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ความตอ้งการและการดาํเนินงานธุรกิจ Always Cake

Business Demand and Operation of Always Cake

แพรพรรณ นกหงษ์

บทคดัยอ่

ความตอ้งการและการดาํเนินงานธุรกิจ Always Cake วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศึกษา 1)

ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดาํเนินการของธุรกิจ และ 4) การวางแผนการตลาดการเกบ็ขอ้มลู

จากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จาํนวน 200 ตวัอยา่ง พร้อมทั�งสมัภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 5 คน และการศึกษา

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของธุรกิจ

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความตอ้งการของตลาด กลุ่มเป้าหมายหลกัคือเพศหญิง และเมื�อจดักลุ่มอายุ

ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 20 - 29 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ปริญญาตรี

เป็นจาํนวนมากเนื�องจากกาํลงัอยูใ่นช่วงวยัเรียน และมีรายไดต้ ํ�ากวา่ 10,000 บาท ซึ�งมีความตอ้งการเลือกซื�อ

เคก้อนัมีพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ และมีส่วนประสมทางการตลาดทั�ง 7 ดา้นที�ส่งผลต่อการเลือกซื�ออยูใ่น

ระดบัมากที�สุด, 2) ยอดขายของธุรกิจ Always Cake ในปีแรกจะอยูที่� 3,060,000 บาท คิดเป็นจาํนวนการผลิต

ทั�งหมด 3,600 ปอนด์ 3) การดาํเนินงานของธุรกิจ Always Cake ซึ�งมีรูปแบบเป็นร้านเคก้ออนไลนมี์การ

ลงทุนเป็นจาํนวน 560,000 บาท การพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยูที่� 100% และใช้

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน และ 4) การวางแผนการตลาด เมื�อวเิคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายหลกั

และรูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจ Always Cake แลว้จะเป็นการใชโ้ซเชี�ยลมีเดียเพื�อเป็นช่องทางโฆษณา

และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกี�ยวกบัแบรนด ์ไดแ้ก่ ไลนอ์อฟฟิเชี�ยล อินสตาแกรม และเฟซบุก๊ ตามลาํดบั

คาํสาํคญั : ความตอ้งการ การดาํเนินงาน
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ABSTRACT

Business Demand and Operation of Always Cake. The research purposes are to study 1) Demand

of the market, 2) Sale, 3) Business operation and 4) Marketing planning by collecting data from target

customers 200 samples by questionnaires and 5 samples by in-depth interviews. And information related

to business operations.

Results show that 1) Market needs are the main target audience is female, and when categorizing

age groups most of them are in the range of 20 - 29 years old, mostly single and also undergraduates,

And earning less than 10,000 baht, which has a demand to buy cakes with behaviors and has 7 P's

Marketing mix that affects the purchase at the highest level, 2) The sales in the first year will be at

3,060,000 baht, representing a total production of 3,600 pounds, 3) The operation of Always Cake, which

is modeled as an online cake shop has an investment of 560,000 baht, The Internal Rate of Return (IRR)

of project is predicted to be 100% and the payback period is approximately 2 years, 4 months, And 4)

Marketing planning, when analyzed by the main target audience and the business model of Always Cake,

then use social media as a way to advertise and update brand’s news such as LINE OA, Instagram, and

Facebook respectively.

Keyword : Demand, Operation, Always Cake
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บทนาํ

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ตลาดเบเกอรี� คือ ตลาดที�มีทั�งขนมปัง ขนมเคก้ และขนมอบที�อบดว้ยเตา ซึ�งเป็นอาหารที�ไดรั้บความ

นิยมแพร่หลายไปทั�วโลกไม่เวน้แมแ้ต่กระทั�งประเทศไทยเองกต็าม หากมองยอ้นกลบัไปในช่วงหลายปีที�

ผา่นมามานั�นตลาดขนมเบเกอรี�ในประเทศไทยปีพ.ศ. 2562 มีมูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท และตลาด

ขนมเบเกอรี�ในปีพ.ศ. 2563 มีมลูค่าประมาณ 30,000 ลา้นบาท ส่วนตลาดขนมเบเกอรี�ในปัจจุบนั มีมลูค่าเพิ�ม

ขึ�นอยูที่�ประมาณ 40,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะเคก้ที�เติบโตถึง 5,000 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 7 จากปีพ.ศ.

