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การศึกษาความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจขนมขบเคี้ยวเพ่ือสขุภาพ    
แบรนด ์Bakky Veggy 

BUSINESS DEMAND AND OPERATIONS OF THE HEALTHY SNACKS BAKKY 
VEGGY BRAND 

ภาคนิ ปิตโิชคภธูปิ 

บทคดัย่อ 

การศกึษาความตอ้งการและการด าเนินการของธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ “Bakky 
Veggy” มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัการ
รบัประทานขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ 2) เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มของยอดขายภายใน
ระยะเวลา 5 ปี และความเป็นไปไดท้างการเงนิ 3) เพื่อศกึษาแนวทางการด าเนินงาน ปญัหา และ
อุปสรรคของธุรกจิ 4) เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาด ของธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยเกบ็ขอ้มลูจากตวัอยา่งทีบ่รโิภคขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จ านวน 200 คน เพื่อท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณา โครงสรา้งเงนิทุน งบ
ก าไรขาดทุน งบกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และการพจิารณาผลทางการเงนิ มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ
(NPV) อตัราส่วนทางการเงนิ (%IRR) และระยะเวลาในการคนืทุน เพื่อพจิารณาตดัสนิใจลงทุน 

ผลการศกึษาพบว่า เพศหญงิมคีวามสนใจบรโิภคขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพมากกว่าเพศชาย โดยทีอ่ยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 23-35 ปี ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 25,000 
บาทขึน้ไป และยงัพบอกีว่านิยมเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผกัและผลไม ้ ความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ 3 
ครัง้/สปัดาห ์ ราคาสมเหตุสมผลกบัปรมิาณและคุณค่าทางโภชนาการทีไ่ดร้บั เหตุผลทีเ่ลอืกซือ้คอื 
ช่วยบรรเทาความหวิและดแูลรปูร่าง ทัง้นี้ผูบ้รโิภคยงัมคีวามสนใจในเรือ่งของช่องทางจดัจ าหน่ายที่
ชดัเจน เช่น รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ สถานออกก าลงักาย และทีส่ าคญัคอืมโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจและ
งา่ยต่อการตดัสนิใจซือ้ และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิและรวบรวมบทความ/
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า ผูป้ระกอบการจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทอาหารเพื่อสุขภาพมกีารก าหนด
กลุ่มเป้าหมายทีร่กัสุขภาพและรปูรา่งเป็นอนัดบัแรก และเมือ่ประสบความส าเรจ็ในกลุ่มดงักล่าวแลว้
จงึเริม่ขยายไปยงักลุ่มทีม่คีวามสนใจกลุ่มต่างๆ ต่อไป อกีทัง้ยงัมแีนวทางและวสิยัทศัน์ดา้นผลติภณัฑ์
ใหม้คีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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ทัง้นี้ทางผูจ้ดัท าไดใ้ชเ้งนิลงทุนในส่วนของเจา้ของกจิการจ านวน 5 ลา้น  เพื่อผลติขนมขบ
เคีย้วเพื่อสุขภาพทัง้หมด 4 รสชาต ิ นัน่คอื กระเจีย๊บหวานกระชายด า ฟกัทองบารบ์คีวิพรกิไทยด า 
ฝรัง่ตม้ย าทรงเครือ่ง  และ แครอทหวัหอมซาวน์ครมีและกระเทยีม ก าหนดราคาผลติภณัฑต์ามขนาด
บรรจ ุ25 กรมั และ 50 กรมั อยูท่ีร่าคา 35 บาท และ 65 บาท ตามล าดบั และค านวณมลูค่าปจัจบุนั
สุทธ ิ(NPV) มคี่าเท่ากบั 5,121,712 บาท สุ่มอตัราคดิลดทีท่ าให ้NPV เท่ากบั 0 มคี่าเท่ากบั 25.15% 
โดยจะเหน็ว่ามคี่ามากกว่าตน้ทุนทางการเงนิที ่5% และมรีะยะเวลาการคนืทุนที ่3 ปี 2 เดอืน ดงันัน้
การลงทุนน้ีใหผ้ลอตัราตอบแทนสงูและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

ค าส าคญั : ความตอ้งการและการด าเนินการของธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

 Business Demand and Operation of the healthy snack "Bakky Veggy" brand. The 
research purpose are to study 1) demand and behavior of consumers 2) sales and  trends 
within 5 years and the financial feasibility 3) business operation , problems and obstacles 4) 
marketing plans of healthy snack for 5 years by collecting data from target 200 samples and 
entrepreneurs or executive as well as the information related to business operation. And to 
analyze funding structure, cash flow statements from operations including considering of Net 
present value, Percentage of Internal Rate of Return ratio and payback period for investment 
consideration. 

