
ระยะเวลาดาเนินการ:-ตลอดทั้งปี

ภาพที่ 5.10 Facebook Fan page ร้านค้า
5.5.4.2 Pantip Review
การเลือกร้านอาหารจากสังคมในยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากการรีวิวของ
ผู้เคยใช้บริการ หรือจากการแนะนาของกูรูในช่องทางต่างๆ ซึ่งการเสิร์ชหาทางช่องทางอินเตอร์เน็ต
เป็นวิธีที่สะดวกทาให้สามารถเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ ได้ ซึ่งการทาโฆษณาโดยผ่านการรีวิวจากแหล่ง
ชุมชนออนไลน์ เช่น พันทิป เป็นต้น ซึ่งการทาโฆษณาผ่านการรีวิวจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่
เคยใช้บริการจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณาแบบปกติ
ระยะเวลาดาเนินการ: 3 เดือนแรกที่เปิดกิจการ
งบประมาณ: 10,000 บาท

Ref. code: 25605802032044LYJ

51
5.5.4.3 กิจกรรมส่วนลด 50% สาหรับเปิดกิจการช่วงแรก
กิจ กรรมนี้มีเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสิ นค้า เนื่องจากร้านอาหารและ
ฟาร์มผักเป็นร้านที่เปิด ให้บริการครั้งแรก การจัดกิจกรรมนี้เป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและ
เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักในวงกว้าง โดยที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 50% ต่อหนึ่งใบเสร็จ โดยลดราคาจาก
ราคาอาหารทั้งหมด หากมีการกดไลค์ Like&Share ถ่ายรูปภายในร้านอาหารในวันเปิดกิจการ
ระยะเวลาดาเนินการ: 1 เดือนหลังเปิดกิจการ
งบประมาณ: 100,000 บาท
5.5.4.4 การแจกใบปลิว
เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าโดยตรง เน้นสถานที่ใกล้เคียงร้าน
เช่น มหาวิทยาลัย คอนโด อพาร์ทเม้น หมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น โดยในหน้าใบปลิว
จะมีชื่อร้าน แสดงเมนูอาหารและราคา ที่ตั้งร้าน เว็บไซต์ เฟซบุ๊คแฟนเพจ เบอร์โทรติดต่อเพื่อให้
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและใช้บริการได้ โดยจะมีคูปองลดราคา 50% อยู่ในใบปลิวหรือบางคูปองอาจเป็น
การเสิร์ฟอาหารบางอย่างฟรี เช่น สลัดผัก เครื่องดื่ม เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ: ภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดกิจการ
งบประมาณ: 5,000 บาท
ช่วงระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ตารางที่ 5.3
กิจกรรมทางการตลาดปี 2561
Sales
Budget
material
JAN
Facebook
36,000
Pantip review
10,000
Coupon
discount 50% 100,000
Website
50,000
Line official
12,000
Brochure
5,000
213,000

2561
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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5.6 การตรวจสอบและการควบคุม
เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตรงตามเปูาหมายและกลยุทธ์ของร้านค้า จึงต้องมีการตรวจสอบ
และควบคุมโดยมีการประเมินปัจจัยต่อไปนี้
5.6.1 คาติชมจากหน้าเว็บไซต์ ไลน์ (Official Line) เฟซบุ๊ค
ตรวจสอบากการแสดงความคิดเห็นทั้งจากการแสดงความคิดเห็นแบบเปิดเผย
ผ่านหน้าโพสต์ ช่องทางส่วนตัว (Inbox) ในส่วนของไลน์และเฟซบุ๊ค เพื่อนาคาติชมมาประเมินและ
วิเคราะห์ เพื่อหาจุดปรับปรุงและแก้ไขให้ตรงตามความต้องการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
5.6.2 ยอดขาย
ต้องมีการตรวจสอบยอดขายทุกวันหลังปิดการขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และทุกๆ 3 เดือนจะมีการประเมินยอดขายเป็นไปตามเปูาหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ พร้อมทั้ง
วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกรณียอดขายไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
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บทที่ 6
กลยุทธ์การปฏิบัติการ
6.1 การเลือกทาเลที่ตั้งของสานักงาน
ท าเลที่ ตั้ ง ของร้ า นไอริ น ฟาร์ ม ผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ มี ห น้ า ร้ า นตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนพุ ท ธบู ช า
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นร้านอาหาร 2 ชั้น เพื่อทาเป็นร้านอาหาร
และบริ เ วณด้ า นหลั ง เพื่ อ เป็ น ที่ ป ลู ก ผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ ส ถานที่ อ อกก าลั ง กาย ใกล้
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และใกล้แหล่งชุมชน สามารถเดินทางเข้าออกได้จากถนนพุทธบูชา
ถนนประชาอุทิศ หรือถนนสุขสวัสดิ์
ตารางที่ 6.1
ที่ตั้งส้านักงาน
รายละเอียด
ที่ตั้ง
ขนาดพื้นที่
พื้นที่ใช้สอย
ค่าเช่า
อัตราค่าน้าและค่าไฟฟูา

ร้านอาหาร
ถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ
400 ตารางวา
ร้านอาหาร ครัว พื้นที่เก็บอุปกรณ์
50,000 บาทต่อเดือน
ตามอัตราของการไฟฟูาและการประปา

เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ใกล้กลุ่มลูกค้า
2. ที่ตั้งอยู่เส้นทางที่สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น สามารถมาจากถนนประชา
อุทิศ ถนนพุทธบูชา ถนนสุขสวัสดิ์
3. ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน หากมีชุมชนย่อมมีความต้องการทางด้านอาหารอันเป็น
ปัจจัยสี่ของมนุษย์ และสามารถหาแรงงานได้ง่ายกว่าห่างไกลแหล่งชุมชน
4. ที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดกลุ่มเปูาหมายหลัก และกลุ่มเปูาหมายรอง
5. ที่ตั้งสามารถเดินทางไปส่งสินค้าในเมืองได้ไม่ยาก
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6.2 การวางแผนผังของกิจการ

พื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

พื้นที่เก็บเครื่องมือ
พื้นที่ร้านอาหาร
พื้นที่ทาความ
สะอาด
พื้นที่ร้านอาหาร

พื้นที่ครัวสาหรับ
ทาอาหาร
พื้นที่เก็บ
วัตถุดิบ

สถานที่จอดรถ

ภาพที่ 6.1 แผนผังโดยรวมของกิจการ
6.2.1 พื้นที่ลานจอดรถ
พื้นที่ด้านหน้าร้าน สาหรับจอดรถลูกค้า สาหรับจอดรถส่งวัตถุดิบ สาหรับจอดรถ
รับสินค้าไปส่งให้ลูกค้า และสาหรับจอดรถมอเตอร์ไซด์ของพนักงาน
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6.2.2 ห้องเก็บวัตถุดิบ
ภายในห้องเก็บวัตถุดิบแบ่งเป็น 2 ห้องด้วยกัน คือห้องเก็บวัตถุดิบสด และห้อง
เก็บของแห้ง โดยที่ห้องเก็บวัตถุดิบสด จะมีตู้แช่แข็งเพื่อเก็บเนื้อสัตว์ให้มีความสดเสมอ และตู้แช่เย็น
สาหรับเก็บเนื้อสัตว์ที่ต้องใช้แต่ละวัน และห้องเก็บของแห้งได้แก่ เครื่องปรุงชนิดต่างๆ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ต้องใส่สินค้า
6.2.3 ห้องครัวและห้องบรรจุอาหาร
ภายในห้องครัวแบ่งเป็นครัวปิดและครัวเปิด สาหรับครัวปิดมีพื้นที่เพื่อทาความ
สะอาดผักและวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ครัวต่างๆ นอกจากนี้ต้องมีพื้นที่สาหรับเก็บผักที่ได้จากสวนหลัง
ร้านเพื่อใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวัน ภายในห้องครัวมีอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ เตา
แก๊ส ระบบระบายอากาศ นอกจากนี้มีชั้นเพื่อวางอุปกรณ์ที่จาเป็นในการหยิบใช้สอย มีชั้นวางเพื่อเก็บ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในร้านอาหาร จาน ชาม ช้อน ให้เป็นสัดส่วน มีการวางระบบท่อให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อรักษาความสะอาดของห้องครัวอยู่เสมอ
สาหรับครัวเปิดคือ จะเป็นส่วนของการเตรียมเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม และมี
เคาท์เตอร์เพื่อจ าหน่ายผัก ไฮโดรโปรนิกส์ แพ็คใส่ถุงไว้คอยบริการลูก ค้าส าหรับท่านที่ต้องการซื้อ
กลับไปรับประทานที่บ้านหรือสถานที่ทางาน
6.2.4 พื้นที่ร้านอาหาร
มีลักษณะเป็นห้องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในส่วนของห้องขนาดใหญ่เป็นระบบ
ห้องแอร์ ติดเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นห้องรับประทานอาหารประกอบด้วยโต๊ะสาหรับ 6 ที่นั่งจานวน
2 ชุด จานวน 4 ที่นั่งจานวน 8 ชุด และจานวน 2 ที่นั่ง จานวน 4 ที่นั่ง และส่วนพื้นที่ขนาดเล็กเป็น
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อากาศจากธรรมชาติ ลู ก ค้ า จะสามารถมองเห็ น แปลงปลู ก ผั ก ที่ อ ยู่ ด้ า นหลั ง ได้
ประกอบด้วยโต๊ะที่นั่งสาหรับ 6 ที่นั่ง 1 ชุด และที่นั่งสาหรับ 2 ที่นั่งจานวน 3 ชุด
6.2.5 พื้นที่ทาความสะอาด
พื้นที่ด้านข้างร้านอาหาร โดยสามารถเข้าได้ทางด้านหลังและภายในร้าน พื้นที่มี
ระบบการระบายอากาศและระบบระบายน้า และบาบัดของเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการล้าง
อุปกรณ์ต่างๆ ของร้านอาหาร ส่วนพื้นที่ทาความสะอาดของฟาร์มผักจะเป็นลานซักล้างด้านนอกแบบ
เปิดโล่ง
6.2.6 พื้นที่เก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
เป็นพื้นที่เพื่อใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์ในฟาร์มผัก เช่น การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชต้อง
เก็บในที่อุณหภูมิต่าโดยจะเก็บไว้ในตู้เย็น นอกจากนี้ยังมีตู้และชั้นวางเพื่อเก็บเครื่องมือต่างๆ ปุ๋ย
อุปกรณ์วัดช่วยในการผสมปุ๋ย เช่น EC meter, pH meter เป็นต้น โดยมีตู้จัดเก็บอย่างมิดชิดสาหรับ
อุปกรณ์สาคัญ
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6.2.7 พื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
พื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์มีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่
กรีนโอ๊ค จานวน 12 แถว เรดโอ๊ค จานวน 2 แถว เรดคอรัล จานวน 2 แถว มิซูน่า จานวน 2 แถว
ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก จานวน 2 แถว ร็อกเก็ต จานวน 2 แถว และคอสจานวน 2 แถว ซึ่งในแต่ละแถวแปลง
ยาว 6 เมตร สามารถปลูกผักได้จานวน 30 ต้น/แถว และมีแปลงผักอนุบาลอีก 3 ขั้นตอน ก่อนลง
แปลงผักจริง โดยแบ่งเป็นช่วงอนุบาล 1-อนุบาล 3
6.3 การดาเนินงาน
6.3.1 การจัดตั้งธุรกิจ
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัว
มีกาลังการผลิตไม่มาก แต่เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจไปได้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในช่วง
เริ่มต้นจึงได้จดทะเบียนพาณิชย์ โดยจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ใน
รูปแบบนิติบุคคล โดยเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จากัดความรับผิด มีขั้นตอนดังนี้
6.3.1.1 การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
กิจการร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ดาเนินการจดทะเบียนต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 โดยนาเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมแบบฟอร์มในการจดทะเบียนไปยื่นที่สานักงานเขต
6.3.2 การติดต่อคู่ค้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ
การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสามารถแบ่งได้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ วัตถุดิบ
หลักในการประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักไทย ของแห้งต่างๆ เช่น พริกไทย เกลื อ น้าตาล
เป็ น ต้น ส่ ว นที่ส องคือ บรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุผั กเพื่อจาหน่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหาร
สาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในร้านอาหาร ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้
ฝุายจัดซื้อจะเป็น ผู้ทาหน้าที่สั่งซื้อและเป็นผู้ กาหนดมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและราคาให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งกระบวนการติดต่อสื่อสารและการต่อรอง ส่วนผักเมืองหนาวหรือผักสลัดฝุายผลิตจะ
เป็นผู้ปูอนวัตถุดิบส่งให้ร้านอาหาร
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6.4 การผลิตสินค้า
6.4.1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
กิจการร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นกิจการที่มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วน
ของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ที่จาหน่ายผัก และส่วนของร้านอาหาร จึงได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ คือ ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ และร้านอาหาร ดังนี้
6.4.1.1 ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
(1) การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ฟองน้า เมล็ดพันธุ์พืชทั้ง
แบบเมล็ดเคลือบและไม่เคลือบ ถาดเพาะเมล็ด แหนบ ไม้ลูกชิ้น ปุ๋ย ถ้วยพลาสติกสีขาว ให้พร้อมใน
การปลูกผัก
(2) การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเพาะเมล็ดผัก การเตรียมปุ๋ยน้า
(3) การปลูกผัก
1) ขั้นอนุบาล1: โดยเริ่มจากการเพาะเมล็ด นาฟองน้าไปนวดน้าให้
มีความอุ้มน้าให้มากที่สุด จากนั้นจึงใส่เมล็ดแบบไม่เคลือบ หรือเมล็ดแบบเคลือบลงไป จากนั้นจึงรด
น้าอีกครั้ง รดน้าทุกวัน วันละ 3 ครั้ง

ภาพที่ 6.2 การเพาะเมล็ด
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ภาพที่ 6.3 การวางเรียงของแปลงปลูกผักในขั้นอนุบาล 1
2) ขั้นอนุบาล2: หลังจากผ่านไป 7 วันให้นาฟองน้าจากขั้นอนุบาล
1 แบ่งเป็นแถวตอน เรียงหน้ากระดาน 2 ต้น นาไปวางไว้บนรางปลูกต้นไม้ โดยใช้เฉพาะรางล่าง ให้
ปุ๋ยน้าโดยมีการปลูกแบบ DFT (Deep Flow Technique)

