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แผนธุรกิจ ร้ านสลัด “ HEALTHY BOX”
วิภาพร กลัน่ คา 1
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
เนื่องจากในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่หนั มาใส่ ใจกับสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะด้าน
อาหารและโภชนา และได้มีการเสาะหาอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ดังนั้น ธุ รกิจ
อาหารประเภทสลัดผักและธัญพืชต่างๆ จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการประกอบธุ รกิจซึ่ งยัง
มีไม่มากนัก ธุ รกิ จสลัดของเราสร้ างความแตกต่างโดยการคานึ งถึ งสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
เป็ นหลัก การทาธุ รกิจสลัดผักและธัญพืชนั้นสามารถทาได้ง่าย เพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก
จึงทาให้ธุรกิจนี้มีคู่แข่งทางการตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้น เราจึงต้องหาจุดขายให้กบั สลัดผัก
และธัญพืชของเราให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันอื่น และเราสามารถดึงดูดลูกค้าโดยผัก
สลัดและธัญพืชของเราจะเน้นที่เป็ นผักออร์ แกนิค ธัญพืชและผลไม้ที่มีคุณภาพและมีความ
สดใหม่ เ ป็ นหลัก ส่ ว นน้ า สลัด นั้น ทางร้ า นเราจะท าให้ มี ห ลากหลายรสชาติ โดยที่ มี
ส่ วนผสมของผัก และผลไม้ด้วย จึ ง ท าให้มี ส ารอาหารที่ มี ป ระโยชน์ เพิ่ ม มากขึ้ น และมี
รสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากนัก มีไขมันต่า มีโคเลสเตอรอลน้อย จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่ใส่
ใจและรักสุ ขภาพทุกเพศทุกวัย
ร้ า นสลัด HEALTHY BOX จะตั้งอยู่ที่ บริ เวณชั้น 2 ของสถานี รถไฟฟ้ า BTS
สถานี อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ได้กาหนดเป้ าหมายโดยจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ของทุกปี
นอกจากนี้ ยงั มี เป้ าหมายที่ จะขยายสาขาไปตามสถานี รถไฟฟ้ า และตามห้างสรรพสิ นค้า
เพื่อให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งกรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อที่จะได้เป็ นร้ านสลัดที่อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค
เมื่อลูกค้านึกถึงสลัดต้องนึกถึง “HEALTHY BOX ”
คาสาคัญ : แผนธุ รกิจ, สลัด, ผักออร์แกนิค