 The results show that females are interested in healthy snacks than male who is in 
aged between and they’re private officer that have average income 25,000 baht/month or 
more than. Also found that they buy products made from fruits and vegetables, purchase 
frequency 3 times / week and consider reasonable price for quantity and nutritional value. 
For reason to buy, to relieve hungriness and take care about shape. The healthy food’s shop 
and fitness center are important channels for buy and must have interesting promotions. 
From interviews with entrepreneurs who operate businesses related healthy foods and 
snacks, they selling products in to who love health and shape mainly and have certainly 
vision and mission to expand to further other groups. 
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For Bakky veggy brand, started to invest 5 million baths of the business to produce 
all 4 flavors of healthy snacks that is 1) sweet okra mixed black galingale 2) pumpkin mixed 
black pepper and BBQ 3) guava mixed spicy tom yum and 4) carrots mixed onions sour 
cream and garlic. Which set the product price according to the package size of 25 grams 
and 50 grams at the price of 35 baht and 65 baht, respectively. And figure out the net 
present value (NPV) is 5,121,712 baht, taken into discount rate that makes NPV equal to 0 
as result is %IRR = 25.15% that higher at 5% of the financial cost and able to calculated 
payback period of 3 year and 2 months. Therefore, this investment has a high return and get 
worth the investment.  

 

บทน า 

จากพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของคนไทยในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลยคุปจัจุบนั  ส่วน
ใหญ่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัและค านึงถงึหลกัโภชนาการในแต่ละมือ้และในแต่ละวนัใหต้รงตามสดัส่วน
ตามหลกัอาหาร 5 หมู่มากนกั แต่กลบัมพีฤตกิรรมการบรโิภคใหต้รงตามใจและเพื่อความสะดวกเสยี
มากกว่า ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเวลาการเดนิทางทีต่อ้งเรง่รบีเพราะการจราจรทีต่ดิขดั สถานทีท่ างาน
หรอืโรงเรยีนกบัแหล่งทีพ่กัอาศยัห่างไกลกนั หรอืทีพ่กัอาศยัไมส่ะดวกใหส้ามารถประกอบอาหารได ้
จงึเป็นเหตุใหผู้บ้รโิภคจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้อาหารปรงุส าเรจ็จากรา้นคา้และอาหารแช่แขง็ทีจ่ าหน่าย
ตามรา้นสะดวกซือ้ทัว่ไปมารบัประทาน และอาหารดงักล่าวกจ็ะเน้นเพยีงแค่สารอาหารประเภท
คารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั ทีล่ว้นแลว้แต่เป็นสารอาหารใหพ้ลงังานสงู เหตุนี้ท าใหค้นไทยเริม่
หนัมาและสรา้งกระแสการดูแลสุขภาพและรปูรา่งกนัมากขึน้ โดยเฉพาะคนกรงุเทพฯ และปรมิาณฑล 
ซึง่ลว้นแลว้แต่กม็วีตัถุประสงคเ์ดยีวกนั นัน่คอื เพื่อห่างไกลจากโรคภยั เพื่อสุขภาพทีแ่ขง็แรง และ
เพื่อรปูร่างทีด่ขี ึน้ ดว้ยเหตุนี้เองผลติภณัฑ ์Bakky Veggy ซึง่เป็นผลติภณัฑข์นมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ
ทีผ่ลติจากผกัและผลไม ้ เช่น กระเจีย๊บ ฝรัง่ แครอท และฟกัทอง ทีน่ ามาผ่านกระบวนการอบที่
อุณหภมูสิงูและปรงุรสดว้ยเครือ่งปรงุรสทีป่ลอดภยัและไดร้บัการรบัรองเรือ่งปรมิาณทีเ่หมาะสมต่อ
รา่งกายต่อการบรโิภค อกีทัง้ยงัน าสมุนไพรไทยทีผ่่านการแปรรปูใหอ้ยูใ่นรปูแบบผง อาทเิช่น 
กระเทยีม หวัหอม ขา่ ตะไคร ้ใบมะกรดู เป็นต้น มาผสมผสานไปกบัเครือ่งปรงุรสตามแต่ละรสชาตทิี่
เหมาะสม แต่ยงัคงใหค้วามอรอ่ยและถูกปากผูบ้รโิภคอยูเ่หมอืนเดมิ มคีวามตอ้งการทีจ่ะตอบสนอง
และเป็นตวัช่วยหนึ่งใหก้บัการไดร้บัสุขภาพและไดร้ปูรา่งทีด่ขี ึน้ และสามารถใชช้วีติประจ าวนัทีเ่รง่รบี
ไดเ้ช่นเดมิ  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