ภาพที่ 6.4 การวางเรียงของแปลงปลูกผักในขั้นอนุบาล 2
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3) ขั้นอนุบาล 3: หลังจากผ่านไป 7 วันให้นาผักพร้อมฟองน้าจากขั้น
อนุบาล 2 แบ่งเป็นแถวตอนลึกเรียง 1 นาผักใส่ถ้วยพลาสติกสีขาววางบนแปลงปลูกผักที่รางเจาะรู
ห่างกัน 10 เซนติเมตร ดูแลโดยให้ปุ๋ยน้าทุกวัน มีการปลูกแบบ DFT (Deep flow technique)

ภาพที่ 6.5 การเตรียมผักก่อนวางในรางปลูกผัก

ภาพที่ 6.6 การวางเรียงของแปลงปลูกผักในขั้นอนุบาล 3
4) หลั งจากใช้เวลาไปประมาณ 21 วั น น าต้น อ่อนพร้อ มถ้ว ย
พลาสติกสีขาว นาไปเรียงบนแปลงปลูกจริง รางเจาะรูห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร มีการปลูกแบบ
แบบ NFT (Nutrient Film Technique) และให้ปุ๋ยน้าไปอีกประมาณ 20-24 วัน
4. การบรรจุผักลงในบรรจุภัณฑ์ เลือกบรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุผักโดย
ใส่ถุงพลาสติก และอัดแก๊สไนโตรเจนในถุงเพื่อยืดอายุสินค้า
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6.4.1.2 ร้านอาหาร
1. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว เช่น หม้อ กระทะ
เตาย่าง จาน ชาม ต่างๆ แก้วน้า ให้พร้อมในการใช้งาน
2. การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ เช่น โดยนาเนื้อสัตว์ และผัก
ไปล้าง หั่น เพื่อใช้ในส่วนประกอบของจาน การทอดสเต็กปลา การย่างพอร์คช็อป การทาน้าสลัด การ
ทาสลัดปูอัด หรือการลวกเส้นสปาเก็ตตี้
3. การบรรจุ อาหารลงบรรจุภั ณ ฑ์ หลั ง จากปรุง อาหารแล้ ว ส าหรั บ
ลูกค้าที่รับประทานอาหารภายในร้าน จะมีพนักงานเสิร์ฟคอยบริการนาอาหารไปเสิร์ฟในกับลูกค้า แต่
หากเป็นลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อกลับบ้านหรือสั่งซื้อออนไลน์และใช้บริการทางร้านเพื่อให้ส่งถึงจุดรับ
สินค้า เช่น บ้าน สถานที่ทางาน เป็นต้น จะบรรจุอาหารลงในกล่องพลาสติกที่สามารถทนอุณหภูมิ
ร้อนได้
6.5 กาลังการผลิต
เนื่ อ งจากร้ า นไอริ น ฟาร์ ม ผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ยั ง ไม่เ คยเปิ ด ด าเนิ น การมาก่ อ น จึ ง ได้
ประมาณการยอดขาดต่อวันประมาณ 130 จาน ในช่วง ปีแรก และหากมียอดขายเพิ่มขึ้น ทางร้านจะ
เพิ่มกาลังการผลิตอีก 100 จานในช่วงปีแรกของการเปิดร้าน และสามารถรองรับกาลังการผลิต
สาหรับสั่งซื้อผักประมาณ 30 กิโลกรัม โดยทางร้านได้เผื่อจานวนการผลิตที่สูญเสียและเกิดปัญหา
สาหรับร้านอาหารที่ 10% เช่น สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง อาหารเสียหายไม่ถูกใจลูกค้า
หรื อจานอาหารตกแตก เป็ นต้น ส าหรับการผลิ ตที่คาดว่าสู ญเสี ยและเกิดปัญหาส าหรับฟาร์มผั ก
ประมาณ 20% ซึ่งกาลังการผลิตดังกล่าวสอดคล้องกับจานวนพนักงานของร้านอาหารและฟาร์มปลูก
ผัก หากในอนาคตมีการเจริญเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่อง ยอดขายเติบโตขึ้น ทางร้านจะเพิ่มกาลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
6.6 การจัดส่งสินค้า
จากการวิเคราะห์คาดว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการที่ร้า นอาหารมากกว่า
การจัดส่งถึงจุดรับสินค้า แต่ทางร้านมีนโยบายสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องเดิน ทางเข้ามาภายในร้าน เพื่ออานวยความสะดวกและขยายช่องทางการขาย
เพิ่มขึ้น ทางร้านจึงได้จ้างพนักงานจัดส่งประจาและจ้างบริษัท ลาลามู ฟ (Lalamove) หรือว่าจ้าง
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ไลน์แมน (Line man) เพื่อให้ทาการจัดส่งกรณีที่คาดว่าในวันดังกล่าวมีความต้องการสินค้าสูงขึ้น ทา
ให้การจัดส่งจากทางร้านอย่างเดียวไม่เพียงพอ
6.6.1 ภาชนะบรรจุอาหารระหว่างการจัดส่ง
ในการจัดส่งสินค้าที่จะนามาใช้การบรรจุอาหารระหว่างการจัดส่ งนั้น หากเป็น
อาหารที่ไม่ผ่านความร้อนในการปรุงอาหาร เช่น ชุดผักสลัดพร้อมน้าสลัด จะบรรจุในกล่องพลาสติก
สเปค PET (polyethylene terephthalate) แต่ถ้าเป็นการบรรจุผักสลัดอย่างเดียว ไม่มีน้าสลัดจะ
บรรจุในถุงพลาสติกสเปค PE (Polyethylene) แต่หากมีผู้ประสงค์ซื้อผักในรูปแบบเป็นต้นผัก หรือ
สั่งซื้อจานวนมากเป็นกิโลกรัม จะบรรจุในถุงพลาสติก PE เช่นเดียวกัน
หากเป็นอาหารที่ผ่านความร้อน จะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความร้อนได้
สเปคกล่องพลาสติกคือ PP (Polypropylene) โดยต้องสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ มี ความ
ปลอดภัยสามารถบรรจุอาหารที่มีความร้อนได้ น้าหนักเบา ทนทาน เพื่อให้สะดวกในการจัดส่งสินค้า
6.7 เงื่อนไขและข้อจากัดในการให้บริการ
การสั่ ง ซื้ อ อาหารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ หากต้ อ งการสั่ ง ซื้ อ และใช้ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง ถึ ง
ปลายทาง หากเป็ นผั ก ไฮโดรโปรนิกส์ ในรูปแบบสั่ งซื้อจานวนมาก หรือแพคเป็นถุงสลัด ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากเป็นการสั่งซื้อในรูปแบบอาหาร เช่น ชุดผักสลัด สเต็กปลา พอร์คช็อป
สปาเก็ตตี้ เป็นต้น ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงรวมเวลาจัดส่งสินค้า ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
แต่หากต้องการสั่งซื้ออาหารเป็นจานวนมาก 10 กล่องขึ้นไปต่อคน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
และในระบบออนไลน์จะมีช่วงเวลาที่ให้ลูกค้าเลือกเวลาในการรับสินค้า
6.8 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เนื่องจากร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นกิจการเปิดใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า
มากนัก ทาให้ไม่มีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง ดังนั้นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทางร้านจึงเลือก
สื่อสารและทาการตลาดผ่านหน้าร้าน ปูายโฆษณาหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ อันได้แก่ Line,
Facebook fan page ของร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงสินค้าที่ทางร้ าน
จาหน่ายและการให้บริการเพื่อแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นของสินค้าให้ลูกค้ารับทราบ ช่องทางออนไลน์
นอกจากเป็นการทาการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้าแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกค้าสามารถแสดง
ความคิดเห็ น พูดคุยสอบถามข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกับทางร้านได้โดยตรง
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นอกจากนั้นยังทาให้ทางร้านสามารถทราบข้อมูลส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมการบริโภคมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจในตัว สิ น ค้า และอาจเกิด ความจงรัก ภักดีใ นตราสิ นค้า เกิดการซื้อ ซ้าต่ อ เนื่อง ทาให้ เพิ่ ม
ยอดขายให้แก่กิจการได้
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บทที่ 7
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.1 วัตถุประสงค์
องค์ ก รหรื อ บริ ษั ท สามารถด าเนิ น งานได้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น
องค์ป ระกอบที่สาคัญที่ทาให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการแบ่ง
หน้าที่และความรั บผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้ ทุกคนได้รับทราบหน้าที่ห ลักของตน ดังนั้นเพื่อให้ การ
ทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้
1. คัดเลือกบุคคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
ปรับตัวกับผู้อื่น และร่วมทางานกันเป็นทีมได้
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร แบ่งหน้าที่หลัก ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน โดย
คัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
3. กาหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
4. กาหนดหน้าที่หลัก เปูาหมายในการทางานขององค์กร และวิธีการประเมินผลงาน
ประธาน

ผู้จัดการ
ฝุายผลิต

ผู้จัดการ
ฝุายจัดซื้อ

ผู้จัดการ
ฝุายขาย

ผู้จัดการฝุายบัญชี
และการเงิน

ภาพที่ 7.1 แผนผังองค์กรหลัก
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7.2 แผนผังองค์กร
ธุรกิจร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้
ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการฝุายขาย/
ฝุายบัญชี