__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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บทนา
แผนธุ รกิ จสลัดผักและธัญพืช จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินความเป็ นไปได้ใน
การดาเนินธุ รกิจผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มสุ ขภาพ ภายใต้ตราสิ นค้า “ HEALTHY BOX ” ซึ่ งเป็ น
สลัดที่เน้นความสะอาด ปลอดภัย และสดใหม่เป็ นสาคัญ โดยใช้ผกั ออร์ แกนิ คเป็ นหัวใจ
หลัก ที่ประกอบไปด้วยผักหลายประเภทมากกว่า 14 ชนิ ดและน้ าสลัดที่มีคุณค่าทางอาหาร
ไม่มีคลอเรสเตอรอลและมีไขมันต่ า ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่สาคัญ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ปั จจุบ นั สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ งแวดล้อม ของสังคมไทยเปลี่ ยนแปลงไป ทาให้
ประชากรไทยได้รับสารพิษในรู ปแบบต่างๆ เข้าสู่ ร่างกายมากขึ้น จึ งเป็ นโอกาสสาหรับ
ธุ รกิจ “HEALTHY BOX ” ประกอบกับปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเรื่ องสุ ขภาพและ
ความงาม โดยธุ รกิจจะจับกลุ่มลูกค้าวัยทางาน นักเรี ยน นักศึกษา ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งธุ รกิจนี้ จดั ขึ้นในรู ปแบบ ธุ รกิจขนาดเล็ก โดยมีผถู ้ ือหุ ้น 4 คนที่
เป็ นครอบครัว โดยมีเงินลงทุนในธุ รกิจนี้ 1 ล้านบาท จากการวิเคราะห์แผนการเงิน พบว่า
มีระยะคืนทุนหากมีสภาพคล่องของยอดขายที่เป็ นปกติอยูท่ ี่ 2 ปี 5 เดือน โดยมีอตั ราการ
ตอบแทนจากการลงทุน 60 % ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ธุ รกิจมีศกั ยภาพในการทากาไรและเป็ นธุ รกิจ
ที่ น่า ลงทุ น เนื่ องจากได้รับ ความสนใจและได้รับ ผลตอบแทนสู ง เมื่ อเที ย บกับ สภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั
กิ จการใช้เงิ นลงทุ นเริ่ มแรก 1,000,000 บาท โดยจัดหาเงิ นลงทุ นจากแหล่ งกู้ยืม
ระยะยาว 500,000 บาทเป็ นการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น และเงิ นทุนส่ วนตัวของหุ ้นส่ วน
เจ้าของกิ จการอีก 500,000 บาท เพื่อการประกอบธุ รกิ จ ร้านสลัด HEALTHY BOX มี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 5 เดือน อัตราผลตอบแทน IRR เท่ากับ 122.88% ส่ วน
สถานการณ์ เลวร้ าย จะมีระยะเวลาคืนทุนที่ 3.53 ปี ที่อตั ราผลตอบแทน IRR เท่ากับ
60.70% โดยกาหนดเป้ าหมายจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 15% ของทุกปี นอกจากนี้ ยงั มีเป้ าหมาย
ที่จะขยายสาขาไปตามสถานี รถไฟฟ้ า และตามห้างสรรพสิ นค้าเพื่อให้ครอบคลุ มทัว่ ทั้ง
กรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อที่จะได้เป็ นร้ านสลัดที่อยู่ในใจผูบ้ ริ โภคเมื่อลูกค้านึ กถึ งสลัด
ต้องนึกถึง “ HEALTHY BOX ”
วิสัยทัศน์ :
มุ่งสู่ การเป็ น “สลัดของคนเมือง” ให้ความสาคัญและทุ่มเทกับการวิจยั และพัฒนา
ในทุกขั้นตอน
พันธกิจ :
1. มุ่งสู่ การเป็ น “ สลัดของคนเมือง ”
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2. ให้ความสาคัญและทุ่มเทกับการวิจยั และพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพกับความต้องการของลูกค้า
3. เราจะรักษาคุณภาพโดยใช้ผกั ที่มีความสดใหม่ ใช้ผกั ออร์ แกนิคที่มีกระบวนการ
ผลิตที่ใส่ ใจในเรื่ องของสุ ขภาพ เพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่ดีและปราศจากสารพิษแก่ทุกคน
เป้าหมาย :
ร้านสลัด “HEALTHY BOX ” กาหนดเป้ าหมายโดยจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20%
ของทุกปี
นอกจากนี้ ยัง มี เ ป้ าหมายที่ จ ะขยายสาขาไปตามสถานี ร ถไฟฟ้ า และตาม
ห้า งสรรพสิ น ค้า เพื่ อให้ค รอบคลุ ม ทัว่ ทั้ง กรุ ง เทพ เพื่ อที่ จะได้เป็ นร้ า นสลัด ที่ อ ยู่ใ นใจ
ผูบ้ ริ โภค เมื่อลูกค้านึกถึงสลัดต้องนึกถึง“HEALTHY BOX”
โอกาสทางการตลาด
เนื่องจากกระแสของผูค้ นที่เริ่ มหันมาใส่ ใจในสุ ขภาพมากขึ้น ดังนั้น รู ปแบบธุ รกิจ
“HEALTHY BOX ” จึงถือเป็ นการเข้าสู่ โอกาสที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพอีกทางหนึ่ง ในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมาก และมีคู่แข่ง
ขันอยูห่ ลายราย จึงส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลื อกในการเลือกบริ โภคให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค บริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลื อกบริ โภคมากขึ้น ร้านสลัด
HEALTHY BOX จึง ได้เล็ง เห็ นความสาคัญ ณ จุ ดนี้ จึ ง ได้ผ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์น้ ี ข้ ึ นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ร้านสลัด HEALTHY BOX เป็ นร้านขายสลัด แบบ Home Made บรรจุกล่องพร้อม
รับประทาน จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักการทานผักและธัชพืช และรักษาดูแลเรื่ องสุ ขภาพส่ วน
ใจในความสะอาด เพราะผักที่ใช้จะเป็ นผักออร์ แกนิ คที่ มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย ด้วย
ขั้นตอนการเพาะปลูกที่ปลอดสารเคมีที่เป็ นอันตราย จุดเด่นที่สาคัญของอาหารออร์ แกนิ คที่
คนรักสุ ขภาพรู ้จกั กันดีก็คือ กระบวนการผลิตที่ใส่ ใจในเรื่ องของสุ ขภาพ เพราะอาหารออร์
แกนิคนั้นปลอดสารทั้งตัวของผลิตภัณฑ์ ปลอดสารทั้งพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงดูและปลอดสาร
ทั้งอาหารสาหรั บการเลี้ ยงดูผบู ้ ริ โภคจึงมัน่ ใจได้ว่าจะได้ประโยชน์จากการทานผักอย่าง
แท้จริ ง
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ตราสิ นค้ า (โลโก้ )

รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ร้านสลัด HEALTHY BOX เป็ นร้านสลัดแบบ Home Made บรรจุกล่องพร้อม
รับประทาน ที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ สลัดผักและธัญพืชของเรามีจุดเด่นอยู่ที่
ผักโดยจะเน้นเป็ นผักออร์ แกนิ ค ที่มีกระบวนการผลิตที่ใส่ ใจในเรื่ องของสุ ขภาพ และหาก
เอาโจทย์แรกที่สาคัญของสุ ขภาพ คือร่ างกายที่ปราศจากสารพิษหรื อร่ างกายที่สุขภาพดี ผัก
ออร์ แกนิ คก็คือการตอบโจทย์แบบจังๆ เพราะผักออร์ แกนิ คนั้นปลอดสารเคมี ท้ งั ตัวของ
ผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ ธัญพืชและผลไม้ที่ใส่ ในสลัดของเราได้รับการคัดสรรจากที่มีความ
สด ใหม่ สลั ด ผัก และธั ญ พื ช ก็ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ เ ราเลื อ กสรร
HEALTHY BOX จึงเป็ นสลัดผักและธัญพืช ที่เปี่ ยมด้วยคุณภาพสาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
อย่างแน่นอน

ทาเลทีต่ ้งั
ร้าน HEALTHY BOX จะตั้งอยูท่ ี่บริ เวณชั้น 2 ของสถานีรถไฟฟ้ า BTS
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจสลัดผักออร์ แกนิค
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้ อหาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจผลิตภัณฑ์
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ร้านสลัดผักออร์ แกนิค ภายใต้ตราสิ นค้า “HEALTHY BOX”
2. ขอบเขตการศึ กษาด้านเวลาใช้ระยะเวลาทาการศึ กษาตั้งแต่เดื อนมกราคม –
พฤษภาคม 2558
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ
ร้านสลัดผักออร์ แกนิค
“HEALTHY BOX