เป้าหมายธรุกิจ 

1.สรา้งการรบัรูแ้ละพฒันาแบรนด ์ Bakky Veggy ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเกดิกระแสนิยมการดแูล
รปูร่างและการรกัษาสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลา 1 ปี 

2.สรา้งยอดขายใหเ้พิม่ขึน้ในทุกปีอย่างน้อย 10-15% และสามารถขยายฐานลกูคา้
กลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึน้ 15% ต่อปี 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมโดยใช้ SWOT analysis 

- จดุแขง็ขององคก์ร (Strength) 

1.หุน้ส่วนหลกัและบุคลากรส่วนต่างๆ ขององคก์ร มคีวามรู ้ ประสบการณ์ และความช านาญ
การเฉพาะดา้นเป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะดา้นอาหารโภนาการ และดา้นสมนุไพรไทย 

2.แหล่งวตัถุดบิในการผลติมจี านวนมาก สามารถรองรบัความตอ้งการได้ 

3.มทีุนด าเนินการเป็นของตนเองจ านวนมาก ท าใหเ้กดิการกูเ้พื่อลงทุนค่อนขา้งต ่า จงึลด
ความเสีย่งและปญัหาทางการเงนิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้

- จดุอ่อนขององคก์ร (Weakness) 

1.เป็นแบรนดส์นิคา้เปิดใหม่ ท าใหย้งัไมค่่อยเป็นทีรู่จ้กัและไมค่่อยเชื่อมัน่ในแบรนดส์นิคา้ 

2.เกดิจากการบรหิารกนัเอง โดยไมม่คีวามรูห้รอืมปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารธุรกจิ จงึท า
ใหเ้กดิการด าเนินงานทีผ่ดิพลาดไดง้า่ยและท าใหธุ้รกจิเตบิโตชา้ 

3.บุคลากรทีม่คีวามรูเ้รือ่งสมนุไพรไทยมจี ากดั อาจท าใหเ้กดิการพฒันาหรอืไมส่ามารถคดิคน้
สตูรการผลติใหมไ่ดม้าก หรอืไมก่อ็าจจะเกดิโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดไดง้่าย 

- โอกาส (Opportunity) 

1.ขนมขบเคีย้วเป็นสิง่ทีบ่รโิภคส่วนใหญ่ตอ้งการ ท าใหส้นิคา้เกดิการขยายออกไดค้่อนขา้ง
งา่ยและด ี
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2.เน่ืองจากในปจัจบุนัเกดิกระแสนิยมรกัสุขภาพและใส่ใจในสุขภาพมากขึน้ ท าใหม้ลีกูคา้
รองรบัการขยายตลาดไดช้ดัเจน อกีทัง้ยงัสามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงัผูค้นทีร่เิริม่และหนัมาสนใจ
สุขภาพมากยิง่ขึน้ 

3.ดว้ยความทีผ่ลติภณัฑม์กีารน าเอาผกัและสมนุไพรมาผสมผสานใหเ้ขา้กนัและยงัไม่มี
ผูป้ระกอบการในส่วนนี้มากนกั จงึท าใหผ้ลติภณัฑม์คีวามเป็นเอกลกัษณ์มากกว่าคู่แขง่ 

- อุปสรรค/ภยัคุกคาม (Threat) 

1.เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติงา่ยและลงทุนไมม่าก อาจท าใหเ้กดิคู่แขง่ในตลาดไดง้่าย 

2.มสีนิคา้คลา้ยกนัหรอืมสีนิคา้ทดแทนกนัไดง้่าย ท าใหก้จิการจ าเป็นตอ้งสร้างความแปลก
ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา เพื่อใหผู้บ้รโิภคไมเ่กดิความเบื่อหน่ายในรสชาตแิละเกดิความสนใจทดลองสนิคา้
ใหมต่ลอดเวลา 