2563 ซึ�งจะเห็นไดว้า่ตลาดขนมเบเกอรี� มีแนวโนม้เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งนอกจากจะมีสภาวะการ

แข่งขนัที�สูงและดุเดือดมากยิ�งขึ�นระหวา่งแบรนดร์ายใหญ่แลว้ จะเห็นไดว้า่การเกิดขึ�นของร้านเลก็ ๆ เองก็

เพิ�มสูงขึ�นเช่นกนั ดว้ยปัจจยัดา้นบวกที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงอุตสาหกรรมในดา้นความสะดวกสบาย

และความทนัสมยั ทนักระแสต่าง ๆ สิ�งเหล่านี� เองที�อาจกล่าวไดว้า่ทาํใหผู้ป้ระกอบการหนัมาสนใจและ

ลงทุนกนัมากขึ�นรวมถึงทาํใหผู้บ้ริโภคเองมีทางเลือกใหม่ ๆ มากยิ�งขึ�นเช่นกนั

ซึ�งขา้พเจา้เองกเ็ป็นอีกหนึ�งคนที�ชื�นชอบในการทานเบเกอรี� โดยเฉพาะขนมเคก้ และมีประสบการณ์ในการ

ทาํขนมเคก้มาช่วงเวลาหนึ�ง จึงมีความคิดที�อยากทาํแบรนดเ์ป็นของตนเอง โดยใชชื้�อวา่ “Always Cake” แต่

เนื�องจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป ผูค้นหนัมาใชเ้ทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ตกนัมากขึ�น ซึ�ง

เรียกไดว้า่สิ�งเหล่านี�ไดก้ลายเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งในชีวติประจาํวนัของผูค้นไปโดยปริยาย โดยเฉพาะการใช้

โซเชียลมีเดีย อยา่ง แพลตฟอร์ม Facebook, Instagram, Line หรือ Twitter ที�มากขึ�นทั�งไวเ้พื�อติดตามข่าวสาร

อปัเดตชีวติหรือไลฟ์สไตลที์�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ไม่วา่จะเป็นทศันคติ รูปแบบการดาํเนินชีวติในแต่ละ

วนั สถานที�ที�ไดไ้ปมาในแต่ละครั� ง หรือแมก้ระทั�งของคาวหรือของหวานที�มีหนา้ตาสวยงามน่าทาน ขา้พเจา้

จึงเลง็เห็นโอกาสที�จะใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลกัในการทาํธุรกิจ หรืออีกนยัหนึ�งคือ Always Cake จะ

อยูใ่นรูปแบบของร้านเคก้ออนไลน์ (ไม่มีหนา้ร้าน) เพื�อช่วยลดตน้ทุนค่าเช่าและช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมาย

สามารถเขา้ถึงความตอ้งการไดง่้ายมากยิ�งขึ�น โดยจะรับทาํตามออเดอร์ของผูซื้�อ ทั�งนี�สามารถเลือกรสชาติ

และออกแบบหนา้เคก้ไดเ้องตามความพึงพอใจของลกูคา้ โดยจะตอ้งทาํการสั�งซื�อล่วงหนา้ พร้อมระบุรูป

แบบการรับสินคา้ตามที�ทางร้านไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบ

ทั�งนี� เพื�อใหธุ้รกิจ “Always Cake” สามารถประสบความสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว้ จึงตอ้งมี

การวางแผนการดาํเนินงาน ไม่วา่จะเป็น ดา้นการจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นกลยทุธ์อยา่ง

เป็นระบบ พร้อมทั�งนาํเสนอสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการต่อร้าน Always Cake ที�มีปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาด (7Ps) ที�ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นขั�นตอนการทาํงาน และดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ รวมถึงพฤติกรรม ที�

ประกอบดว้ย สิ�งที�ซื�อ ช่วงเวลาที�ซื�อ เลือกซื�อจากไหน เหตุผลที�ซื�อ ผูที้�ซื�อ ผูที้�มีอิทธิผลในการตดัสินใจ และ