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มสุ ขภาพ และโอกาสในการทาธุ รกิจ
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน การ
วิเคราะห์ ด้านการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิ จดังกล่ าวมี ความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นงาน
หรื อไม่
2. สลัด หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยอาหารดิ บหรื อสุ กผสมกับซอสและเสิ ร์ฟ
เย็นแทบทุกครั้ง สลัดอาจมีอาหารเป็ นหลักได้หลายอย่าง รวมถึงผัก ผลไม้ และเนื้ อสุ ก ไข่
และธัญพืช ใช้ผกั ใบเขียวเป็ นหลัก
3. ผักออร์ แกนิค หมายถึง อาหารออร์ แกนิค เป็ นมาตรฐานอย่างหนึ่ งของการผลิต
อาหารโดยทุกขั้นตอนของการผลิ ตจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ไร้ สารปนเปื้ อนที่เกิ ด
จากโรงงานอุตสาหกรรมหรื อมนุ ษย์ไม่ผ่านการฉายรังสี และไม่เพิ่มเติมสิ่ งปรุ งแต่งลงใน
อาหาร
4. การวิเคราะห์ส ถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
5. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่ง
ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด
6. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต การบริ หารขององค์การ
7. การวิเคราะห์ ด้า นการจัด การและก าลัง คน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้ า ง
องค์การ
8. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. คานึงถึงสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมากกว่าต้นทุนในการผลิต
2. เป็ นสลัดผักออร์ แกนิ ค และธัญพืช ผลไม้ที่ มีคุณภาพและมี ความสดใหม่เป็ น
หลัก
3. มีน้ าสลัดให้เลือกหลากหลายรสชาติ
4. บรรจุภณั ฑ์มีการออกแบบที่ทนั สมัย เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. สิ นค้าของเรายังไม่เป็ นที่รู้จกั และยอมรับของลูกค้ามากนักดังนั้นจึงจาหน่ายได้
เฉพาะผูท้ ี่รักสุ ขภาพเท่านั้น
2. สิ นค้ามีความใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน จึงต้องคิดหาข้อเปรี ยบเทียบอยูต่ ลอดเวลา
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. กระทรวงสาธารณสุ ขให้ความสาคัญกับสุ ขภาพของประชาชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2. ร้านตั้งอยูใ่ นทาเลที่ต้ งั ที่มีผคู ้ นและสานักงานหนาแน่น
3. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค
4. เป็ นอาหารที่มีคุณประโยชน์จึงเหมาะสาหรับคนทุกกลุ่ม
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า จึงทาให้การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคลด
น้อยลง
2. เนื่องจากเป็ นธุ รกิจที่ลงทุนน้อยจึงมีคู่แข่งมาก
3. เนื่องจากสิ นค้าของเรามีผกั เป็ นส่ วนประกอบหลักจึงทาให้ลูกค้าที่ไม่ชอบ
รับประทานผักหันมาให้ความสนใจกับสิ นค้าทดแทนอย่างอื่น
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
ร้าน “ HEALTHY BOX ” จะเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชากรซึ่ งทางานในย่าน
ธุ รกิจ โดยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000.00 บาท ขึ้นไป เน้นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับ
สุ ขภาพ (Health-Conscious) และเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้ า BTS
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การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (Positioning)
เกณฑ์การวางตาแหน่งทางการตลาดของธุ รกิจ คือ การกาหนดตาแหน่งตามราคา
และคุณภาพ (Price & Quality)
คุณภาพสู ง
HEALTHY BOX
ราคาสู ง