3.เนื่องจากธุรกจิตอ้งพึง่พาวตัถุดบิตามธรรมชาตเิกอืบทัง้หมด อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งใน
เรือ่งของผลผลติขาดตลาดหรอืผนัผวนดา้นราคา 

 

แนวคิดและกลยทุธท์างการตลาด (Marketing Mix 4Ps) 

1.ดา้นผลติภณัฑ ์ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจว่าผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกมคีวามปลอดภยัและไดร้บัการ
รบัรองตามมาตรฐานและขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง นัน่คอื มาตรฐาน Q และมาตรฐาน GAP (Good 
Agriculture Prac-tices) นอกจากนี้ยงัไดใ้ชก้ลยุทธส์รา้งความแตกต่าง (Difference strategy) ใหก้บั
ผลติภณัฑโ์ดยมกีารเพิม่สารปรงุแต่งประเภทสมุนไพรไทย และแสดงสรรพคุณของสมนุไพรตาม
รสชาตต่ิางๆ โดยจะมกีารระบุใหเ้หน็ว่าสมนุไพรไทยทีไ่ดร้บัประทานเขา้ไปนัน้มสี่วนช่วยท าให้
สุขภาพและร่างกายไดร้บัประโยชน์อะไรบา้ง และยงัได้ระบุเครือ่งหมายการรบัรองตามมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรอนิทรยีต์ามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภครูส้กึมัน่ใจกว่าผลติภณัฑข์องคู่แขง่ 

2.ดา้นราคา ก าหนดกลยทุธด์า้นราคาโดยจะตอ้งมรีาคาสงูกว่าตน้ทุนรวมของผลติภณัฑแ์ละ
จะตอ้งเป็นราคาทีเ่หมาะสม ไมล่งัเลทีจ่ะเลอืกซือ้ซ ้าเพื่อการบรโิภค หรอืมองแลว้ว่าเป็นราคาทีคุ่ม้ค่า
กว่าคู่แขง่ในหลายๆ ดา้น และราคาจะตอ้งไมต่ ่าจนท าใหภ้าพลกัษณ์ของผลติภณัฑเ์สื่อมเสยี ทัง้นี้
ราคาโดยรวมของผลติภณัฑจ์ะตอ้งเหมาะสมทีจ่ะสามารถใหต้วัแทนจ าหน่ายน าไปวางขายตามรา้น
สะดวกซือ้หรอืรา้นขายอาหารทัว่ไป เพื่อใหธุ้รกจิเกดิการขยายตวัและด าเนินกจิการไปไดต้ลอด 
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3.ดา้นการจดัจ าหน่าย ธุรกจิไดก้ าหนดและท าการวางแผนใหม้ชี่องทางการจดัจ าหน่าย 2 
ช่องทาง คอื วางจ าหน่ายผลติภณัฑต์ามสถานออกก าลงักายทัง้ทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ และสถาน
ออกก าลงักายทัว่ไป รวมถงึรา้นอาหารเพื่อสุขภาพชัน้น า เช่น Natural rich และ Lemon farm เป็น
ตน้ โดยจะท าการแทรกควิอารโ์ค๊ด (QR code) ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึขอ้มลูทางโภชนาการบนบรรจุ
ภณัฑ ์ และการขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะท าการประชาสมัพนัธผ์่านแพลตฟอรม์ทางออนไลน์ต่างๆ 
เช่น Facebook Instragram และ Line เป็นตน้ เพือ่ใหล้กูคา้ทีไ่มส่ะดวกซือ้ผ่านช่องทาง Offline 
สามารถสัง่ซือ้ผ่านช่องทางดงักล่าว โดยลกูคา้สามารถกดสัง่ซือ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

4.ดา้นส่งเสรมิการขาย น าเสนอทางเลอืกและเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ทีผู่บ้รโิภค
จะไดร้บัต่อผลติภณัฑผ์่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีม่ ี influencer ดา้นสุขภาพและการออกก าลงักาย 
เช่น ช่องทาง Youtube ทีม่โีคช้ฟ้าใส หรอื เบเบ ้ อดตีดารานกัแสดงทีห่นัมาท าคลปิเกีย่วกบัสุขภาพ
และการออกก าลงักาย ใหท้ าการแนะน าและรวีวิผลติภณัฑก่์อน-หลงัออกก าลงักาย พรอ้มกบับอก
ขอ้มลูทางโภชนาการทีจ่ะไดร้บั หรอื Facebook เช่น โคช้ต๋อง & ครเูตม็โยคะ Coach Tong & 
KruTem Yoga เป็นตน้ และอาจใหเ้กดิการรว่มสนุกโดยการแจกผลติภณัฑใ์หท้ดลองชมิหรอืแจก
คปูองส่วนลด 10% ส าหรบัการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ลูค่า 100 บาทขึน้ไป เป็นต้น 