วธีิการซื�อ มาเกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�ยงัตอ้งมีการวางแผนสาํรองเพื�อรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินที�ไม่อาจหลีก

เลี�ยงไดใ้นอนาคตที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จากการวเิคราะห์ขอ้มลูภายในวจิยัฉบบันี� เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึง

แนวทางการดาํเนินงาน โอกาสและการเติบโตของธุรกิจ Always Cake

วตัถุประสงคข์องการวจิยั

�. เพื�อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดที�เลือกซื�อกบั Always Cake

�. เพื�อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย � ปีของ Always Cake

�. เพื�อศึกษาการดาํเนินงานของธุรกิจ Always Cake

�. เพื�อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจ Always Cake เป็นระยะเวลา � ปี

ขอบเขตของการวจิยั

�. ขอบเขตดา้นเนื�อหา

1.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน

1.2 ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที�มีต่อการเลือกซื�อกบั Always Cake

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร

ดา้นขั�นตอนการทาํงาน และดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ

1.3 ขอ้มลูดา้นพฤติกรรม ที�มีต่อการเลือกซื�อกบั Always Cake ไดแ้ก่ สิ�งที�ซื�อ ช่วงเวลาที�ซื�อ

เลือกซื�อจากไหน เหตุผลที�ซื�อ ผูที้�ซื�อ ผูที้�มีอิทธิผลในการตดัสินใจ และวธีิการซื�อ

�. ขอบเขตดา้นประชากร

2.1 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� เป็นบุคคล จาํนวน 200 คน โดยลอ็กอินผา่นอีเมล และผู ้

ประกอบการจาํนวน � คน ที�อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.2 การสมัภาษณ์เชิงลึกในประเดน็ 3Ps ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นขั�นตอนการทาํงาน และ

ดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน � คน
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2.3 การสมัภาษณ์เชิงลึกดา้นการดาํเนินงาน จากผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั จาํนวน � คน

�. ขอบเขตดา้นช่วงเวลา การคน้ควา้อิสระในครั� งนี� ไดด้าํเนินการในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ����

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

�. แนวคิดทฤษฎีการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร เป็นปัจจยัสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจที�จะช่วยใหส้ามารถวาง

แผนในการกาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกนั เป็นสิ�งที�ผูบ้ริหาร

สามารถบริหารงานและบุคคลดว้ยการนาํและจูงใจเพื�อขบัเคลื�อนไปสู่ความสาํเร็จได ้โดยมีจุดมุ่งหมาย

องคก์ารทั�งในดา้นการตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้และการแสวงหากาํไร ดงันั�นจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมี

การพฒันาและจดัรูปแบบโครงสร้างขององคก์ารใหส้อดคลอ้งไปดว้ยกนั อีกทั�งยงัตอ้งมีการกาํหนดค่านิยม

ร่วมกนัเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นและปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัมีการจดัการวางนโยบายที�

ชดัเจนเป็นรูปธรรมเพื�อใหบุ้คคลรับทราบและปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�องทั�วถึงกนั เพื�อใหบุ้คคลทาํหนา้ที�

รับผดิชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย ติดตามผล รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงอยูเ่สมอ ซึ�งในขอ้นี�กจ็ะมีความ

แตกต่างกนัไปตามแต่ละการจดัการของธุรกิจร้านเคก้

�. แนวคิดทฤษฎีการจดัการการดาํเนินงาน

การจดัการการดาํเนินงานเป็นกิจกรรมที�องคก์รตอ้งใหค้วามสนใจ เนื�องจากมีความเกี�ยวขอ้งกบั

รายไดแ้ละความอยูร่อดขององคก์ร โดยจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในมิติคุณภาพของตวัสินคา้และมิติคุณภาพ

ดา้นการบริการ และการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ จากนั�นจึงค่อยนาํไปปรับใชสู่้การบริหารซึ�ง

จะตอ้งตั�งเป้าหมาย สร้างความเชื�อมั�น แลว้ลงมือใหเ้กิดผลลพัธ์ โดยมีผูบ้ริหารเป็นบุคคลสาํคญัในการ