ผู้จัดการฝุายผลิต

พนักงานดูแลฟาร์ม
ผัก

ผู้จัดการฝุายจัดซื้อ
และสรรหาบุคคล

พนักงานครัว
ฝุายทาความสะอาด
พนักงานจัดส่ง

ภาพที่ 7.2 โครงสร้างองค์กรร้าน
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กรมีรายละเอียด
ดังนี้
7.2.1 ผู้จัดการร้าน (ทีมผู้บริหาร) จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ: ผู้ก่อตั้งกิจการ มีความรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์และการบริหาร
รายละเอียดงาน: ทาหน้าที่วางแผน คิดกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายของ
องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สร้าง
วิสัยทัศน์ที่ดีให้กับบุคคลากรในองค์กร ประสานงานกับทุกฝุายเพื่อให้งานสามารถดาเนินต่อไปได้อย่าง
ราบรื่น ทาหน้าที่คัดเลือกพนักงาน ชี้แจงและอธิบายหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมค่าตอบแทนของ
แต่ละตาแหน่งให้พนักงานรับทราบ
ค่าตอบแทน: 30,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
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7.2.2 ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ทีมผู้บริหาร) จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ: เพศชาย มีความรู้เรื่องการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ มีความรู้ด้านการ
ทาอาหาร สามารถทางานเป็ น ทีม มีความเป็นผู้ นา ตรงต่อเวลา ซื่อสั ตย์ มีความรับผิ ดชอบและ
รอบคอบ
รายละเอียดงาน: ทาหน้าที่ดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ และวางแผนการปลูกผัก
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งประสานงานระหว่างฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์กับหัวหน้า
พ่อครัว เพื่อจัดวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ
ค่าตอบแทน: 15,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
7.2.3 พนักงานดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ (พนักงานประจา) 1 อัตรา
คุณสมบัติ: เพศชาย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความ
รอบคอบ สามารถทางานเป็นทีมได้
รายละเอียดงาน: ดูแลฟาร์มผัก ตั้งแต่การเพาะเมล็ด ผสมปุ๋ยแห้ง ผสมปุ๋ยน้า
รดน้าผัก เก็บผักส่งให้ร้านอาหาร
ค่าตอบแทน: 9,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
7.2.4 พนักงานครัว (พนักงานประจา) 1 อัตรา
คุณสมบัติ: เพศหญิงหรือชาย ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการ
ทาอาหาร มีใจรักการทาอาหาร ใจเย็น สามารถทางานเป็นทีมได้ เรียนรู้เร็ว รักความสะอาด ซื่อสัตย์
มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
รายละเอียดงาน: ประกอบอาหารทุกเมนูของร้าน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้จัดการฝุายผลิต คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ เช่น เมนูเฉพาะเทศกาลต่างๆ บรรจุ สินค้าลงกล่องหรือ
ถุงเพื่อจาหน่ายสาหรับสินค้าที่สั่งกลับบ้าน หรือสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ ตรวจสอบวัตถุดิบในสต็อคให้
เพียงพอในการใช้แต่ละวัน จัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ค่าตอบแทน: 20,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
7.2.4 พนักงานทาความสะอาด (พนักงาน Outsource) จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ: เพศหญิง ไม่จากัดวุฒิการศึกษา เป็นคนรักความสะอาด ละเอียด
รอบคอบ ใจเย็น ใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
รายละเอียดงาน: ทาความสะอาดภาชนะในห้องครัว เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม
เป็นต้น ทาความสะอาดบริเวณในร้านและบริเวณนอกร้าน
ค่าตอบแทน: 7,500 บาท/เดือน
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7.2.5 พนักงานจัดส่ง (พนักงานประจา) 2 อัตรา
คุณสมบั ติ : เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ รู้ จักเส้ นทางในกรุงเทพฯ และเส้นทางที่ร้านกาหนดให้ ส่งสินค้า มีความรับผิ ดชอบ
รอบคอบ ตรงต่อเวลา สามารถทางานเป็นทีม ซื่อสัตย์
รายละเอียดงาน: ขับรถส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทางที่กาหนดส่งสินค้าตาม
เส้นทางที่กาหนดได้ภายในเวลาที่กาหนด ตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่ง รับชาระเงินจากลูกค้า
ค่าตอบแทน: 9,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
7.2.6 หัวหน้าฝ่ายขายการตลาดและฝ่ายบัญชี (ทีมผู้บริหาร) จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ: เพศหญิงหรือชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาขาการตลาด การจัดการและการบริหาร มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อแรงกดดัน มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเทคโนโลยีการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Marketing online) มีทักษะในการสื่ อสาร มี
ความสามารถในการต่อรอง ใจเย็น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนความรับผิดชอบของตนเองได้
รายละเอียดงาน: จัดการยอดขายให้เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร วางแผนกล
ยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย สร้างความสัมพันธ์ สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ประสานงานกับฝุายต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร
ทางด้านบัญชีของฟาร์มและร้านทั้งหมด ติดต่อกับฝุายต่างๆ ภายในองค์กร และติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ เช่น สรรพากร
ค่าตอบแทน: 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) พร้อมสวัสดิการ
7.2.7 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
คุณสมบัติ: เพศหญิงหรือเพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถในการ
ต่อรอง สามารถทางานเป็นทีม ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนความ
รับผิดชอบของตนเองได้
รายละเอียดงาน: สั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้สาหรับในฟาร์มผักและ
ร้านอาหาร บริหารจัดการการต่อรองและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ กับผู้ขาย
ค่าตอบแทน: 15,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ
7.2.8 พนักงานเสิร์ฟ
คุณสมบัติ: เพศหญิงหรือเพศชาย ไม่จากัดวุฒิ มีใจรักบริการ คล่องแคล่วในการ
ทางาน ใจเย็น ซื่อสัตย์ มีความละเอียด
รายละเอีย ดงาน: มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้า เพื่อนาลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร เสนอ
เมนูอาหาร เสิร์ฟน้าและอาหาร เก็บโต๊ะ
ค่าตอบแทน: 9,000 บาท/เดือน
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7.3 การคัดสรรบุคลากร
กระบวนการในการสรรหาและคัดสรรบุคลากรเป็นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากแรงงานทาให้
องค์กรดาเนินงานไปได้ จากบทบาทหน้าที่ดังที่กล่าวมาตอนต้นนี้ จึงมีการกาหนดกาลังคนในการ
ปฏิบัติงาน โดยคัดกรองจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้
7.3.1 พนักงานระดับบริหาร
กิจการร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นธุรกิจครอบครัว กลุ่มผู้บริหารจึงเป็น
สมาชิกภายในครอบครั ว โดยพื้นฐานมีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ผู้จัดการร้านคือ
เจ้าของร้านหรือผู้ก่อตั้ง
7.3.2 พนักงานระดับชานาญการ
เนื่องจากกิจการร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นธุรกิจที่เพิ่มเริ่มเปิดบริการ
ดั ง นั้ น พนั ก งานในระดั บ ช านาญการในต าแหน่ ง พนั ก งานครั ว พ่ อ ครั ว แม่ ค รั ว จึ ง เลื อ กผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการทาร้านอาหารมาแล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยมีการประกาศรับสมัคร
ผ่านเว็บไซต์รับสมัครงาน และติดปูายประกาศหน้าร้าน เพื่อให้กระจายข่าวออกไปเป็นวงกว้าง หรือ
อาจสอบถามจากคนรู้จัก โดยคัดเลือกจากผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มีใบประกาศหรือเอกสาร
ใบรับรองการทาอาหาร โดยผ่านการสัมภาษณ์จากผู้จัดการร้านและทีมผู้บริหาร
7.3.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นพนักงานในส่วนปฏิบัติการ เช่น พนักงานดูแล
ฟาร์มผัก พนักงานทาความสะอาด พนักงานจัดส่ง เป็นต้น โดยจะรับสมัครโดยการติดปูายประกาศ
หน้ าร้ าน หรือสอบถามจากคนรู้จั ก ซึ่งผู้จัดการร้านและหั วหน้างานในฝุ ายนั้นจะเป็นผู้สั มภาษณ์
หัวหน้างานจะเป็นผู้ดูแล ชี้แจงหน้าที่งาน ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบและทดลองงานกับหัวหน้า
แผนกเพื่อประเมินความสามารถในการทางานของพนักงาน ซึ่งพนักงานระดั บปฏิบัติการจะมีทั้ง
พนักงานประจาและพนักงานชั่วคราว ขึ้นกับความเหมาะสมของตาแหน่งงานนั้นๆ
7.4 การกาหนดเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มผู้บริหารได้ร่วมกันกาหนดเปูาหมายและคิดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุก
ฝุายได้นาเอากลยุทธ์ต่างๆ ดาเนินการเพื่อให้ได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ แต่ทั้งนี้แต่ละฝุายต้องนากลยุทธ์
มาวิเคราะห์และปรึกษากันระหว่างภายในฝุาย และระหว่างฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริงและขับเคลื่อนไปพร้อมกับกลยุทธ์และเปูาหมายที่ตั้งไว้
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เบื้องต้นจะมีการกาหนดเป็นเปูาหมายระยะสั้นจะมี การตรวจสอบทุก 3 เดือน และ
เปูาหมายระยะยาวจะมีการประเมินทุก 1 ปี เพื่อประเมินการทางานของแต่ละฝุาย ทราบปัญหาหรือ
สิ่งบกพร่องที่ควรปรับปรุง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นลุกลามจนไม่สามารถแก้ไขได้ และแจ้งปัญหาดังกล่าวให้พนักงานรับทราบเพื่อปรับปรุงและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรในอนาคต
7.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ในช่วง 3 ปีแรกพนักงานประจามีอัตราการขึ้นเงินเดือน 4% ในปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตรา
การขึ้นเงินเดือนขึ้นกับผลประกอบการร้าน ซึ่งผู้จัดการร้านจะเป็นผู้ประเมินโดยประเมินจากผลงาน
ของพนักงานแต่ละคน โดยหัวหน้างานแต่ละฝุายจะเป็นผู้ส่งผลการประเมินในฝุายให้ผู้จัดการร้าน
และผู้จัดการร้านจะนาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อยืนยันอีกครั้ง เพื่อให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการทางาน จะมีการเพิ่มค่าตอบแทน เช่น โบนัส ประกันสังคม วันลาพักร้อน เป็นต้น
ตามกฎหมายสิทธิ์วันหยุด พนักงานสามารถหยุดได้ไม่น้อยกว่า 13 วัน ตามวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โดยไม่รวมวันหยุด ลาปุวย และลากิจ แต่เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานประจา หากฝึกงาน
ผ่านการประเมินสาหรับพนักงานเข้าใหม่ จะได้สิทธิ์ลาพักร้อนเพิ่มอีก 6 วัน รวมแล้วไม่เกิน 19 วันต่อ
ปี ลดหลั่นไปตามจานวนวันที่เหลือในปีนั้นๆ
ส าหรั บ ประกัน สั ง คม ทางร้า นจะสมทบเงิน ประกั นสั งคมให้ กั บพนัก งานที่ ผ่ า นการ
ทดลองงานในอัตราที่กฎหมายกาหนด
7.6 การฝึกอบรมบุคลากร
สาหรับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะ
เพียงพอในการทางาน ลดอัตราการเกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และเสริมสร้างให้พนักงานมีความ
มั่นใจในหน้าที่ของตน จึงได้มีการจัดอบรมหลักๆ ดังนี้
การฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยชี้แจงรายละเอียดและอธิบายกระบวนการภายในร้านทั้ง
ในส่วนของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์และร้านอาหารโดยรวม เพื่อให้เข้าใจในมุมกว้างทั่วไปของกิจการ
การฝึกอบรมเฉพาะตาแหน่งงาน เช่น สาหรับพนักงานดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ จะมี
การอบรมการปลูกผัก การดูแลผัก สัดส่วนการใส่ปุ๋ย เป็นต้น สาหรับพนักงานเสิร์ฟ ฝุายขายจะฝึกการ
ขาย การให้ ความรู้ ด้านอาหารเพื่อให้ สามารถแนะนาเมนูแก่ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นลั กษณะการฝึกแบบ
on the job training
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บทที่ 8
กลยุทธ์การเงิน
8.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงิน
การจัดทากลยุทธ์ทางการเงินขององค์กรเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในแผนธุรกิจ เนื่องจาก
ธุรกิจร้านอาหารต้องคานึงถึงกระแสเงินสดเพื่อนามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ภายในร้านอาหาร
เช่น การซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร เป็นต้น ซึ่งร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์เป็นกิจการใหม่
จาเป็นต้องประเมินรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ อาทิ เปูาหมายทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน นโยบาย
ทางการเงิน การตั้งสมมติฐานของงบการเงิน ความเสี่ยงของการลงทุน เพื่อประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการ และก าหนดโครงสร้ า งเงิ น ลงทุ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายที่ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้
8.2 เป้าหมายทางการเงิน
1.
2.
3.
4.

กาหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี
มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก
เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
มีอัตรากาไรต่อยอดขายไม่ต่ากว่าร้อยละ 10

8.3 โครงสร้างเงินทุน
แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์มาจากสองส่วน
ด้วยกัน คือส่วนของเจ้าของ ที่ประกอบด้วยผู้หุ้นส่วนจานวน 2 คนและการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนี้
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ตารางที่ 8.1
แสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินทุน
แหล่งเงินลงทุน
จานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
ส่วนของเจ้าของ
600,000
แบ่งเป็น 2 ส่วน ถือครองหุ้นในสัดส่วน 50% ต่อคน
เงินกู้ระยะยาว
1,000,000
อัต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ ส าหรับ ผู้ ป ระกอบการรายใหม่
อัตรา MRR+2.00 (7+2.00=9%) ระยะเวลาชาระ
เงินกู้ไม่เกิน 10 ปี (ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เป็นต้นไป)
8.3.1 เงินทุนในส่วนของเจ้าของ
กิจการใช้เงินทุนในส่วนของเจ้าของทั้งสิ้น 600,000 บาท
8.3.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ร้านไอรินฯ เลือกสินค้าจากธนาคาร
ออมสิ น โดยขอสิ น เชื่ อ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,000,000 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งส านั ก งาน เช่ า ที่ ดิ น
ซื้ออุปกรณ์ภายในร้าน อุปกรณ์สาหรับปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ วัตถุดิบภายในร้าน ค่าตกแต่งสถานที่
เป็นต้น โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MRR+2.00 ซึ่งเท่ากับ 9% ข้อมูล ณ วันที่ 2
ธันวาคม 2560 ระยะเวลาชาระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
8.3.3 ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital - WACC)
ต้นทุนทางการเงินมาจากสองส่วนด้วยกัน คือจากการกู้ยืม และจากการระดมทุน
ของหุ้นส่วน 2 คน สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของมีประมาณ 37% เงินลงทุนจากการกู้ยืมมี
สัดส่วนประมาณ 63% โดยที่ต้นทุนทางการเงินในส่วนของเจ้าของ (Cost of Equity: Ke) เจ้าของ
เงินทุนเป็น ผู้ประเมิน ผลตอบแทนที่ต้องการจากการทาธุรกิจ โดยเจ้าของเงินทุนมีการประเมินไว้
เท่ากับ 20%
ดังนั้นต้นทุนถัวเฉลี่ยเพื่อใช้ในการประเมินการจัดหาทุนในส่วนของเจ้าของและ
การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
WACC = [Kd* (1- Tax rate) * (D/D+E) ] + [Ke* (E/ (D+E) ]
= [9% * (1-0.20) * (1,000,000/1,600,000] + [20%* (600,000/ (1,600,000)]
= 15.60%
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ตารางที่ 8.2
งบประมาณเงินลงทุนและแหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุน (Use of Fund)
งบประมาณเงินลงทุน/แหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุน (Use of Fund)
ลาดับ
รายการ
รวมจานวน
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
บาท
เงินเจ้าของ
เงินกู้
1 ค่าเช่าสานักงาน (จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน)
50,000
2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
685,760
3 ค่าอุปกรณ์ และเครื่องใช้สานักงาน
33,000
4 ค่าตกแต่งร้านอาหาร
200,000
5 เงินสาหรับสต็อควัตถุดิบ
300,640
6 เงินสดในมือ
330,600
รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น
1,600,000
600,000 1,000,000
8.4 นโยบายทางการเงิน
8.4.1 การดารงเงินสด
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ได้กาหนดการดารงเงินสดไว้ไม่ต่ากว่า 500,000
บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ โดยสารองเงินสดไว้ใช้สาหรับรายการดังนี้
- เงินสารองใช้สาหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเวลา 1 เดือน
- เงินสารองใช้สาหรับการจ่ายค่าเช่าสถานที่ร้านอาหารและฟาร์มผัก ไฮโดรโปร
นิกส์เป็นเวลา 1 เดือน
- เงินสารองใช้สาหรับการจ่ายต้นทุนขายเป็นเวลา 1 เดือน
8.4.2 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของกิจการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. วัตถุดิบ แบ่งเป็นวัตถุดิบของสด เช่น ผักจากฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งจะมีการ
เก็บทุกเช้าก่อนร้านเปิดให้บริการ โดยจะแบ่งส่วนหนึ่งใช้สาหรับประกอบอาหารและอีกส่วนหนึ่งใช้
สาหรับบรรจุลงกล่องพลาสติก หรือถุงพลาสติกสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตามน้าหนัก วัตถุดิบของสดอื่นๆ
เช่น เนื้อสัตว์ จะทาการสั่งซื้อทุก 7 วันและเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง
2. สินค้าสาเร็จรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่
สามารถเก็บสินค้าไว้ได้ เช่น เมนูผักสลัดต่างๆ น้าสลัด เป็นต้น และอีกส่วนคือสินค้าที่ไม่สามารถเก็บ
สินค้าคงคลังไว้ได้ เนื่องจากอายุการเก็บมีอายุสั้น เช่น เมนูอาหาร สเต็ก สปาเก็ตตี้ เป็นต้น
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สาหรับบรรจุภัณฑ์ ทางร้านจะมีการสั่งซื้อและเก็บสต็อคไว้ล่วงหน้า 1 เดือน
8.5 ข้อสมมติฐานของการพยากรณ์ตัวแปรทางการเงิน
เนื่องจากร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นกิจการเปิดใหม่ มีประมาณการ
ยอดขายจากจานวนประชากรในเขตใกล้เคียงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นลูกค้ารอง และจากจานวนฐานลูกค้าประจาที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้ ก่อนที่ร้านอาหาร
เดิมนี้ได้ย้ายกิจการออกไป ฐานลูกค้าเดิม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี
พนักงานบริษัทในละแวกใกล้เคียง ผู้พักอาศัยในย่านพุทธบูชา ประชาอุทิศ พระราม 2
8.5.1 สมมติฐานของงบกาไรขาดทุน
8.5.1.1 รายได้ของกิจการ
รายได้ของกิจการได้มาจากการขายสินค้า คือ ผักสลัดถุงจากฟาร์มผัก
และอาหารที่มีหลายเมนูให้เลือกจากร้านอาหาร โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือลูกค้ากลุ่ม
รักสุขภาพ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายหลัก คาดว่ามีการ
สั่งซื้อและใช้บริการมากกว่าลูกค้าทั่วไป ซึ่งทางกิจการประเมินยอดขายจากการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้า
หลักในอัตรา 60% ของลูกค้าทั้งหมด โดยอ้างอิงจากร้อยละของแบบสอบถามที่ลูกค้ามีความถี่ ในการ
เข้าใช้บริการร้านอาหารมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน ขึ้นไป และมีรายได้ประมาณ 3,461,062.50 บาท/ปี
สาหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปมีในอัตรา 40% จากร้อยละของแบบสอบถามที่
ลู กค้ามีความถี่ในการเข้าใช้บ ริ การน้อ ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง /เดือน ทางร้ านคาดการณ์ว่าจะมี
ยอดขายประมาณ 1,483,312.50 บาท/ปี จากการประมาณการของยอดขายทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มลูกค้า
หลักและกลุ่มลูกค้ารองคาดว่าจะมีรายได้รวมกันประมาณ 4,944,375 บาท/ปี
จากการคาดการณ์โอกาสที่จะมีผู้ใช้บริการอ้างอิงจากกลุ่มตลาดผู้ที่มีอายุ
ในช่ว ง 20-40 ปี ที่อ าศัย อยู่ ในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล โดยคานวณจากประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอายุในช่วง 20-40 ปี และจานวนประชากรเขตทุ่งครุและเขตบางมด
เนื่องจากทั้งสองเขตนี้อยู่ใกล้ทาเลที่ตั้งร้าน โดยจะคัด 77% ของจานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเหตุผลจากการสารวจมีผู้ที่เคยซื้อผักและใช้บริการร้านอาหาร 77% โดยหักลบจานวน
คนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงร้าน และคัดออกอีกให้เหลือเพียง 38.7% ของประชากรที่เหลือโดยเลือก
เฉพาะกลุ่มที่เคยซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งจะได้ประชากรประมาณ 720,000 คน และจากผลการ
สารวจแบบสอบถาม ผู้บริโภคอีก 27% มีโอกาสซื้อสินค้าหรือเข้าใช้บริการน้อยหากที่ตั้งร้านอยู่ไกล
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จะได้ประชากรอีกประมาณ 77,800 คน ซึ่งจานวน 77,800 คนนี้เป็นกลุ่มตลาดรองซึ่งมีโอกาส 30%
ที่จะใช้บริการร้านอาหาร
สาหรับกลุ่มตลาดเปูาหมายหลักประเมินจากประชากรในเขตทุ่งครุ และ
บางมดมีจานวนประชากรที่ตรงกลุ่มเปูาหมายประมาณ 48,810 คน ซึ่งมีโอกาสเข้าใช้บริการ 50%
8.5.1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายแบ่งได้เป็น 6 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
(1) วัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 30
ตารางที่ 8.3
ต้นทุนวัตถุดิบต่อผักสลัดรวม 100 g.
เมล็ดต่อต้น
ฟองน้า
กล่องพลาสติก
รวม