 
แผนการด าเนินงาน 

 การด าเนินธุรกจิ Bakky Veggy จ าเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมถงึท า
การตลาดผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า Digital Marketing โดยผ่านช่องทางและ
สื่อโซเชยีลมเีดยีทีม่คีวามนิยมกนัในปจัจบุนั เช่น Facebook Instragram Line หรอืแมก้ระทัง่การ
สรา้งควิอารโ์ค๊ด (QR code) เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ถงึการน าเสนอผลติภณัฑ ์ พรอ้มกบัการเสนอ
โปรโมชัน่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อกระตุน้และเรง่ใหท้ัง้กลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองเกดิการ
ซือ้และบรโิภค และจดัตัง้กลุ่มนดัพบของเหล่านกัรกัษ์สุขภาพในชื่อว่า “BakkyVeggy Club” อกีทัง้มี
การมุง่เน้นทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการผูบ้รโิภคกลุ่มใหม ่ และน าเสนอคุณค่าทางจติใจ เมือ่ได้
อุดหนุนผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากวตัถุดบิจากวสิาหกจิ เช่น ชุมชนบา้นดงบงั จงัหวดัปราจนีบุร ี และ 
ชุมชนบา้นดงเยน็ จงัหวดัสุพรรณบุร ี

ทัง้นี้ไดท้ าการก าหนดอตัราราคาและค่าขนส่งผลติภณัฑ ์Bakky Veggy ทัง้ 4 รสชาต ิม ี2 
ขนาดบรรจ ุนัน่คอื ขนาด 25 กรมั จะอยูท่ีร่าคา 35 บาท และ 50 กรมั จะอยูท่ีร่าคา 65 บาท โดย
อตัราค่าขนส่ง ทางไปรษณีย ์แบบลงทะเบยีน เริม่ตน้ที ่40 บาท ต่อการสัง่ซือ้ตัง้แต่ 35 - 250 บาท 
และส าหรบัการสัง่ซือ้ทีม่ากกว่า 250 บาท จะไมค่ดิค่าขนส่ง หรอืช่องทางอื่นๆ เช่น Kerry เริม่ตน้ที ่
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50 บาท ต่อการสัง่ซือ้ตัง้แต่ 35 - 250 บาท และส าหรบัการสัง่ซือ้ทีม่ากกว่า 250 บาท จะไมค่ดิค่า
ขนส่ง 

เครื่องมือท่ีใช้และขอบเขตการวิจยั 

ท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
(จงัหวดัสมุรสาคร สมทุรปราการ นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรสงคราม) เป็นเวลา 1 เดอืน 
และท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) ดว้ยวธิกีาร
สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้รโิภค
อาหาร ของว่างทานเล่น และผูท้ีม่พีฤตกิรรมการออกก าลงักาย ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและเขต
ปรมิณฑล จ านวน 200 ตวัอยา่ง ซึง่ส่วนที ่ 1 จะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ส่วนที ่ 2 เป็นขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพและปจัจยัทางดา้นการตลาด
ตามทฤษฎกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6W1H) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ส่วนที ่ 3 เป็นขอ้มลู
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ โดยใชห้ลกัการส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) โดยใหผู้บ้รโิภคเลอืกระดบัความคดิเหน็เพยีงระดบัเดยีวตามความส าคญัมากทีสุ่ด-น้อยทีสุ่ด 
และเสรมิดว้ยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิและรวบรวมบทความทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวน 6 
ตวัอยา่ง  

 