ตดัสินใจในแต่ละขั�นตอน

�. แนวคิดทฤษฎีการจดัการทางการเงิน

การจดัการทางการเงิน คือ การตดัสินใจทางการลงทุน การจดัหาเงินทุน และการบริหารเงินอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยพื�นฐานของทรัพยากรที�มีอยู ่ภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับไดใ้นมุมมองระยะยาว ไม่วา่จะ

เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และจะตอ้งมีการจดัทาํรายงานทางการเงินซึ�งเป็นเอกสารที�แสดงใหเ้ห็นถึง

สถานะทางการเงินโดยรวม อนัประกอบไปดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส่วนในกรณีที�
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เป็นธุรกิจขนาดเลก็กส็ามารถจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายตามรูปแบบที�กรมสรรพากรกาํหนดเพื�อใชใ้นการยื�น

เสียภาษี

�. แนวคิดทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์

การจดัการเชิงกลยทุธ์ คือ วธีิการดาํเนินการหรือแผนระยะยาวที�กาํหนดขึ�นโดยอาศยัการประเมิน

สภาวะแวดลอ้มขององคก์ารเพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโดยมีแนวทางกาํหนดประเดน็กลยทุธ์

เริ�มจากการวเิคราะห์ SWOT ซึ�งจะช่วยใหท้ราบถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน และทาํให้

ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก จากนั�นจึงทาํการกาํหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุ

ประสงค ์เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธ์ พร้อมทั�งจดัการเชิงกลยทุธ์พื�นฐาน จากนั�นจึงเขา้สู่ขั�นตอนการวาง

แผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

�. แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการตลาด

การวางแผนการตลาดสาํหรับธุรกิจเริ�มตน้จากวเิคราะห์สถานการณ์ดว้ย SWOT Analysis วเิคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) และวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดดว้ย Five Forces

Model จากนั�นจึงทาํการวเิคราะห์ STP Marketing แลว้จึงทาํการเขา้สู่ขั�นตอนการวางแผนการสื�อสารการ

ตลาดเชิงบูรณาการและจดัทาํ Action Plan ดว้ยงบประมาณตามวตัถุประสงคแ์ละงาน สามารถเลือกใชไ้ดท้ั�ง

Advertising, Sales Promotion, Public Relations, Personal Selling และ Direct Marketing

วธีิดาํเนินการวจิยั

การวจิยัในครั� งนี� มีเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaries) และการสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) โดยที�ผูศึ้กษาสร้างขึ�นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีและเอกสารต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือ บุคคลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที�

ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน บน Google Form โดยลอ็กอินผา่นอีเมล และจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5

คน ในการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมถึงผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัจาํนวน 3 คน หลงัจากที�ผู ้

วจิยัไดร้วบรวมขอ้มลูและตรวจสอบหาความตรง (Validity) และความเที�ยง (Reliabilility) เรียบร้อยแลว้ ได้

มีการนาํแบบสอบถามที�ไดท้ั�งหมดมาลงรหสัเพื�อไปประมวลผลและคาํนวณหาค่าสถิติที�ใชใ้นการวจิยัผา่น

โปรแกรม IBM SPSS Statistics เพื�อหาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวจิยั

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นเพศหญิงซึ�งมากกวา่เพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 67 เมื�อจดักลุ่มอายสุ่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 20 - 29 ปี มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 58 มี

สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 88.5 โดยมีระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรีมากสุดคิดเป็นร้อยละ 53 และ

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากสุดคิดเป็นร้อยละ 33.5 เมื�อจดักลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ส่วนใหญ่

มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากวา่ 10,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมเลือกซื�อ มี

พฤติกรรมในการเลือกซื�อเคก้ขนาด ปอนด์ 1 สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95 เลือกซื�อเคก้ที�ตกแต่งดว้ยการบีบครีม

ในรูปแบบต่าง ๆ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 55 โดยใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นกล่องเคก้สีขาวแบบโชวห์นา้เคก้สูงสุด คิด

เป็นร้อยละ 90 เลือกซื�อเคก้ในช่วงเวลา 14.01 - 18.00 น. สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 และซื�อตามโอกาสที�

สาํคญัโดยคิดเป็นซื�อไม่มีกาํหนดหรือตามความสะดวกมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 53 ซึ�งผูที้�มีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซื�อของกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามคือตนเองสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 55.5 โดยมีแหล่งหาขอ้มลู

ในการซื�อสูงสุดคือ Line คิดเป็นร้อยละ 65.5 และรับเคก้โดยใชแ้อปพลิเคชนัเป็นตวัช่วยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ

92.5 ส่วนผลจากการวเิคราะห์จาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการเลือก

ซื�อเคก้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.71 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.35 ดา้นราคา

ส่งผลต่อการเลือกซื�อเคก้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.48 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

อยูที่� 0.49 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการเลือกซื�อเคก้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย

อยูที่� 4.51 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.46 และดา้นการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการเลือกซื�อเคก้ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.48 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.43 และจากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปไดท้ั�งในมุมมองของผูบ้ริโภคและมุมมองของผูป้ระกอบการไดว้า่ ในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคมีการใหค้วามสาํคญักบัการเอาใจใส่ในการใหบ้ริการซึ�งมีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ

ร้านนั�น ๆ หากไดรั้บบริการที�ไม่ดีกจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไปซื�อจากร้านอื�นไดง่้าย ทั�งนี�ทางร้านเองกจ็ะ

ตอ้งมีรายละเอียดหรือขอ้มลูที�เป็นความจริงเตรียมพร้อมไวร้องรับตอบคาํถามขอ้สงสยัของผูบ้ริโภคดว้ยเพื�อ

เป็นการอาํนวยความสะดวกประกอบการตดัสินใจซื�อ ส่วนในมุมมองของผูป้ระกอบการนั�นการที�จะ

ประกอบธุรกิจไดดี้ตอ้งเริ�มจากการใหค้วามสาํคญัในตวัผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรกซึ�งเปรียบเสมือนหวัใจ

สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจประเภทนี� นอกจากนี�ยงัตอ้งรับฟังเสียงของผูบ้ริโภควา่มีความคิดเห็น มีมุมมอง

อยา่งไร อะไรเป็นสิ�งที�ทาํใหผู้บ้ริโภคยงัคงอยูก่บัเรา แลว้อะไรเป็นสิ�งที�ทาํใหผู้บ้ริโภคมองวา่ธุรกิจของเรายงั
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ขาดหรือตอ้งปรับปรุงอะไรอยูบ่า้ง เพื�อที�ธุรกิจของเราจะไดเ้ติบโตอยา่งย ั�งยนืดว้ยความเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเพื�อใหเ้กิดการซื�อซํ� าหรือบอกต่อในทิศทางที�ดีต่อไป

ดา้นการจดัการและพฤติกรรมองคก์ารของ Always Cake ในรูปแบบร้านเคก้ออนไลนมี์เป้าประสงค์

ที�ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคนึกถึงเป็นอนัดบัแรก ๆ รวมถึงมีการกลบัมาซื�อซํ� าและบอกต่อ โดยบุคคลในองคก์าร

ตอ้งทาํหนา้ที�อยา่งหลากหลายเนื�องจากเป็นธุรกิจขนาดเลก็ และจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นและเปิดใจต่อมุม

มองต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล เนน้การทาํงานในรูปแบบของทีมที�ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั

ดา้นการจดัการการดาํเนินงาน เริ�มจากการจดัเตรียมวตัถุดิบเพื�อลงมือทาํเคก้ตน้แบบเพื�อนาํไปใช้

เป็นสื�อในการโปรโมทและเป็นไอเดียแนวทางในการสั�งซื�อของผูบ้ริโภค จากนั�นจึงมีการจดัเตรียมคอนเท

นตเ์พื�อลงโซเชียลตามช่องทางที�กาํหนดไว้ ไดแ้ก่ ไลนอ์อฟฟิเชียล อินสตาแกรม เฟซบุค๊ เมื�อเผยแพร่คอนเท

นตที์�จดัเตรียมไวแ้ลว้จึงรอรับออเดอร์จากลกูคา้ที�สนใจสั�งซื�อในแต่ละรอบเดือนโดยทาํการพดูคุยราย