0.35
0.1
3.64
4.09

ตารางที่ 8.4
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กหมูพริกไทยด้า
สเต็กหมู
ซอสพริกไทยดา
เมล็ดต่อต้น
ฟองน้า
เฟรนช์ฟาย
มะเขือเทศ
รวม

26.9
9
0.35
0.1
5.25
1.4
43.00
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ตารางที่ 8.5
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กหมูพอร์คชอพ
สเต็กพอคชอพ
ซอสพริกไทยดา
ผักสลัด
เฟรนช์ฟาย
มะเขือเทศ
รวม

61
9
0.60
5.25
1.4
77.25

ตารางที่ 8.6
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กปลาดอลลี่
สเต็กปลาดอลลี่
น้าสลัดครีม
ผักสลัด
เฟรนช์ฟาย
มะเขือเทศ
รวม

37.5
6
0.595
5.25
1.4
50.75

ตารางที่ 8.7
ต้นทุนวัตถุดิบต่อแซลม่อนแซ่บสลัด
เมล็ดต่อต้น
ฟองน้า
แซลม่อน
ตะไคร้ซอย
ใบมะกรูดซอย
หอมแดงซอย
น้าตาลทราย
พริกขี้หนูสวน
กระเทียม
มะนาว
รวม

0.35
0.1
69.9
4.4
2
0.9
0.46
0.38
0.26
3
81.75
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ตารางที่ 8.8
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสลัดปูอัด
เมล็ดต่อต้น
ฟองน้า
ปูอัด
แปูงข้าวเจ้า
แตงกวา
แครอท
รวม

0.35
0.1
12
0.73
6
2
21.18

ตารางที่ 8.9
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสเต็กไก่สไปซี่
เมล็ดต่อต้น
ฟองน้า
สเต็กไก่
ซอสบาบีคิว
เฟรนช์ฟาย
มะเขือเทศ
รวม

0.35
0.1
26.67
9
5.25
1.4
42.77

ตารางที่ 8.10
ต้นทุนวัตถุดิบต่อสปาเก็ตตี้เบคอน พริกแห้ง
สปาเก็ตตี้
6.3
เบค่อน
6.2
กระเทียม
0.26
โหระพา
0.28
พริกแห้ง
0.4
รวม
13.44
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(2) ค่าแรงทางตรง ได้แก่ เงินเดือน ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8.11
จ้านวนแรงงานทางตรงและอัตราเงินเดือนต่อปี
ตาแหน่ง
อัตรา
ผู้จัดการฝุายผลิต
1
พนักงานดูแลฟาร์ม
1
พนักงานครัว
1
ฝุายทาความสะอาด
1
พนักงานจัดส่ง
2
พนักงานเสิร์ฟ
2
รวมต่อเดือน
รวมต่อปี

ค่าแรง/คน (บาท)
ค่าแรงรวม (บาท)
15,000
15,000
9,000
9,000
20,000
20,000
7,500
7,500
9,000
18,000
9,000
18,000
87,500
1,050,000

(3) ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์ เครื่องมือ จากฟาร์มผักและร้านอาหาร โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 8.12
จ้านวนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนกิจการ
รายการ
จานวน ราคา จานวนปี
ชุดอุปกรณ์แปลงผัก
6
60,000
5
หัวฟอกซ์
72
10,800
5
ถังใส่ปุ๋ยน้า
8
10,000
5
แสลนสีเงิน
1
3,950
5
มุ้งพลาสติก
1
1,350
5
เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ให้บริการลูกค้า
12 279,790
10
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทาครัว
1
50,000
5

ค่าเสื่อมราคา (บาท/ปี)
12,000
2,160
2,000
790
270
55,958
10,000

Ref. code: 25605802032044LYJ

77
ตารางที่ 8.12
จ้านวนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนกิจการ (ต่อ)
รายการ
จานวน ราคา
ตู้แช่เย็น
1
10,000
เตาทาครัว
1
10,800
อ่างล้างจาน
2
16,560
โต๊ะสแตนเลส
2
6,180
ตู้แช่แข็ง
2
14,500
pH meter
1
5,000
รวม

จานวนปี
5
5
5
5
5
3

ค่าเสื่อมราคา (บาท/ปี)
2,000
2,160
3,312
1,236
2,900
3,333
98,119

(4) ค่าเช่า ร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ มีค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเช่า
สถานที่ เดือนละ 50,000 บาท คิดเป็น 600,000 บาทต่อปี
(5) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์
คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 20,599 บาท หรือคิดเป็น 247,188 บาทต่อปี
ตารางที่ 8.13
ต้นทุนขาย
ต้นทุน
วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

บาท/ปี
1,235,620.43
1,050,000
59,395
600,000
247,188
3,192,203.43

8.5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
(1) ค่าขนส่ง ในที่นี้หมายถึง ค่าน้ามันของรถมอเตอร์ไซเพื่อใช้สาหรับส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า คิดในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือประมาณ 60,000 บาทต่อปี
(2) ค่าแรงทางอ้อม ในที่นี้หมายถึง ค่าแรงให้กลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของ
กิจการและหุ้นส่วน ซึ่งมีด้วยกัน 3 ฝุาย คือ ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการฝุายขาย/บัญชี และผู้จัดการฝุาย
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จัดซื้อ/บุคคล ซึ่งจะมีการปรับฐานเงินเดือนประมาณ 5% และค่าตอบแทนโบนัสปีละ 1 ครั้ง ขึ้นกับ
ผลประกอบการร้ า น แต่ โ ดยปกติ จ ะให้ โ บนั ส แก่ พ นั ก งาน เท่ า กั บ 1 เท่ า ของเงิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ
นอกจากนี้ค่าแรงทางอ้อมยังรวมไปถึงเงินสมทบประกันสังคม ที่ทางกิจการให้พนักงานปีละ 8,250
บาทต่อปี
ตารางที่ 8.14
ค่าแรงทางอ้อม
ตาแหน่ง

จานวนพนักงาน
1
1
1

ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการฝุายขาย/บัญชี
ผู้จัดการฝุายจัดซื้อ/บุคคล
รวมต่อเดือน
รวมต่อปี

จานวนเงิน (บาท)
30,000
12,000
15,000
57,000
684,000

(3) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้
ร้านอาหาร คาดการณ์ค่าใช้จ่ ายประมาณ 213,000 บาทต่อปี ในปีแรก และปีต่อไปใช้งบทาง
การตลาด 73,000 บาท ในที่ปี 2 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 62,000 บาทในปีที่ 3 และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็น
ต้นไปใช้งบการตลาด เพียงปีละ 32,000 บาท เนื่องจากในปีแรก กิจการได้ทาการตลาดเพื่อรับ
ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าแล้ว
(4) ค่าสอบบัญชี ประมาณค่าใช้จ่ายปีละ 7,000 บาท ในกรณีรายได้อยู่
ในช่วง 1 ล้าน ถึง 5 บาท แต่ในอนาคตหากรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
เสียค่าใช้จ่ายสาหรับค่าสอบบัญชีประมาณ 8,000 บาท แต่ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีขึ้นกับรายได้ในแต่ละปี
และอัตราการเก็บค่าบริการในการตรวจสอบบัญชีด้วย
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ตารางที่ 8.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารระยะเวลา 5 ปี
รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
1,734,000 1,820,700
1,911,735 2,007,321.75 2,107,687.84
เงินเดือน
144,500
151,725
159,311.25 167,276.81 175,640.65
โบนัสพนักงาน
73,000
62,000
32,000
32,000
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 213,000
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250.
เงินสมทบประกันสังคม
7,000
7,000
7,000.
7,000
7,000
ค่าสอบบัญชี
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียนจัดตั้งห้าง
3,000
หุ้นส่วนนิติบุคคล
2,169,750 2,120,675 2,208,296.25 2,281,848.56 2,390,578.49
รวมค่าใช้จ่าย
8.5.1.4 ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตรา MRR+2 เท่ากับ 9%
8.5.1.5 เงินปันผล
กิจการร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหลั ง
ประเมินกาไรสุทธิ จ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของร้าน โดยปกติจ่ายในอัตราร้อยละ 30% แต่
ในการจ่ายเงินปันผลต้องมีการประเมินกระแสเงินสดเพื่อใช้ดาเนินการในปีถัดไป เพื่อนาเงินไปพัฒนา
กิจการให้ดีขึ้นในปีต่อๆ ไปด้วย
8.5.1.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดในอัตราร้อยละ 15 ของกาไรสุทธิก่อนหักภาษี
8.5.2 สมมติฐานของงบแสดงฐานะทางการเงิน
8.5.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กิจการมีนโยบาลการดารงเงินสดไม่ต่ากว่า 500,000 บาท เพื่อใช้กิจการ
สามารถใช้สาหรับสั่งซื้อวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน และค่าเช่าสถานที่ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
8.5.2.2 สินค้าคงเหลือ
กิจการร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นการผลิตผักสลัดเมืองหนาว
และร้านอาหาร สาหรับร้านอาหารจะมีการปรุงสดใหม่ ผลิตตามจานวนสั่งซื้อ จึงไม่มีสินค้าสาเร็จรูป
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คงเหลือ แต่สาหรับผักไฮโดรโปรนิกส์เมื่อครบกาหนดการปลูก 45 วัน และหากไม่สามารถนาไปปรุง
อาหารสาเร็จรูปได้ จะกลายเป็นสินค้าคงเหลือ แต่ในกระบวนการการทางานของกิจการ ครัวของร้าน
จะนาผักไฮโดรโปรนิกส์ที่เติบโตเต็มที่แล้ว ในแต่ละสัปดาห์จะมีผักที่พร้อมรับประทานประมาณ 60
ต้น หรือตามน้าหนัก 6,000 กรัม ซึ่งถือว่าเป็นจานวนไม่มากนัก เพื่อนามาประกอบอาหารพร้อม
รับประทานและนามาบรรจุใส่ถุงเพื่อส่งขายตามน้าหนักที่ 100 กรัม แต่กิจการได้กาหนดอัตราส่วน
ของเสียที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถนาออกมาจาหน่ายได้ที่อัตราร้อยละ 5 ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ทาง
ร้านจะมีการสั่งซื้อทุกเดือน
8.5.2.3 อุปกรณ์
ร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ คิดค่าเสื่อมของอุปกรณ์แต่ละปีตาม
นโยบายตามกาหนด
8.5.2.4 เจ้าหนี้การค้า
สาหรับวัตถุดิบหลัก เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เป็นต้น กิจการมีการสั่งซื้อจากคู่
ค้าโดยตรง ในช่วง 2-3 ครั้งแรกที่มีการสั่งซื้อจะมีการสั่งซื้อโดยใช้เงิ นสด หลังจากนั้นเจ้าหนี้ให้เครดิต
ในการซื้อขาย 5-7 วัน ขึ้นกับเจ้าหนี้แต่ละราย ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น เครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
จะเป็นการจ่ายโดยใช้เงินสดในการชาระเงิน
8.5.2.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กิจ การมี ก ารกู้ ยื มเงิ น จากสถาบั น การเงิ น ในที่ นี้ กิ จการกู้ ยื ม เงิ น จาก
ธนาคารออมสิน และมีการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปีตามที่นโยบายกาหนด
8.5.2.6 ทุนจดทะเบียน
สาหรับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล แบบไม่จากัดความ
รับผิดชอบ ทางกิจการใช้จดทะเบียนเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท
8.5.3 สมมติฐานของงบกระแสเงินสด
รายละเอียดของงบการเงินทั้ง 3 ประเภท ได้แบ่งรายละเอียด ดังนี้
8.5.3.1 ประมาณการกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กิจการมีการประมาณการแสเงินสดจากการดาเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ค่า ใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ น การ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบริ ห ารและค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาด ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8.5.3.2 ประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุน
หลังจากประเมินงบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินแล้ว หากมีเงินสด
มากพอ ทางร้านจะนาเงินสดไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือลงทุนทาโครงการอื่นๆ เพื่อทาให้ยอดขาย
ในปีต่อๆ ไป เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างผลประโยชน์ในกิจการ เช่น การขยายกิจการ การนาเงินไป
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ลงทุ น ในตลาดทุ น อาทิ เช่ น การลงทุ น ในกองทุ น หุ้ น กองทุ น รวม กองทุ น ตราสารหนี้ เป็ น ต้ น
อันก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
8.5.3.3 ประมาณการกระแสเงินสดจากการจัดหาทุน
ในการจัดหาทุนของกิจการ แบ่งเป็น 2 ส่ว นด้วยกัน คือ จากการร่ว ม
ลงทุนจากหุ้นส่วน 2 คนด้วยกัน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจากภายในครอบครัว โดยลงทุนคนละ 50 เปอร์เซ็นต์
และอีกส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน ตาม
นโยบายที่ธนาคารกาหนดไว้ โดยแบ่งชาระไม่เกิน 10 ปี
8.5.4 ประมาณการงบทางการเงินของกิจการระยะเวลา 5 ปี
8.5.4.1 งบกาไรขาดทุน
ตารางที่ 8.16
งบก้าไรขาดทุนสถานการณ์ปกติของร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ระยะเวลา 5 ปี
Base case