ผลการวิจยั 

จากการศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทีม่คีวามสนใจในการดแูล
สุขภาพและรปูรา่งในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล ว่ามคีวามคดิเหน็ต่อผลติภณัฑป์ระเภท
ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพอย่างไร โดยท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว
จ านวน 200 ตวัอยา่ง รวมถงึมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั 
อกีทัง้ไดม้กีารรวบรวมบทความ/งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งรวมจ านวน 6 ตวัอยา่ง เพื่อมาเป็นขอ้มลูในการ
ด าเนินธุรกจิ Bakky Veggy ซึง่เป็นผลติภณัฑป์ระเภทขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ ทีไ่ดน้ าผกัและผลไม้
มาท าการแปรรปูใหอ้ยูใ่นรปูขนมขบเคีย้วแบบแผ่น (Chip) จากนัน้น ามาปรงุรสชาตต่ิางๆ ตามความ
นิยม และเพิม่จุดเด่นใหก้บัผลติภณัฑโ์ดยการผสมผงสมนุไพรไทย ทีม่สีรรพคุณดา้นต่างๆ กนั เช่น 
กระเทยีม หวัหอม ตะไคร ้พรกิไทยด า กระชายด า เป็นตน้ 

ส าหรบัผลการศกึษาขอ้มลูตามลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้
จ านวน 200 ตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีม่กีารบรโิภคขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ
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เป็น เพศหญงิ มชี่วงอายอุยูร่ะหว่าง 23-35 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี ประกอบอาชพีพนกังาน
บรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 25,001 - 40,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

ส าหรบัผลการศกึษาขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ ตามทฤษฎี
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6W1H) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ พบว่า มพีฤตกิรรมเลอืกซือ้ขนม
ขบเคีย้วเพื่อสุขภาพทีท่ าจากผกัและผลไม ้ประมาณ 1-3 ครัง้/สปัดาห ์ราคาอยูใ่นช่วงประมาณ 31-40 
บาท/ผลติภณัฑ ์นิยมเลอืกรบัประทานช่วงกลางวนั - บ่าย (12.00 - 16.59 น.) มากทีสุ่ด สะดวกใน
การเลอืกซือ้ช่วงกลางเดอืน (วนัที ่11 - 20 ของเดอืน) ตามรา้นขายอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลกั และ 
มเีหตุผลในการเลอืกซือ้เพื่อดแูลรปูร่างและเพื่อบรรเทาความหวิ โดยตวัผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู้
ก าหนดการเลอืกซือ้เอง ซึง่ค านึงและพจิารณาจากคุณค่าทางโภชนาการมากทีสุ่ด 

ส าหรบัผลการศกึษาขอ้มลูดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิการขาย ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคค านึงและพจิารณาผลติภณัฑจ์ากคุณค่าทาง
อาหาร/ขอ้มลูบนฉลาก ราคาตอ้งไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัยีห่อ้อื่น ผลติภณัฑต์อ้งอยูใ่นหมวดหมู่ทีช่ดัเจน 
และตอ้งมโีปรโมชัน่จดัแสดง ณ จดุขาย (Event, Look Book) ตามล าดบั และหากเมื่อพจิารณารวมทัง้ 
4 ดา้น  พบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพโดยค านึงและพจิารณา
ผลติภณัฑด์า้นราคามากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้น
ส่งเสรมิการขาย ตามล าดบั 

ส าหรบัผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิและรวบรวมบทความ/งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง จ านวน 6 ตวัอยา่ง พบว่า ผูป้ระกอบการจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทอาหารเพื่อสุขภาพมี
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีร่กัสุขภาพและรปูร่างเป็นอนัดบัแรก และเมือ่ประสบความส าเรจ็ในกลุ่ม
ดงักล่าวแลว้จงึเริม่ขยายไปยงักลุ่มทีม่คีวามสนใจกลุ่มต่างๆ ต่อไป อกีทัง้ยงัมแีนวทางและวสิยัทศัน์
ดา้นผลติภณัฑใ์หม้คีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