ราคาต่า

คู่แข่งอื่นๆ
คุณภาพต่า
ร้านสลัด “HEALTHY BOX” เลือกวางตนเองในรู ปแบบร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่
สะดวกและมอบความสดใหม่ แ ละคุ ณ ประโยชน์ จ ากผัก และผลไม้ ให้ตรงตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล และให้ความสาคัญในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใช้ผกั
ออร์ แกนิ คที่ความสดใหม่จากฟาร์ มทุกวัน และกระบวนการในการปรุ ง รวมทั้งรสชาติที่
เป็ นเลิศ นอกจากนี้ ทางร้านได้จดั ประเภทชุ ดสลัดให้ตรงใจผูบ้ ริ โภค โดยรายการผักและ
ผลไม้ในสลัดเปลี่ยนไปในแต่ละวัน อีกทั้งน้ าสลัดก็ยงั มีให้เลือกหลากหลายชนิ ด ประกอบ
กับการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่าจะได้รับสลัดที่ผกั มีความสด ใหม่ สะอาด และถูก
สุ ขลักษณะ และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริ ง ร้านสลัด “HEALTHY BOX” จะ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านสลัดทัว่ ๆ ไป
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค 6 W 1 H
Who ? ใครคือลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเราคือ กลุ่มลูกค้าวัยทางาน นักเรี ยน นักศึกษา ที่รักสุ ขภาพ
What ? อะไรที่ลูกค้าของเราต้องการ
ร้านของเราเป็ นร้านสลัดแบบ Home Made บรรจุกล่องพร้อมรับประทาน
Why ? ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของเราไปทาอะไร
ร้านสลัด HEALTHY BOX เหมาะกับผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพโดยเน้นผักที่
เป็ นออร์แกนิค
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Where ? ลูกค้าของเราชอบเดินเข้าไปซื้ อสิ นค้าในสถานที่แบบใด
ลูกค้าสามารถซื้ ออาหารประเภทสลัดผักออร์ แกนิคได้ที่ร้านสลัด
HEALTHY BOX
Who participat ? มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้งของลูกค้า
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ คือ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เริ่ มหันมาดูแล
สุ ขภาพ
How ? ลูกค้าของเรามีการตัดสิ นใจซื้ ออย่างไร
ร้ านของเราเปิ ดบริ การตั้งแต่เช้า 07.00 – 18.00 น. เพื่อความสดใหม่ของ
อาหาร
 การวิเคราะห์ แผนกาลังการผลิต
ตารางแผนงานด้านการผลิตของกิจการระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560
ปี
ผลิตภัณฑ์
จานวน (บาท) อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
2558
ธุรกิจสลัดผัก
1,000,000 บาท 10%
2559
ธุรกิจสลัดผัก
1,500,000 บาท 15%
2560
ธุรกิจสลัดผัก
2,000,000 บาท 20%
กระบวนการผลิต
วัสดุอุปกรณ์

ใ
ใช้ เวลา 3 ชม.

ทาน้ าสลัด

จัดเตรี ยมผัก

20 นาที

15 นาที
บรรจุ

จัดจาหน่าย

3 นาที
การเตรี ยมการผลิตให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการผลิต
2. การจัดเตรี ยมผักสด
3. ขั้นตอนการทาน้ าสลัด
4. ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ
5. วางจาหน่าย
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ขั้นตอนการผลิต
การท าสลัดผัก เพื่ อวางจาหน่ า ยของทางร้ า นจะเริ่ ม จากการเตรี ย มผัก ก่ อน โดย
จะต้องมี กระบวนการคัดแยกผักเพื่อนามาล้างให้สะอาด แยกผัก ส่ วนที่ ไม่ไ ด้มาตรฐาน
ออกไป โดยจะเก็บไว้เฉพาะผักที่มีความสด สวยงาม น่ารับประทานเท่านั้น ผักที่ใช้ทาสลัด
จะแยกออกเป็ นส่ วนๆ โดยจะคัดแยกเป็ นผักแต่ละชนิ ด แยกออกจากกัน จะไม่มีการหั่น
รวมกัน ผักที่ใช้จะหัน่ ให้มีขนาดพอดีคา เพื่อความสะดวกในการรับประทานของผูบ้ ริ โภค
จากนั้นก็จะทาการแช่ผกั ไว้ในตูแ้ ช่เพื่อให้ผกั ยังคงมีความสดใหม่ และมีความกรอบ อร่ อย
อีกด้วย
ขั้นตอนต่อมา หลังจากที่ ได้มีการจัดเตรี ยมผักสดไว้พร้ อมแล้วนั้น น้ าสลัดที่ ใช้
ทานคู่กบั ผักสลัด ถื อว่ามีความสาคัญมากๆ จะต้องมี กระบวนการปรุ งที่ พิถีพิถนั มีความ
สะอาด และอร่ อ ยพร้ อมเสิ ร์ฟ คู่ ก ับ ผัก สลัด สดๆ กรอบๆ ทางร้ า นจะมี น้ า สลัด ให้เลื อ ก
หลากหลาย เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบ
 การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
เจ้าของกิจการ
ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายจัดซื้อ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
พ่อครัว