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รายได้จากการขาย

6,757,615.50

7,433,377.05

8,176,714.76

8,994,386.23

9,893,824.85

ต้นทุนการขาย

3,192,203.43

3,351,813.60

3,519,404.28

3,695,374.50

3,880,143.22

กาไรขัน้ ต้น

3,565,412.07

4,081,563.45

4,657,310.47

5,299,011.73

6,013,681.63

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3,023,188.00

3,325,506.80

3,658,057.48

4,023,863.23

4,426,249.55

542,224.07

756,056.65

999,252.99

1,275,148.51

1,587,432.08

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

กาไรก่อนหักภาษีและต้นทุนทางการเงิน (EBIT)

482,865.07

696,697.65

939,893.99

1,215,789.51

1,528,073.08

ดอกเบีย้ จ่าย

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

กาไรก่อนหักภาษี(EBT)

330,849.07

544,681.65

787,877.99

1,063,773.51

1,376,057.08

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

49,627.36

81,702.25

118,181.70

159,566.03

206,408.56

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

281,221.71

462,979.40

669,696.29

904,207.48

1,169,648.52

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ ม (EBITDA)
หัก ค่าเสือ่ มราคา

Ref. code: 25605802032044LYJ

82
8.5.4.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน
ตารางที่ 8.17
งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
Base Case

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

920,366.51

1,137,299.16

1,380,178.37

1,632,262.21

1,900,300.74

ลูกหนี้การค้า

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

246,454.20

271,099.62

298,209.58

428,030.54

735,038.18

0.00

0.00

54394.90

92864.29

265948.10

1,166,820.71

1,408,398.78

1,732,782.85

2,153,157.04

2,901,287.01

เครื่องใช้สานักงาน

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

อุปกรณ์

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

59,359.00

118,718.00

178,077.00

237,436.00

296,795.00

สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์สุทธิ

664,401.00

605,042.00

545,683.00

486,324.00

426,965.00

เงินทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว

50,000.00

57,500.00

101,875.00

127,343.75

159,179.69

714,401.00

662,542.00

647,558.00

613,667.75

586,144.69

1,881,221.71

2,070,940.78

2,380,340.85

2,766,824.79

3,487,431.70

เจ้าหนี้การค้า

30,336.61

50,330.95

255,364.05

680,900.45

1,098,990.50

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

34,297.31

35,000.00

127,451.03

303,543.35

1,058,480.09

รวมหนี้สินหมุนเวียน

64,633.92

85,330.95

382,815.08

984,443.80

2,157,470.59

935,366.08

864,669.05

787,340.16

702,757.27

610,239.94

1,000,000.00

950,000.00

1,170,155.23

1,687,201.08

2,767,710.52

ทุนจดทะเบียน

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

281,221.71

744,201.11

1,190,637.07

1,514,393.10

1,649,272.23

เงินปันผลจ่ายสะสม

0.00

223,260.33

580,451.45

1,034,769.38

1,529,551.05

กาไร(ขาดทุน)สะสม-สุทธิ

281,221.71

520,940.78

610,185.62

479,623.71

119,721.18

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

881,221.71

1,120,940.78

1,210,185.62

1,079,623.71

719,721.18

1,881,221.71

2,070,940.78

2,380,340.85

2,766,824.79

3,487,431.70

สิน ทรั พ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หักค่าเสื่อมราคาสะสม

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร วมสิน ทรั พ ย์
หนี้ สิน และส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูธ้ นาคาร
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้เป็นหุน้ ส่วน

ร วมหนี้ สิน และส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
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8.5.4.3 งบกระแสเงินสด
ตารางที่ 8.18
งบกระแสเงินสดของสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
Base Case

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

281,221.71

462,979.40

669,696.29

904,207.48

1,169,648.52

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

24,645.42 -

27,109.96 -

129,820.96 -

307,007.64

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มดาเนิ น งาน
กาไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
สินค้าคงเหลือ

- 246,454.20 -

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน

94,126.51

497,692.98

701,945.33

833,745.52

921,999.88

อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน

- 723,760.00

0

0

0

0

เงินลงทุน

-

50,000.00 -

57,500.00 -

101,875.00 -

127,343.75 -

159,179.69

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

- 773,760.00 -

57,500.00 -

101,875.00 -

127,343.75 -

159,179.69

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มลงทุ น

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มจั ดหาเงิน
ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
หนี้สินระยะยาว เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปันผล

600,000.00

0

0

0

0

1,000,000.00

0

0

0

0

-

223,260.33 -

357,191.12 -

454,317.93 -

494,781.67

1,600,000.00 -

223,260.33 -

357,191.12 -

454,317.93 -

494,781.67

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด เพิ่ มขึ้น สุ ท ธิ 920,366.51

216,932.65

242,879.21

252,083.84

268,038.53

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น ต้น ปี

920,366.51

1,137,299.16

1,380,178.37

1,632,262.21

1,137,299.16

1,380,178.37

1,632,262.21

1,900,300.74

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น สิ้น ปี

-

920,366.51

8.5.4.4 การวิเคราะห์งบทางการเงิน
(1) งบกาไรขาดทุน
กิจการมีการคาดการณ์ยอดขายเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 10 เปอร์เซ็นต์
ถึงแม้จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนค่อนข้างสูง แต่เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมีกาลังซื้อ กิจการจึงตั้งราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยช่วงราคาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีต้นทุนขายของวัตถุดิบคิดเป็นร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับยอดขาย โดยคาดการณ์ต้นทุนขายมีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
โดยยึดจากอัตราเงินเฟูอโดยเฉลี่ย และอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย นอกจากนี้กิจการ
ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้หุ้นส่วนได้ตั้งแต่ปีแรก โดยจ่ายในอัตราเฉลี่ยน้อยกว่า 30
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
จากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการในช่วง 5 ปีแรกนั้นพบว่า กิจการมี
ส่วนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี และสามารถชาระเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วง
ปีที่ 2 จะมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่า ย เนื่องจากกิจการ
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ต้องการทาการตลาดและกิจการอยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการได้ไม่นาน จึงต้องสั่งซื้อวัตถุดิบของฟาร์มผัก
ไฮโดรโปรนิกส์และวัตถุดิบร้านอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากรายได้ที่มาจากการดาเนินงานของร้านอาหาร
และฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ กิจการยังได้ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กิจการเพิ่มขึ้น
โดยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยปีละ 10-25 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับผลประกอบการของกิจการในปีนั้นๆ
(3) งบกระแสเงินสด
จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดพบว่า กิจการมีสภาพคล่องเพียงพอใน
การดาเนินการธุรกิจและมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี แรกกิจการลงทุนในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์
และเครื่องใช้สานักงานแค่เพียงปีแรกเท่านั้น
8.6 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
กิจการมีการประเมินความคุ้มค่าในการดาเนินธุรกิจ โดยใช้การประมาณการงบการเงิน
และประมาณอัตราส่วนทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8.19
Free Cash Flow ในสถานการณ์ปกติของกิจการระยะเวลา 5 ปี
Base Case

ปี ที่ 0

EBIT
Tax on EBIT (โดยที่ tax15%)
NOPAT
Add Depreciation
+/- Change in Net Working Capital
Investment in Fixed Asset
Free Cash Flow

- 1,600,000.00

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 5

482,865.07

696,697.65

939,893.99 1,215,789.51 1,528,073.08

72,429.76

104,504.65

140,984.10

410,435.31

592,193.00

798,909.89 1,033,421.08 1,298,862.12

59,359.00

59,359.00

1,102,186.79

220,881.04

- 973,760.00

0

0

0

0

598,221.10

872,433.04

885,168.84

911,525.55

933,324.30

- 1,001,778.90 - 129,345.86
NPV(บาท)

ปี ที่ 4

59,359.00

182,368.43
59,359.00

229,210.96
59,359.00

26,899.94 - 181,254.53 - 424,896.82

755,822.98 1,667,348.53 2,600,672.83

956,647.94

IRR (%)

40%

PB (ปี)

2.85

8.6.1 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ประเมินมาจากผลรวมของกระแสเงินสดทั้งหมด
ที่ใช้ดาเนินการในสถานการณ์ปกติของกิจการ ภายในระยะเวลา 5 ปี พบว่ากิจการมีมูลค่าปัจจุบัน
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สุทธิหรือ NPV เป็นบวกที่เท่ากับ 956,647.94 บาท จะเห็นได้ว่าค่า NPV เป็นบวก หมายความว่าหาก
อยู่สถานการณ์ปกติ การลงทุนทาธุรกิจนี้ยังน่าสนใจ เหมาะที่จะลงทุน
8.6.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในคือ อัตราคิดลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
เท่ากับศูนย์ จากการประเมินพบว่า อัตราผลตอบแทนภายในของกิจการเท่ากั บ 40 เปอร์เซ็นต์ ยังถือ
ว่าเป็นโครงการที่น่าลงทุนในสถานการณ์ปกติ
8.6.3 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน ทาให้กิจการทราบระยะเวลาในการคืนทุนของเงิน
ลงทุ น ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น สดกลั บ เข้ า มา ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ระยะเวลาคื น ทุ น ข องกิ จ การใน
สถานการณ์ปกตินี้มีค่าเท่ากับ 2.85 ปี ซึ่งสามารถคืนทุนได้ระยะเวลาสั้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
8.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน
8.7.1 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ในการทาธุรกิจสิ่งสาคัญต่อแผนการเงินเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายที่คาดไว้ ควร
ประเมินความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจทาให้กิจการขาดทุนหรือสร้างกาไรได้
8.7.1.1 ยอดขาย
รายได้เป็นปัจจัยสาคัญของกิจการ ซึ่งยอดขายเป็นแหล่งที่มาของแหล่ง
รายได้ ทาให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้ หากกิจการมีกาไรสูงจะเป็นผลประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ
และพนักงาน ที่พนักงานจะได้ปันผลตามผลประกอบการของกิจการ
8.7.1.2 ต้นทุนขาย
กิจการที่มีต้นทุนขายต่ากว่า ส่ งผลต่ออัตรากาไรที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนของ
กิจ การส่ ว นใหญ่ มาจากวั ต ถุ ดิบ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นประกอบอาหารของร้ า นอาหาร ค่ าแรงทางอ้ อม ค่ า
สาธารณูปโภคต่างๆ
8.7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมาจากค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ ค่าใช้จ่ายเพื่อทาการตลาดและโฆษณาร้านอาหาร
ในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ได้
กาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทุกตัว อยู่ในช่วง + ร้อยละ 5 และ-ร้อยละ 5 และกาหนดให้
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ มีค่าคง ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 8.20
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ จากการวิเคราะห์ความไว
การเปลี่ยนแปลง
NPV ที่เปลี่ยนแปลง
ยอดขาย
ต้นทุน
5%
1,603,269.72
155,057.16
0%
956,647.94
956,647.94
-5%
409,198.94
1,795,561.16

SG&A
605,778.08
956,647.94
1,346,643.62

NPV ที่เปลี่ยนแปลง
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

-5%

0%
ยอดขาย

ต้นทุน

5%
SG&A

ภาพที่ 8.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากการวิเคราะห์ความไว
จากการวิเคราะห์ความไว จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านต้นทุนมีความไวมากที่สุดตามที่
คาดการณ์ไว้ เนื่องจากต้นทุนของสินค้าบางรายการมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อความไวเปลี่ยนไป +5%
หรือ -5% จนทาให้ค่า NPV ของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยด้านยอดขายและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการและการบริหารเป็นปัจจัยรองลงมาที่ส่งผลกระทบหากช่วงของการวิเคราะห์ความไว
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อปูองกันไม่ให้ปัจจัยด้านต้นทุนขายมากเกินไป กิจการต้องระมัดระวังในการ
เลือกวัตถุดิบ อาจสรรหาผู้ขายรายใหม่ที่ มีราคาถูกกว่าเดิม ซึ่งสินค้าที่มีสัดส่วนต้นทุนมากที่สุด คือ
เนื้อสัตว์สาหรับทาสเต็ก
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8.7.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประเมินความเปลี่ยนที่อาจ
เกิดขึ้นต่อยอดขายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่ งประกอบด้วย สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ดี
เยี่ยม และสถานการณ์ที่เลวร้าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
8.7.2.1 สถานการณ์ปกติ (Base Case)
ในสถานการณ์ ปกติ กิจ การจะมีอั ต ราการเติ บโตเต็ม ที่ ที่ ร้ อ ยละ 10
ตามที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้
8.7.2.2 สถานการณ์ดีเยี่ยม (Best Case)
กิจการได้ประเมินอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 15 ทาให้สามารถประมาณ
การงบต่างๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 8.21
งบก้าไรขาดทุนสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี
Best case