จากการค านวณมลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ (Net Present Value: NPV) เกดิจากการประมาณการยอดขาย
ในการลงทนุกจิการ Bakky Veggy ซึง่เป็นผลติภณัฑข์นมขบเคีย้วเพือ่สขุภาพ มคีา่เทา่กบั 5,121,712 บาท 
โดยจะเหน็ว่าคา่ NPV มคีา่มากกว่า 0 ใหค้วามหมายว่า การลงทนุใหผ้ลก าไรและควรท าการลงทนุ และเมือ่
น ามาสุม่อตัราคดิลด (Discount Rate) ทีท่ าให ้ NPV เทา่กบั 0 กล่าวคอื ท าใหเ้งนิสดสทุธใินอนาคตทอน
มลูคา่กลบัมาปจัจบุนัแลว้มคีา่เทา่กบัเงนิลงทนุกอ้นแรก มคีา่เทา่กบั 25.15% โดยจะเหน็ว่า %IRR มคีา่
มากกว่าตน้ทนุทางการเงนิที ่ 5% อกีทัง้เมือ่ค านวณหาระยะเวลาในการคนืทนุ (Payback period) กม็ี
ระยะเวลาเพยีงแค ่3 ปี 2 เดอืน ดงันัน้การลงทนุนี้ใหผ้ลอตัราตอบแทนสงูและคุม้คา่กบัการลงทนุ 
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ข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึตน้ทุนและผลตอบแทนของกจิการ Bakky Veggy รวมถงึทราบ
ความเป็นไปไดข้องการลงทุนว่ามากน้อยเพยีงใด ถงึอยา่งไรกต็ามการศกึษามวีตัถุประสงคค์วาม
ตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค รวมถงึขอ้จ ากดัต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้เพื่อใหท้ราบถงึผล
การศกึษา จงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.ผูป้ระกอบการควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิ ทีอ่าจจะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
ของผบ้รโิภคต่อธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ และศกึษาความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น ลกัษณะ
ทางประชาการณ์ศาสตรท์ีม่คีวามสมัพนัธต่์อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เป็นตน้ 

2.ผูป้ระกอบการควรศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ซึ่งจะท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการน าเสนอตราสนิคา้ของธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อ
สุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.ผูป้ระกอบการควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีน่อกเหนือจากเขตกรงุเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล เช่น ตามต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ ทัง้นี้เพื่อท าการเปรยีบเทยีบใหท้ราบถงึขอ้มลูที่
หลากหลายของประชากรในแต่ละพืน้ที ่เพื่อน ามาใชก้ าหนดกลยทุธท์างการตลาด 

4.ผูป้ระกอบการควรท าการวจิยัตลาดในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากความคดิเหน็ของ
ผูบ้รโิภคอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ซึง่ขึน้อยูก่บัเวลาและสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในช่วงนัน้ๆ 

5.ผูป้ระกอบการควรศกึษาและหาความรูเ้กีย่วกบัคุณค่าทางโภชนาการ พษิวทิยาทาง
โภชนาการทีเ่กดิจากอาหาร รวมถงึสารปรงุแต่งทีเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกายมนุษย ์ เพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑข์นบขบเคีย้วเพื่อสุขภาพใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

6.ผูป้ระกอบการควรศกึษาการลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทาง
กฎหมาย เมือ่มกีารจดัจ าหน่ายผลติภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศ ทัง้นี้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิขนมขบ
เคีย้วเพื่อสุขภาพทีม่กีารผสมผสานสมุนไพรไทยอยา่งลงตวัไปยงัตลาดต่างประเทศ 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานกาารศกึษาความตอ้งการและการด าเนินการของธุรกจิขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพ 
“Bakky Veggy” นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์สมจติร ลว้น
จ าเรญิ ทีก่รณุาใหค้ าปรกึษาและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ รวมทัง้ใหค้วามรู ้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการจดัท า จนท าใหร้ายงานกาารศกึษานี้เสรจ็สมบรูณ์ รวมถงึยงัไดใ้หแ้นวทางการ
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ประยกุตใ์ชแ้ผนธุรกจินี้กบัการประกอบธุรกจิจรงิในอนาคต ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณในความ
กรณุาของอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผูศ้กึษาขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รณุาตอบแบบสอบถาม รวมถงึ
ผูป้ระกอบการกติตมิศกัดิทุ์กท่านทีใ่หเ้กยีรตแิละเสยีเวลาใหเ้ขา้สมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบัธุรกจิ รวมถงึ
ผูจ้ดัท าบทความการศกึษาและวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทีน่ ามาประกอบการศกึษา ท าใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจถงึ
หลกัการการด าเนินงานไดม้ากขึน้ และขอขอบคุณครอบครวัทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจและก าลงัใจใน
การศกึษา ขอบคุณเพื่อนรว่มชัน้ทีช่่วยเหลอืในดา้นการเรยีน และเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติส าหรบั CEOs และ CMOs มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าแผนการ
ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุลาวงไปไดด้ว้ยด ี 

สุดทา้ยนี้ ผูจ้ดัท าหวงัว่าการศกึษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิฉบบันี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจและเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หากมขีอ้บกพรอ่งประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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