พนักงานจัดส่งสิ นค้า
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 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ร้าน HEALTHY BOX ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 1,000,000 บาท โดยจัดหาเงินลงทุน
จากแหล่งกูย้ ืมระยะยาว 500,000 บาทเป็ นการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และเงินทุนส่ วนตัว
ของเจ้าของกิจการอีก 500,000 บาท เพื่อการประกอบธุ รกิจ
การคานวณต้ นทุนของเงินทุน (Cost of Capital)
บริ ษทั จะใช้ตน้ ทุนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก Weighted Average Cost of Capital
(WACC) มาเป็ นอัตราคิดลดกระแสเงิ นสดรั บและจ่ายของโครงการ ซึ่ งอัตราคิ ดลดเป็ น
อัตราที่ทาให้กระแสเงินสดในอนาคตคิดลดกลับมาเป็ นกระแสเงินสดในปั จจุบนั เนื่องจาก
WACC เป็ นต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยของบริ ษทั เมื่อนาค่าของทุนที่ได้มาคานวณเพื่อหา
อัตราส่ วนการคิดลด หรื อWeighted Average Cost of Capital (WACC) จะได้อตั รา
ผลตอบแทนโครงการดังนี้
ตารางที่ 1 ต้ นทุนเงินทุน
แหล่งเงินทุน
บาท
สัดส่ วน
ต้นทุน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
500,000
0.5
4.00 %
ทุนส่ วนของเจ้าของ 500,000
0.5
4.675%
รวม
1,000,000
1.00
WACC (4+4.675) = 8.68%
ต้นทุนเงิ นกูร้ ะยะยาว พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) เท่ากับ MRR (8%) + 2% = 10% (MRR ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 8%)
ต้นทุนของเงิ นกูย้ ืมจึงเท่ากับ (0.50)*(10%)*(1-20%) เท่ากับ 4.00% ต้นทุนของส่ วนของ
เจ้า ของ พิ จารณาจากการนาเงิ น ไปลงทุ นในหุ ้ นกู้ บมจ. ซี พี ออลล์ อัต ราผลตอบแทน
ประมาณ 5.35 % บวกกับค่าชดเชยความเสี่ ยง 3 - 5% ดังนั้น ต้นทุนของเงิน เท่ากับ (0.5)*
(5.35+4%) เท่ากับ 4.675 %
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ตารางที่ 2 รายการลงทุน
ปี ที่ 1 ลงทุนเปิ ดร้านที่ สถานีรถไฟฟ้ าอนุสาวรี ยช์ ยั ปี ที่ 4 และ 5 เปิ ดเพิ่มอีกปี ละ 1 สาขา
รวม 2 สาขา (สถานีอโศก, สถานีหมอชิต)
รายการลงทุน

ปี ที1่

ปี ที2่

ปี ที3่

ปี ที4่

ปี ที5่

วัสดุอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการผลิต 85,000

-

-

-

-

ค่าตกแต่งร้านและอุปกรณ์ในร้าน 75,000

-

-

75,000

75,000

รวม

-

-

75,000

75,000

160,000

สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ น
การผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจร้าน
สลัดผักออร์ แกนิค ‘HEALTHY BOX’ อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่ได้กาหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้
ในการลงทุน
บรรณานุกรม
ชีวติ ปลอดสารออแกนิค Organic Life [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
http://www.pregnancysquare.com/aboutmom/food-pregnant/196/ (เมษายน
2556).
บมจ.ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานคร จากัด เส้นทางการให้บริ การ BTS. [ออนไลน์]
เข้าถึงได้จาก: http://www.bts.co.th/customer/th (20 ตุลาคม 2557).
ผักออร์ แกนิค. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http:// www.kasetorganic.com (20ตุลาคม 2557).
เรื่ องน่ารู ้เกี่ยวกับผักออร์ แกนิค. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http:// www.greennet.or.th
(19 ตุลาคม 2557).
สู ตรการทาน้ าสลัด. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.meetips.com (23 ตุลาคม 2557).
ข้อมูลผักทาสลัด. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.bangsaiagro.com/samples-grown
(22 ตุลาคม 2557).
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ข้อมูลสลัด. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.mermaid.panphuket.com (19 ตุลาคม
2557).
มารู้จกั “ผักสลัด” กันดีกว่า. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://lib.dtc.ac.th//article/kitchen/0022.doc (19 ตุลาคม 2557).
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