ละเอียดอยา่งชดัเจน

ดา้นการจดัการทางการเงิน สาํหรับงบประมาณที�ใชใ้นการลงทุนทั�งหมดอยูที่� 560,000 บาท ซึ�งเป็น

ส่วนของเจา้ของทั�งหมด โดยมีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 13,854,336.48 อตัราผลตอบแทนของ

โครงการ (IRR) เท่ากบั 100% และมีระยะเวลาในการคืนทุน (PB) เท่ากบั 2 ปี 4 เดือน ซึ�งเห็นไดว้า่ธุรกิจนี�

คุม้ค่าและเหมาะสมต่อการลงทุน

ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ มุ่งสู่การเป็นร้านเคก้ออนไลนที์�ทาํใหผู้ซื้�อมีความสุขจากรสชาติและ

หนา้ตาของเคก้อยา่งแทจ้ริง โดยมีเป้าหมายระยะสั�นคือการเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภครวมถึงมีการกลบัมาซื�อซํ� า

และบอกต่อ (Word of Mouth) ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป็นร้านที�ทาํใหผู้บ้ริโภคนึกถึงเป็นอนัดบัแรก ๆ

โดยจะมีการพฒันาเคก้รูปแบบใหม่ ๆ เพื�อขยายกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ�น โดยมีการนาํกลยทุธ์การสร้าง

ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาใชป้ระกอบ

ดา้นการวางแผนการตลาด ทาํการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยหลกั 6W1H แลว้จึงวเิคราะห์

STP Marketing มีการกาํหนด Segmentation โดยแบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ตามพฤติกรรมศาสตร์

และตามหลกัจิตวทิยา มีการกาํหนด Targeting เป็นกลุ่มลกูคา้ที�ชื�นชอบในการทานเคก้ มีความตอ้งการ

สินคา้ที�มีความพิเศษมีเอกลกัษณ์ทั�งรสชาติและลกัษณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัอยูที่� กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี

เป็นวยัที�ใชเ้วลาไปกบัอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนมาก มกัมองหาของกินจากสื�อโซเชี�ยลและเลือกทานอะไรที�ช่วย

ทาํใหมี้ความสุข หายเครียดได้ และมีการกาํหนด Positioning เนน้ไปที�ดา้นราคาและคุณภาพซึ�งมีความ

สอดคลอ้งกนั ทั�งนี� มีการสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื�อสร้าง Brand Awareness และ Product

Awareness ใหก้บัผูบ้ริโภค กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซื�อ และตระหนกัถึงความพรีเมียมที�จะไดรั้บ และ
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เพื�อใหก้ลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภครับทราบขอ้มูล ข่าวสาร เกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง

แบรนด ์ไม่วา่จะเป็น Advertising,  Direct Marketing หรือ Sale Promotion กต็าม

ขอ้เสนอแนะ

1. ผูที้�ตอ้งการนาํผลการวจิยัไปใชค้วรพิจารณาในส่วนของขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร์ที�อาจ

เปลี�ยนแปลงไดต้ามกลุ่มตวัอยา่งที�นาํขอ้มลูมาวเิคราะห์ และระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู

2. การเกบ็ขอ้มลูในครั� งนี�ถกูจดัเกบ็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ดงันั�นผูที้�

ตอ้งการทาํคน้ควา้อิสระหรือวจิยัในครั� งต่อไปควรทาํการเกบ็ขอ้มูลรวมถึงตวัอยา่งเพิ�มเติมในช่วงเวลาที�

สถานการณ์ปกติแลว้ร่วมดว้ย เพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

3. ผูที้�สนใจประกอบธุรกิจในรูปแบบของร้านเคก้ออนไลนส์ามารถนาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นส่วนหนึ�งใน

การประกอบการตดัสินใจและพิจารณาควบคู่ไปกบัแนวโนม้สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในอนาคตและกาํลงัใน

การประกอบธุรกิจดา้นต่าง ๆ ของท่าน โดยควรมีแผนสาํรองฉุกเฉินเพื�อรองรับอนาคตของธุรกิจไวด้ว้ย
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