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รายได้จากการขาย

6,757,615.50

7,771,257.83

8,936,946.50 10,277,488.47 11,819,111.74

ต้นทุนการขาย

3,192,203.43

3,319,891.57

3,452,687.23

3,590,794.72

3,734,426.51

กาไรขัน้ ต้น

3,565,412.07

4,451,366.26

5,484,259.27

6,686,693.75

8,084,685.24

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3,023,188.00

3,325,506.80

3,658,057.48

4,023,863.23

4,426,249.55

542,224.07

1,125,859.46

1,826,201.79

2,662,830.53

3,658,435.69

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

กาไรก่อนหักภาษีและต้นทุนทางการเงิน (EBIT)

482,865.07

1,066,500.46

1,766,842.79

2,603,471.53

3,599,076.69

ดอกเบีย้ จ่าย

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

กาไรก่อนหักภาษี (EBT)

330,849.07

914,484.46

1,614,826.79

2,451,455.53

3,447,060.69

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

49,627.36

137,172.67

242,224.02

367,718.33

689,412.14

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

281,221.71

777,311.79

1,372,602.77

2,083,737.20

2,757,648.55

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ ม (EBITDA)
หัก ค่าเสือ่ มราคา

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ตารางที่ 8.22
งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี
Best Case

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

สิ น ทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

920,366.51

1,369,375.63

1,896,126.19

2,511,121.63

3,586,674.24

ลูกหนี้การค้า

0.00

0.00

0.00

292,047.44

0.00

สินค้าคงเหลือ

246,454.20

283,422.33

345,935.68

597,826.03

707,499.94

0.00

196855.20

531341.21

200000.00

0.00

1,166,820.71

1,849,653.16

2,773,403.08

3,600,995.11

4,294,174.18

เครือ่ งใช้สานักงาน

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

อุปกรณ์

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

59,359.00

118,718.00

178,077.00

237,436.00

296,795.00

664,401.00

605,042.00

545,683.00

486,324.00

426,965.00

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หักค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์สุทธิ
เงินทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว

50,000.00

117,500.00

208,625.00

302,506.25

408,383.44

714,401.00

722,542.00

754,308.00

788,830.25

835,348.44

1,881,221.71

2,572,195.16

3,527,711.08

4,389,825.36

5,129,522.61

เจ้าหนี้การค้า

30,336.61

233,370.27

618,427.62

1,162,071.11

2,415,098.25

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

34,297.31

133,182.39

360,000.00

604,653.53

574927.11

รวมหนี้สินหมุนเวียน

64,633.92

366,552.66

978,427.62

1,766,724.64

2,990,025.36

935,366.08

864,669.05

787,340.16

702,757.27

610,239.94

1,000,000.00

1,231,221.71

1,765,767.78

2,469,481.92

3,600,265.29

ทุนจดทะเบียน

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

281,221.71

1,058,533.50

2,113,576.22

3,245,680.50

4,077,991.98

เงินปันผลจ่ายสะสม

0.00

317,560.05

951,632.92

1,925,337.07

3,148,734.66

กาไร(ขาดทุน)สะสม-สุทธิ

281,221.71

740,973.45

1,161,943.30

1,320,343.44

929,257.32

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

881,221.71

1,340,973.45

1,761,943.30

1,920,343.44

1,529,257.32

1,881,221.71

2,572,195.16

3,527,711.08

4,389,825.36

5,129,522.62

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ น ทรัพย์
หนี้ สิ น และส่ วนของผู้ถอื หุน้
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูธ้ นาคาร
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูเ้ ป็นหุ้นส่วน

รวมหนี้ สิ น และส่ วนของผู้ถอื หุน้
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ตารางที่ 8.23
Free Cash Flow ของสถานการณ์ดีเยี่ยมของกิจการระยะเวลา 5 ปี
Best Case

ปี ที่ 0

EBIT

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

482,865.07 1,066,500.46 1,766,842.79 2,603,471.53 3,599,076.69

Tax on EBIT(โดยที่ tax15%)

72,429.76

NOPAT

410,435.31

Add Depreciation

159,975.07

265,026.42

59,359.00

59,359.00

+/- Change in Net Working Capital

1,102,186.79

380,913.71

311,874.95

Investment in Fixed Asset

- 973,760.00

0

0

-1,600,000.00

539,861.50

59,359.00

59,359.00

39,295.01 - 530,121.64
0

0

598,221.10 1,346,798.10 1,873,050.32 2,311,604.80 2,588,452.54
-1,001,778.90

NPV(บาท)

390,520.73

906,525.39 1,501,816.37 2,212,950.80 3,059,215.18

59,359.00

Free Cash Flow

ปี ที่ 5

345,019.20 2,218,069.52 4,529,674.33
3,188,677.99

IRR (%)

72%

PB (ปี)

1.26

(1) งบกาไรขาดทุน
กิจการมีการคาดการณ์ยอดขายเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ โดย
ช่วงราคาที่ตั้งจาหน่ายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปีตาม
อัตราเงินเฟูอและสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน และอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศ
ไทย นอกจากนี้กิจการยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้หุ้นส่วนได้ตั้งแต่ปี แรก โดยจ่ายในอัตราเฉลี่ย น้อย
กว่า 30
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
เมื่ อ กิ จ การอยู่ ใ นสถานการณ์ ดี เ ยี่ ย ม ลู ก หนี้ ข ององค์ ก รเพิ่ ม ขึ้ น จาก
จานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีลูกค้าจากร้านอื่น เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหารแนวสุขภาพ ที่
สั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทางกิจการได้ให้ เครดิต 7 วันกับลูกค้า และเนื่องจากจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น ทางร้านจึงมีเครื่องรูดบัตรเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้กิจการจะได้รับเงินในวัน
ถัดไปหลังจากสรุปยอดทางบัญชีเพื่อส่งให้ธนาคาร ซึ่งหากกิจการสรุปยอดเลยเวลา 23.59 น. ทาง
ธนาคารจะไม่สามารถโอนยอดเงินทั้งหมดกลับมาให้กิจการได้ และส่วนของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
จากการที่กิจการสั่งซื้อวัตถุดิบสาหรับฟาร์มผักล่วงหน้า เนื่องจากต้องเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการผักของลูกค้าเพิ่มขึ้น
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(3) งบกระแสเงินสด
จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดพบว่า กิจการมีสภาพคล่องเพียงพอใน
การดาเนินการธุรกิจและมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีแรกกิจการลงทุนในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์
และเครื่องใช้สานักงานแค่เพียงปีแรกเท่านั้น กระแสเงินสดเข้าเพิ่มขึ้นทุกปีสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น
ของยอดขาย
(4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
จากข้อมูล การเงินทั้ง 3 รายงาน ส าหรับสถานการณ์ดีเยี่ยมหลั งจาก
ประเมินแล้วพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 3,188,677.99 บาท อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากับ 72% และสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 1.26 ปี
8.7.2.3 สถานการณ์เลวร้าย (Worst Case)
กิจการได้ประเมินอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3 ต่ากว่าอัตราเงินเฟูอโดย
เฉลี่ย ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่าที่สุดในรอบ 5 ปี ทาให้สามารถประมาณการงบต่างๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 8.24
งบก้าไรขาดทุนของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการในระยะเวลา 5 ปี
Worst case

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รายได้จากการขาย

6,757,615.50

6,960,343.97

7,169,154.28

7,384,228.91

7,605,755.78

ต้นทุนการขาย

3,192,203.43

3,319,891.57

3,452,687.23

3,590,794.72

3,734,426.51

กาไรขัน้ ต้น

3,565,412.07

3,640,452.40

3,716,467.05

3,793,434.19

3,871,329.27

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3,023,188.00

3,144,115.52

3,269,880.14

3,400,675.35

3,536,702.36

542,224.07

496,336.88

446,586.91

392,758.85

334,626.91

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

กาไรก่อนหักภาษีและต้นทุนทางการเงิน (EBIT)

482,865.07

436,977.88

387,227.91

333,399.85

275,267.91

ดอกเบีย้ จ่าย

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

152,016.00

กาไรก่อนหักภาษี (EBT)

330,849.07

284,961.88

235,211.91

181,383.85

123,251.91

49,627.36

42,744.28

35,281.79

27,207.58

18,487.79

281,221.71

242,217.60

199,930.13

154,176.27

104,764.12

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ ม (EBITDA)
หัก ค่าเสือ่ มราคา

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กาไร(ขาดทุน)สุทธิกอ่ นปันกาไร
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ตารางที่ 8.25
งบแสดงฐานะทางการเงินของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการภายในระยะเวลา 5 ปี
Worst Case

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

920,366.51

820,558.24

805,865.35

873,523.28

804,376.02

สิน ทรั พ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้การค้า

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

246,454.20

435,807.27

479,388.00

440,641.09

584,705.20

0.00

0.00

54394.90

92864.29

75176.00

1,166,820.71

1,256,365.51

1,339,648.25

1,407,028.66

1,464,257.21

เครื่องใช้สานักงาน

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

312,790.00

อุปกรณ์

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

410,970.00

59,359.00

118,718.00

178,077.00

237,436.00

296,795.00

สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์สุทธิ

664,401.00

605,042.00

545,683.00

486,324.00

426,965.00

เงินทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว

50,000.00

55,000.00

60,500.00

66,550.00

73,205.00

714,401.00

660,042.00

606,183.00

552,874.00

500,170.00

1,881,221.71

1,916,407.51

1,945,831.25

1,959,902.66

1,964,427.21

เจ้าหนี้การค้า

30,336.61

85,330.94

285,986.33

514,584.96

866,043.45

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

34,297.31

0.00

33,100.21

193986.93

295814.82

รวมหนี้สินหมุนเวียน

64,633.92

85,330.94

319,086.54

708,571.89

1,161,858.27

935,366.08

864,669.05

787,340.16

702,757.27

610,239.94

1,000,000.00

949,999.99

1,106,426.69

1,411,329.16

1,772,098.21

ทุนจดทะเบียน

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

281,221.71

523,439.31

566,337.64

393,580.83

53,337.62

445,007.33

461,008.62

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หักค่าเสื่อมราคาสะสม

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิน ทรั พ ย์
หนี้ สิน และส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูธ้ นาคาร
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้เป็นหุน้ ส่วน

0.00

157,031.79

326,933.08

กาไร(ขาดทุน)สะสม-สุทธิ

เงินปันผลจ่ายสะสม

281,221.71

366,407.51

239,404.56 -

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

881,221.71

966,407.51

839,404.56

548,573.49

192,329.00

1,881,221.71

1,916,407.51

1,945,831.25

1,959,902.66

1,964,427.21

รวมหนี้ สิน และส่ว นของผู้ถื อ หุ้น

51,426.51 -

407,671.00
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ตารางที่ 8.26
งบกระแสเงินสดของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการภายในระยะเวลา 5 ปี
worst Case

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

281,221.71

242,217.60

199,930.13

154,176.27

104,764.12

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

246,454.20 -

189,353.07 -

43,580.73

38,746.91 -

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มดาเนิ น งาน
กาไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
สินค้าคงเหลือ

-

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน

94,126.51

112,223.53

215,708.40

252,282.18

144,064.11
20,059.02

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มลงทุ น
อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน

-

เงินลงทุน

-

723,760.00
50,000.00 -

55,000.00 -

0

60,500.00 -

0

66,550.00 -

0

73,205.00

0

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

-

773,760.00 -

55,000.00 -

60,500.00 -

66,550.00 -

73,205.00

กร ะแสเงิน สดจากกิ จ กร ร มจั ดหาเงิน
ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
หนี้สินระยะยาว เพิม่ ขึ้น (ลดลง)

600,000.00

0

0

0

0

1,000,000.00

0

0

0

0

จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด เพิ่ มขึ้น สุ ท ธิ
เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น ต้ น ปี
เงิน สดและร ายการ เที ย บเท่ าเงิน สด ณ วั น สิ้น ปี

-

157,031.79 -

169,901.29 -

118,074.25 -

16,001.29

1,600,000.00 -

157,031.79 -

169,901.29 -

118,074.25 -

16,001.29

920,366.51 -

99,808.27 -

14,692.89

67,657.93 -

69,147.27

920,366.51

920,366.51

820,558.24

805,865.35

873,523.28

820,558.24

805,865.35

873,523.28

804,376.01
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ตารางที่ 8.27
Free Cash Flow ของสถานการณ์เลวร้ายของกิจการระยะเวลา 5 ปี
Worst case

ปี ที่ 0

EBIT
EBIT(1-t) (โดยที่ tax15%)
NOPAT
Add Depreciation

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

482,865.07

436,977.88

387,227.91

333,399.85

275,267.91

72,429.76

65,546.68

58,084.19

50,009.98

41,290.19

410,435.31

371,431.20

329,143.73

283,389.87

233,977.72

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

59,359.00

+/- Change in Net Working Capital

1,102,186.79

Investment in Fixed Asset

- 973,760.00

0

0

598,221.10

499,637.98

238,029.87

Free Cash Flow

-1,600,000.00

68,847.78 - 150,472.86 - 322,104.94 - 396,057.84
0

0

20,643.93 - 102,721.11

-1,001,778.90 - 502,140.92 - 264,111.06 - 243,467.13 - 346,188.24
NPV(บาท)

- 512,747.28

IRR (%)

-15%

PB (ปี)

7.37

(1) งบกาไรขาดทุน
กิจการมีการคาดการณ์ยอดขายเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 3 เปอร์เซ็นต์ โดย
ให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปีตามอัตราเงินเฟูอ และอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย
นอกจากนี้กิจการยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้หุ้นส่วนได้ตั้งแต่ปีแรก โดยจ่ายในอัตราเฉลี่ยน้อยกว่า 30
(2) งบแสดงฐานะทางการเงิน
เมื่อกิจการอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย ไม่มีลูกหนี้ทางการค้า จากจานวน
ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเนื่องจากจานวนลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่ม ขึ้นเพียงร้อยละ 1 ทาให้ร้าน
มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่ม ซึ่งทางร้านจึงมีเครื่องรูดบัตรเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้กิจการจะได้รับเงินในวันถัดไปหลังจากสรุปยอดทางบัญชีเพื่อส่งให้ธนาคาร
ซึ่งหากกิจการสรุปยอดเลยเวลา 23.59 น. ทางธนาคารจะไม่สามารถโอนยอดเงินทั้งหมดกลับมาให้
กิจการได้
(3) งบกระแสเงินสด
จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดพบว่า กิจการมีสภาพคล่องเพียงพอใน
การดาเนินการธุรกิจเพียงเล็กน้อย และอัตราของกระแสเงินสดในแต่ละปีไม่ค่อยคงที่
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(4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
จากข้อมูล การเงินทั้ง 3 รายงาน สาหรับสถานการณ์เลวร้าวหลังจาก
ประเมินแล้วพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบมีค่าเท่ากับ -512,747.28 บาท อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากับ -15% และสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 7.37 ปี
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บทที่ 9
การประเมินแผนธุรกิจ
9.1 การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
“You are what you eat” เป็นสานวนที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อาหารที่มนุษย์บริโภคไป
ส่งผลตั้งแต่ภายในออกมายังภายนอก ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักบริโภคอาหารวันละ 3 มื้อ ซึ่งอาหารเป็น
ปั จ จั ย สี่ ที่ ส าคั ญ ในชี วิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต อี ก ทั้ ง เป็ น พลั ง งานให้ ส ามารถท ากิ จ กรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ ในหมวดหมู่อ าหาร 5 หมู่ห นึ่ งในหมวดหมู่นั้น มีเกลื อแร่ แร่ธ าตุส าคัญที่มนุษ ย์
จาเป็นต้องนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกลือแร่ วิตามิน มักอยู่ในรูปผักใบเขียว แต่ทั้งนี้เราควรบริโภคผัก
อย่ างหลากหลาย แต่เนื่องจากผักไม่มีพลั งงานมากเพียงพอให้ สามารถทากิจกรรมในแต่ล ะวันได้
จ าเป็ น ต้ อ งมี อ าหารหมู่ อื่ น ๆ อาทิ เนื้ อ สั ต ว์ คาร์ โ บไฮเดรต จ าพวก แปู ง ข้ า ว เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการดาเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ แม้ในการเลือกสรร
อาหารเพื่อรับประทานอาจไม่ได้พิถีพิถันเลือกอาหารที่ต่อสุขภาพมารับประทาน ร้านไอรินฟาร์มผัก
ไฮโดรโปรนิกส์จึงขอนาเสนออาหารที่ประกอบไปด้วยผัก และเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลสุขภาพของ
ผู้บริโภคให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น นอกจากมีหน้าร้านแล้ว ทางร้านยังมี
ฟาร์มผักสลัดด้วยตนเอง จึงมั่นใจได้ว่าผักที่ให้รับประทานถูกต้องตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐกาหนด
แม้ ว่ าในปั จ จุ บั น จะมี คู่แ ข่ ง ร้า นอาหารเพิ่ ม มากขึ้ นตามจ านวนประชากรและความ
ต้องการที่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ยังมีโอกาสในการทาธุรกิจนี้ อีกทั้งปัจจุบันนี้ผู้คน
เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่เพียงใช้วิธีออกกาลังกายแต่การบริโภคอาหารที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทา
ให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถึงแม้ผู้บริโภคไม่สะดวกในการมารับประทานอาหารที่ร้าน สามารถสั่งซื้อได้
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางร้านมีบริการจัดส่งตามเวลาและระยะทางที่กาหนด
9.2 ปัจจัยวิกฤติที่เป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวแห่งธุรกิจ
การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในช่วงแรกเน้น
ลูกค้าเป็นหลัก ต่อมาเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการผนวกการบริการที่ดีและอาหาร
ที่มีคุณภาพไปด้ว ย เพื่อสร้ างความได้เ ปรีย บการแข่ งขันในยุ คที่มีการเกิดของร้านอาหารเพิ่มขึ้ น
มากมายนี้ หากกิจการทราบข้อเสียเปรียบทางร้านจะพึงระวังและหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่หาก
ปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ กิจการจะรักษาความสม่าเสมอและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
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9.2.1 ปัจจัยคุณภาพสินค้าและการบริการ และความน่าเชื่อถือของกิจการ
อาหารเป็ น สิ นค้ า ที่ต้ อ งให้ ความส าคั ญกั บ คุณ ภาพ เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง ที่ม นุ ษ ย์
บริโภคเข้าไปในร่างกาย หากอาหารไม่มีคุณภาพ หรือต่ากว่ามาตรฐาน หรือเกิดการเน่าเสีย จะทาให้
ผู้บริโภคได้รับผลกระทบทางร่างกายเป็นอย่างมาก สาหรับการบริการถึงแม้เป็นจะเป็นปัจจัยรอง แต่ก็
เป็นปัจจัยที่สาคัญเช่นเดียวกัน จะสังเกตได้ว่าร้านอาหารหลายๆ ร้านคุณภาพสินค้าดี รสชาติอร่อย
บรรยากาศการตกแต่งดี แต่หากการบริการไม่ดีอาจทาให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ใช้บริการได้ ถึงแม้การ
บริการจะเป็นปัจจัยรองจากคุณภาพอาหารแต่ก็ถือได้ว่ามีความสาคัญไม่แพ้กัน ทั้งสองปัจจัยนี้บ่งบอก
ถึงตราสินค้าและความน่าเชื่อถือของกิจการ
9.2.2 วัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบสาคัญในอาหาร คือ ผักสลัด เนื้อสัตว์สาหรับทา
สเต็ก เส้นสปาเก็ตตี้ น้าสลัด เป็นต้น กิจการจึงต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่ อให้มีวัตถุดิบ
เพียงพอในการผลิตอาหารตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทุก
อย่ าง ทางกิจ การจะตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อ นรับเข้าและจัดเก็บ สิ นค้าทุก ครั้ง อาทิ เช่น วั น
หมดอายุ ลักษณะภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของเนื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ในห้อ งเก็บวัตถุดิบต้องมี
การตรวจสอบเช่นเดียวกัน ตรวจสอบวัดอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสมกับ
ประเภทวัตถุดิบ รวมทั้งมีการจดบันทึกวัตถุดิบคงเหลือในทุกวัน ทั้งจานวนและคุณภาพของวัตถุดิบ
กลิ่น สี วันหมดอายุ เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบที่ใช้สาหรับในวันถัดไป
9.2.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
เนื่องจากร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ เป็นกิจการเปิดใหม่ จึงยังไม่มีฐาน
ลู กค้ าประจ า จ าเป็ น ต้อ งสร้ า งฐานลู ก ค้า เพื่ อให้ เ กิด ความพึง พอใจในสิ น ค้า โดยกิจ การจะมี การ
ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ และปรับตัวให้ตามทันความต้องการของลูกค้า จาก
การสอบถามลูกค้าที่มาใช้บริการโดยตรง จากสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า
ได้และติชมเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาร้า นให้ดียิ่งขึ้น หรือจากการสังเกตการณ์โดยดูจากกระแส
ตอบรั บ ของเมนู อ าหารที่ ค วามถี่ ใ นการสั่ ง บ่ อ ยที่ สุ ด รวมทั้ ง ศึ ก ษาเทรนด์ ใ หม่ ที่ ลู ก ค้ า หลั ก นิ ย ม
รับประทาน เพื่อสร้างเมนูอาหารใหม่ๆ ออกมา
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9.3 แผนฉุกเฉิน
9.3.1 แผนฉุกเฉินด้านการตลาด
หากพบว่าการทาตลาดโดยการโฆษณาไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่คาดคิด ไม่สามารถ
รับรู้ในตราสินค้า หรือผลตอบรับต่ากว่าที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก ฝุายการตลาดจะประเมินและวิเคราะห์หา
วิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจัยของปัญหาอาจเกิดมาจากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการแก้ไขดังนี้
1. สารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคถึงช่องทางการรับโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ ม
ลูกค้า โดยปกติลูกค้าหลักมักจะได้รับการสื่อสารหรือรับรู้การโฆษณาจากแหล่งใด เพื่อทาการตลาดให้
เข้าถึงคนกลุ่มนั้น หรือการสร้างเรื่องราว (story) ความของเมนูอาหาร จุดเริ่มต้นของร้านอาหารแห่งนี้
เพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้า
2. สารวจพฤติกรรมการบริโภค โดยเน้นโฆษณาจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้านิยม
และเลือกทาการตลาดเพื่อให้ตรงตามลูกค้าตามเปูาหมายที่กาหนด
9.3.2 แผนฉุกเฉินด้านการเงิน
การทาธุรกิจสิ่งสาคัญที่ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินการต่อไปได้จาเป็นต้องมีทุน
ทางด้านการเงินเพื่อใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ค่าดาเนินการต่ างๆ ภายใน
ร้านอาหาร ซึ่งกิจการจะไม่สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้หากมีปัญหาขาดสภาพคล่องในการ
ดาเนินงาน หากประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน กิจการต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็น
การกู้เงินระยะสั้นเพื่อนามาแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อให้ร้านอาหารสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินกิจการจะใช้การกู้ยืมเงินเพื่อธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ออกมา
ให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ หรือกิจการอาจใช้วิธีเปิด
วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) เพื่อให้ร้านสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ปัญหาอีกประการด้านการเงินที่ร้านอาหารอาจประสบปัญหาคือ ยอดขายลดลง
ต่ากว่าเปูาหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมากกว่า 1 ปัจจัย จากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจไม่ดี
สินค้าราคาแพงขึ้น ทาให้ลูกค้าเลือกสินค้าทดแทน หรือสาเหตุที่มาจากภายในเอง เช่น สิ นค้าคุณภาพ
ลดลง การบริการไม่ดี ทาให้ลูกค้าเลือกไปซื้อสินค้าและใช้บริการจากคู่แข่ง จึงมีแนวทางในการแก้ไข
ดังนี้
1. หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจสอบถามจากลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการโดยตรง หรือจัดกล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นติชม
2. หากปัญหาเกิดจากพนักงานภายในร้าน เช่น พนักงานให้บริการไม่ดี บริการ
ล่ า ช้ า หั ว หน้ างานจะต้อ งแจ้ ง ให้ พ นัก งานรั บทราบและปรับ ปรุง เพื่อ ไม่ใ ห้ เกิ ด ในครั้ง ถั ดไป หรื อ
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พนักงานไม่สามารถอธิบายหรือในคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร หรือรายละเอียดอื่นๆ ภายในร้านได้
หัวหน้างานจะจัดอบรมให้กับพนักงานอีกครั้ง
3. ปัญหาเกิดจากการขนส่ง เช่น ความล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ หรือคุณภาพอาหาร
หรือผักเมื่อไปถึงจุ ดหมายมีปัญหา ทาให้ลู กค้าเสี ยความเชื่อมั่น กิจการต้องวางแผนและประเมิน
อุปสรรคที่พนักงานจัดส่งพบ เช่น ไม่ชานาญเส้นทาง การจราจรติด ขัดมาก ภาชนะที่สาหรับบรรจุ
สินค้าไม่เหมาะสม เป็นต้น กิจการต้องดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ก่อนส่งสินค้าพนักงานต้อง
ตรวจสอบเส้นทางก่อนจัดส่งสินค้าทุกครั้ง และเลือกเส้นทางที่พบรถติดน้อยที่สุด
9.3.3 แผนฉุกเฉินด้านการผลิตและการดาเนินงาน
ในการทาร้ านอาหารสิ่ง ที่ร้านอาหารมักประสบปัญหาคือ วัตถุดิบไม่เพียงพอ
วัตถุดิบที่ถูกส่งมาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทาให้ต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นหรือใช้วัตถุดิบ
จากแหล่งเดิม แต่อาจล่าช้าไม่ทันในช่วงเวลาที่จาเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการผลิต หรือวัตถุดิบที่มีอยู่เกิด
การเน่าเสี ย ทาให้ขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งบางครั้งกิจการอาจเกิดปัญหาเหล่านี้ จึงจาเป็นที่จะต้องมี
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปรุงอื่นๆ ให้พร้อมต่อการผลิตอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นเกิดผลกระทบ
ต่อยอดขาย ต้นทุนของกิจการ ดังนั้นจึงมีแผนปูองกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ ดังนี้
1. กิจการต้องทาการตรวจสอบจานวนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องปรุง ทุกวัน
ในช่วงเย็นก่อนปิดร้าน
2. เก็บข้อมูลจานวนวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน และรายงานข้อมูลประจาสัปดาห์ให้
ภายในทีมทราบเพื่อวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า (Forecast)
3. รายการวัตถุดิบที่ใช้จานวนมาก และมีความถี่ เพื่อนามาผลิตค่อนข้างมาก
อาจทาสัญญา (Contact) กับคู่ค้าเพื่อเป็นการประกัน (Garantee) ให้คู่ค้ามาส่งวัตถุดิบได้ตามวันและ
จานวนที่กาหนด นอกจากนี้หากมีการสั่งซื้อในจานวนมากจะทาให้กิจการสามารถต่อรองราคาเพื่อให้
ต้นทุนลดลง
4. การสั่งวัตถุดิบจากแหล่งเดียว ค่อนข้า งมีความเสี่ยงต่อกิจการ หากคู่ค้าไม่
สามารถส่งวัตถุดิบให้เราได้ ซึ่งจะทาให้วัตถุดิบขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายและความน่ าเชื่อถือของกิจการ ดังนั้นกิจการจะต้องมีแหล่งสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ต่ากว่า 1
แหล่ง
9.3.4 แผนฉุกเฉินเมื่อวัตถุดิบหลักมีปัญหา
การทาธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหาร บางครั้งอาจประสบปัญหาวัตถุดิบมีปัญหา ไม่
ว่าจะเป็นวัตถุดิบหมดอายุ วัตถุดิบเน่าเสียจากสถานที่เก็บไม่ได้ตามมาตรฐานของประเภทวัตถุดิบ ซึ่ง
หากวัตถุดิบที่จาเป็นต้องใช้เกิดความเสียหายไม่สามารถนามาประกอบอาหารได้ ส่งผลกระทบต่อ
กิจการ ดังนั้นกิจการควรมีแหล่งซื้อวัตถุดิบมากกว่า 1 แหล่ง เพื่อให้สามารถจัดหาสินค้าให้กิจการได้
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ทันท่วงที และหากวัตถุดิบที่ต้องการมาตรฐานน้อยกว่าที่ตั้งไว้ กิจการจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือหากวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ในขณะนั้นมีต้นทุนสูงกว่าปกติ
กิจการจะใช้วัตถุดิบตามจานวนที่ต้องการสาหรับวันนั้นๆ เพื่อให้วัตถุดิบไม่ขาดช่วงในการผลิตอาหาร
และรักษาความเชื่อมั่นของตราสินค้าเอาไว้ เพื่อปูองกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงมีวิธีดาเนินการ
ดังนี้
1. ตรวจสอบวัตถุดิบอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ตรวจสอบทุกวันช่วงเย็นก่อน
ทาการปิดร้าน ตรวจสอบลักษณะภายนอก สี รอยแทะ กัด ของสัตว์ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปในห้องเก็บ
วัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพ กลิ่น วันหมดอายุของวัตถุดิบ และมีการทารายงานการรับเข้าออกสินค้า
โดยมีระบุวันรับเข้าสินค้า จานวนสินค้า ชื่อร้านของคู่ ค้าที่นาวัตถุดิบมาส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
2. เพื่อปูองกันไม่ให้วัตถุดิบหมดอายุก่อนนาไปประกอบอาหาร กิจการจะนา
วัตถุดิบมาใช้โดยวิธี เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO: First in First out)
9.3.5 แผนฉุกเฉินปัญหาทรัพยากรบุคคล
การดาเนิ น ใดทั้งสิ้ นจาเป็นต้องมีบุคคลากรเพื่อให้ กิจการสามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ ดังนั้ นจึ งมีโ อกาสที่กิจ การจะประสบปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ เช่น พนักงานไม่
เพีย งพอ การเบิ กเงิน ล่ ว งหน้ า การเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้น เป็นต้น ส าหรับปัญหาพนักงานไม่
เพียงพอ ทางกิจการจะประเมินช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริก ารมากที่สุด เพื่อจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ (Part
time) เพื่อให้ มาทางานในช่ว งเวลาดังกล่าว และเป็นการประหยัดต้นทุนโดยที่ไม่จาเป็นต้องจ้ าง
พนักงานประจาหลายคน หรือหากพนักงานที่ต้องการลาหยุด กะทันหัน ไม่สามารถหาพนักงานมา
ทดแทนได้ กิจการจะดาเนินการตกลงกับพนักงานที่เหลือและจ่ายค่าตอบแทนให้เพิ่มขึ้น สาหรับกรณี
พนักงานเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้น ทางผู้บริหารของร้านจะร่วมกันประชุมและหารือร่วมกับพนักงาน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยคณะผู้บริหารจะร่วมกันประเมินความจาเป็นร่วมกับความสามารถของ
พนักงาน ซึ่งจะใช้วิธีประนีประนอมในทิศทางที่ทั้งสองฝุายสามารถยอมรับได้
9.4 แผนในอนาคต
9.4.1 การขยายสาขาไปต่างจังหวัด
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการทาการตลาดออนไลน์ (Marketing online) มี
อิทธิพลในการรั บข่าวสารของผู้บริ โภคเป็นอย่างมาก จากพฤติกรรมของคนในยุคนี้ ทาให้ กิจการ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ถึงแม้กิจการจะตั้งอยู่ต่างจังหวัด ผู้บริโภคก็สามารถทราบ
ถึงที่ตั้งร้านได้ ในอนาคตร้านไอรินฟาร์มผัก ไฮโดรโปรนิกส์ จะขยายสาขาตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย
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ก่อนทางเข้าไร่เชิญตะวัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยวเป็นประจา ทั้ง
ในวันธรรมดาและวันหยุดยาว
9.4.2 การเพิ่มตลาดเด็ก
แผนธุรกิจของร้านปัจจุบันเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ แต่ในอนาคตกิจการจะ
เพิ่มตลาดเมนูอาหารสาหรับเด็ก เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจขยายไปยังตลาดสาหรับครอบครัว โดยที่
เด็กตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไปสามารถรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวได้ เพื่อให้พ่อแม่ได้มีเวลา
ร่วมรับประทานอาหารกับลูกนอกบ้านได้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกรับประทาน
ร้านอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์
คาชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาแผน
ธุรกิจร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
1. ท่านมีการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์จากที่ใดบ้าง
( ) ห้างสรรพสินค้า
( ) ตลาดสด
( ) ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์
( ) ผ่านช่องทางออนไลน์
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
2. ความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ของท่านภายในหนึ่งเดือน
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง
( ) 4 ครั้ง
( ) มากกว่า 5 ครั้ง
( ) ไม่ได้ซื้อทุกเดือน
3. จานวนที่ซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อครั้ง
( ) ต่ากว่า 1 กก.
( ) 1-2 กก.
( ) 2.1-3 กก.
( ) 3.1 กก. ขึ้นไป
4. ราคาผักไฮโดรโปรนิกส์ในการซื้อต่อครั้ง(บาท)
( ) 20-50
( ) 51 -100
( ) 101-200
( ) 201 ขึ้นไป
5. ท่านคานึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยเรียงลาดับ 1-3
( ) ราคาถูกกว่าที่อื่น
( ) ใกล้บ้าน
( ) มีตรารับรองมาตรฐาน
( ) การให้บริการจัดส่งภายในเวลาที่กาหนด
( ) การให้ส่วนลด
( ) มีการติดต่อซื้อขายเป็นเวลานาน
( ) ระยะเวลาให้เครดิตนาน
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................
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6. ชนิดผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ท่านนิยมรับประทานมากที่สุด ( เลือกเพียง 3 รายการ)
( ) ผักกรีนโอ๊ค
( ) ผักเรดโอ๊ค
( ) ผักกรีนคอส
( ) ผักบัตเตอร์เฮด
( ) ผักเรดคอรัล
( ) ผักกรีนคอรัล
( ) ผักบัตตาเวีย
( ) ผักกรีนไอซ์
( ) ผักฟิลเล่ห์ไอซ์เบิร์ก
( ) ผักร็อกเก็ท
( ) ผักมิซูน่าเรด
( ) ผักมิซูน่ากรีน
7. ส่วนใหญ่ท่านมักจะนาผักไฮโดรโปรนิกส์มาประกอบอาหารในลักษณะใด(ตอบเพียงข้อเดียว)
( ) สลัดผัก
( ) ผักเครื่องเคียง
( ) ผักตกแต่งในอาหาร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเลือกใช้บริการร้านอาหาร
8. เหตุผลในการเลือกประเภทร้านอาหารที่ใช้บริการ (เรียงลาดับ 1-3)
( ) ราคาเหมาะสม
( ) การตกแต่งสถานที่
( ) สภาพแวดล้อมภายนอกร้าน
( ) ชื่อเสียงร้าน
( ) ความสะดวกที่ใช้บริการ
( ) ความเคยชิน
( ) ข้อจากัดเวลา
( ) เมนูอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง
9. ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง
( ) 4 ครั้ง
( ) มากกว่า 5 ครั้ง
( ) ไม่ได้ใช้บริการทุกเดือน
10. ราคาอาหารในการใช้บริการต่อครั้ง(บาท)
( ) 100-300
( ) 301-500
( ) 501-700
( ) 701-900
( ) 901 ขึ้นไป
11. โปรดระบุจานวนคนที่ใช้บริการร้านอาหาร
( ) 1 คน
( ) 2 คน
( ) 3 คน
( ) 4 คน
( ) 5 คนขึ้นไป
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12. ท่านมักจะรับประทานอาหารสุขภาพกับใคร
( ) คนเดียว
( ) คนรัก
( ) ครอบครัว
( ) เพื่อน
13. โปรดเลือกร้านอาหารผักสลัดที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด
( ) โอ้กะจู๋
( ) นายน์สลัด
( ) with love salad
( ) Be organic by lemon farm
( ) สวนผักน้า
( ) Home fresh hydrofarm
( ) My home
( ) Jones’ Salad esplanade ratchada
( ) my salad the salad bistro-ธรรมศาสตร์ รังสิต
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................
14. ท่านเคยใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านตัวแทนใดบ่อยที่สุด
( ) ไลน์แมน Line man
( ) ลาลามูฟ Lalamove
( ) ฟููดส์แพนด้า Food panda
( ) แกรปคาร์ Grabcar
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................
15. ท่านใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์บ่อยแค่ไหน
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง
( ) 4 ครั้ง
( ) มากกว่า 5 ครั้ง
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์และการใช้บริการ
ร้านอาหารมากน้อยเพียงใด
ปั จ จั ย ด้า นส่วนประสมทางการตลาด

ระดับ ความคิดเห็ น
5 4 3 2 1

ด้า นผลิตภั ณฑ์
1 ความหลากหลายของอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
2 คุณภาพของผักมีความสด หวาน กรอบ มีผลต่อการเลือกซื้อ
3 คุณภาพของผักได้ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตงั้ ไว้
4 ความสะอาดของอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
5 รสชาติอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
6 ในเมนูอาหารมีระบุวัตถุดบิ ทีม่ สี ่งผลต่อร่างกาย เช่น อาหารทะเล
แป้ง กลูเตน ซึ่งทาให้เกิดการแพ้จาเพาะบุคคล
ด้า นราคา
1 ความเหมาะสมด้านราคากับคุณภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
2 ในเมนูอาหารมีการแสดงราคาอย่างชัดเจนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
3 ท่านมักจะทาการเปรียบเทียบราคาอาหารก่อนเลือกซื้อ
4 รับชาระเงินผ่านช่องทางอืน่ เช่น QR code มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
ด้า นช่อ งทางการจั ดจ าหน่ า ยและสถานที่
1 เลือกใช้บริการร้านอาหารทีเ่ ดินทางสะดวก
2 สถานทีจ่ อดรถทีเ่ พียงพอมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
3 ช่องทางในการสั่งซื้อหลายช่องทาง เช่น แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
เวปไซต์ ไลน์ เฟซบุค๊
4 มีบริการส่งสินค้าถึงลูกค้า
ด้า นการส่งเสริ มการตลาด
1 ท่านคิดว่าการให้ส่วนลดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
2 ท่านคิดว่าหากทางร้านมีบริการให้ลูกค้าสามารถเก็บผักจากฟาร์ม
ด้วยตนเอง มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
3 ท่านคิดว่าบัตรสะสมแต้มของร้านอาหารมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
คาชี้แจง: โปรดใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง
17. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
18. อายุ
( ) ต่ากว่า 20
( ) 20-30
( ) 31-40
( ) 41-50
( ) 51 ขึ้นไป
19. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
20. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................
21. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) ว่างงาน
( ) อื่นๆ.........
22. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
( ) ต่ากว่า 15,000
( ) 15,001-30,000
( ) 30,001-40,000
( ) 40,001-50,000
( ) 50,001 ขึ้นไป
23. จานวนสมาชิกที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วย(รวมตัวท่านเอง)
( )1
( )2
( )3
( )4
( ) 5 คนขึ้นไป

- จบการตอบแบบสอบถาม -
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ภาคผนวก ข
ประเด็นในการสัมภาษณ์
ประเด็นที่ 1 ทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อผักไฮโดรโปรนิกส์
 ท่านเคยรับประทานหรือซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์หรือไม่
 ท่านคิดว่าผักไฮโดรโปรนิกส์แตกต่างจากการปลูกทั่วไปอย่างไร
ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
 ทาไมถึงเลือกซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
 ความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ หรือผักสลัด
 โดยปกติมักจะซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ไหน หรือช่องทางที่ซื้อบ่อยมากที่สุด เหตุผลที่เลือกซื้อ
จากแหล่งนั้น
 ซื้อเพื่อไปรับประทานเอง หรือซื้อให้บุคคลอื่น
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นราคาต่อสินค้าในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์
 ราคาซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อครั้งราคาเท่าไร
 คิดว่าราคาที่ซื้อเหมาะสมหรือไม่ แพงไปหรือถูกกว่าที่คิด หรือคิดว่าเหมาะสมแล้ว
 หากราคาผักจากแหล่งที่เคยซื้อแพงขึ้นกว่าปกติที่เคยซื้อ จะใช้บริการหรือไม่
 หากมีบริการส่งผักโดยคิดราคาขนส่งจะใช้บริการหรือไม่
ประเด็นที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารจากผักไฮโดรโปรนิกส์
 โดยเฉลี่ยได้ใช้บริการร้านอาหารผักสลัด หรือร้านอาหารที่มีผักไฮโดรโปรนิกส์กี่ครั้งต่อปี
 ร้านที่ไปใช้บริการบ่อยสุด และร้านล่าสุดที่ไปใช้บริการ
 เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านนี้
 ในการไปใช้บริการมักจะไปกับใคร
 เหตุผลที่ทาให้อยากกลับมาทานร้านอาหารอีกครั้ง
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นด้านราคาต่อการใช้บริการร้านอาหาร รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ต่อการ
ใช้บริการร้านอาหาร
 ราคาที่ใช้บริการต่อ และต่อครั้ง
 จากร้านที่เคยไปใช้บริการในประเด็นที่ 4 คิดว่าต้องการให้มีบริการหรือเมนูอะไรเพิ่มเติม
 ท่านสนใจการติดต่อข่าวสารเมื่อต้องการมองหาร้านอาหารเพื่อรับประทานหรือไม่ จากแหล่ง
ใดบ้าง เช่น wongnai pantip
 ถ้าหากเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมีราคาแพงกว่าร้านปกติ ท่านจะใช้บริการหรือไม่
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ประสบการณ์การทางาน

นางสาววานิสา บารุงธรรม
10 สิงหาคม 2531
ปีการศึกษา 2554: วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
บริษัท โกลโบ ฟููดส์ จากัด
2560-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์
บริษัท โกลโบ ฟููดส์ จากัด
2554-2558: ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
บริษัท ไทย อกริ ฟููดส์ จากัด (มหาชน)

Ref. code: 25605802032044LYJ

