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แผนธุรกจิ "Green & Health Light meal" (อาหารคลนี) 
 

DONG CHAOYING 
ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกัษ์ 

 

บทคดัย่อ 
 

การจดัทาํแผนธุรกิจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง และกาํหนดทิศทางในการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีชดัเจนมากข้ึน ในการสร้างธุรกิจ“Green & Health Light Meal” เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
ธุรกิจน้ีเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ดาํเนินการขายช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สามารถชาํระเงินไดห้ลาย
วิธี ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพตามความต้องการของตัวเอง และจะทาํโฆษณาผ่าน 
Facebook ,Instagram แลว้จะกาํหนดแผนการตลาดและยืนยนักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สถานท่ีตั้งร้านจะอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีมีอาคารสํานกังานมากมาย และจะพูดถึง การวิเคราะห์แนวโนม้การเติบโตของตลาด การให้บริการ 
รวมถึงการเก็บขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

เทคนิคและวธีิการในการจดัทาํแผนคือ การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และการสํารวจ
ท่ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์กบัตวัอยา่ง ซ่ึงเป็น จาํนวน 100 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย เป็นตน้ เม่ือพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องธุรกิจ พบวา่มีความคุม้ค่า ในการลงทุนโดยใชเ้งินทุน 1,001,500 บาท เเละมีค่า NPV เป็นบวก 
รวมถึง IRR ของโครงการน้ี เป็น 47.79% ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ธุรกิจน้ีน่าลงทุน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

** อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี เน่ืองจากการพฒันาอยา่งรวดเร็วของสังคมไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในระดบัหน่ึง ผูค้นให้ความสําคญักบัสุขภาพมากข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของตลาดฟิตเนสยงัทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดแนวคิด "ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี" ดว้ยการเพิ่มข้ึนของกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีคือคนรุ่นใหม่และความนิยมในการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ “อาหารคลีน” ในตลาดการจดัเล้ียงเร่ิมเขา้สู่ชีวิต
ของผูบ้ริโภค 
 การเกิดข้ึนของไวรัส COVID-19 ไดก่้อให้เกิดความปกติใหม่ วิถีชีวิตของผูค้นเปล่ียนไปและทาํให้
ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ราคาไม่ใช่ปัจจยัหลักท่ีส่งผลต่อการบริโภคอีกต่อไป ความอร่อย 
สะดวกสบายและรวดเร็วกลายเป็นตวัเลือกแรกของผูบ้ริโภค ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินท่ีมีนํ้ ามนัและ
เกลือปริมาณมาก ลดความเครียดของอวยัวะในร่างกายและฟ้ืนฟูชีวติสีเขียวไดรั้บความนิยมมากข้ึน  
 ช่ือของธุรกิจน้ีคือ "Green & Health Light meal" ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัอาหารคลีน โดยเลือกใช้
วตัถุติบท่ีเป็นสด ออร์แกนิด แคลอร่ีตํ่า ไฟเบอร์สูง ไม่มีสารปรุงแต่งเทียม และไม่สร้างภาระให้ร่างกาย การ
ใชว้ิธีการปรุงอาหารเช่น การตม้ การน่ึง และการยา่ง เป็นตน้ การแสวงหาแนวคิดการรับประทานอาหารท่ี
เรียบง่ายสมดุลและดีต่อสุขภาพภายใตส้มมติฐานของโครงสร้างอาหารท่ีเป็นปกติและปริมาณแคลอร่ีจาํนวน
หน่ึง ให้ผูบ้ริโภคได้รับประทานอาหารคลีนพิเศษท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและอร่อยด้วยวตัถุดิบคุณภาพสูง 
มุ่งมัน่ท่ีจะคน้ควา้สูตรอาหารคลีน ทาํใหเ้ป็นธรรมชาติท่ีสุด และปรับรสชาติอาหารให้เขา้กบัรสนิยมของคน
ไทยมากข้ึน และแบ่งเมนูออกเป็น 4 กลุ่มตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 
 ในขณะเดียวกนัก็ให้บริการการรับประทานอาหารในร้านและDelivery และจดัหาวิธีการชาํระเงินท่ี
หลากหลายเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค ในแง่ของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใชห้ลายช่องทางในการ
ขายและการส่งเสริมการขาย 
 เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนไปและปัญหาดา้นความปลอดภยัของอาหารทาํให้
ตลาดอาหารคลีนเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นตามแนวโนม้ของตลาดในปัจจุบนั เราจะเนน้ท่ีความสะอาด 
รสชาติและคุณภาพของอาหาร จดัหาอาหารคลีนใหก้บัผูบ้ริโภคในราคาท่ีเหมาะสม คาดวา่จะมีแนวโนม้การ
พฒันาท่ีดี และกลุ่มเป้าหมายหลกัของ "Green & Health Light meal" คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักบั 
"ชีวติท่ีมีสุขภาพดี" คนทาํงานท่ีมีความเขม้ขน้สูง ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั และผูท่ี้มีความตอ้งการลดไขมนั 
 วิสัยทศัน์ของ "Green & Health Light meal"คือ เป็นร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯท่ีให้บริการ
อาหารคลีนสาํหรับผูท่ี้รักสุขภาพ และเป้าหมายทางธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือเป้าหมายระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะยาว แผนผงัองค์กรประกอบด้วยเจ้าของกิจการ พนักงานบริการส่วนแรก พนักงานใน
หอ้งครัวและพนกังานบริการส่วนหลงั กลยทุธ์ทางการตลาด จะมี 4 ดา้น เช่น กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ดา้น
ราคา กลยทุธ์ดา้นการจดัจาํหน่ายและกลยทุธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
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  “ Green & Health Light Meal ” จะตั้งร้านท่ีถนน งามวงศว์าน อยูใ่กลก้บั The mall Ngamwongwan 
และเวลาลูกคา้รับประทานอาหารจะมีขั้นตอนการใชบ้ริการเป็น 5 ขั้นตอน เปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดส้ัมผสักบั
บริการท่ีดี 
 ในส่วนการเงินโดยใชเ้งินทุน 1,001,500 บาท เป็นเงินทุนของตวัเอง เเละมีค่า NPV เป็นบวก รวมถึง 
IRR ของโครงการน้ี เป็น 47.79% 
 จากแบบสอบถามจะพบได้ว่า กลุ่มลูกค้าของร้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงในช่วงอายุ20-30 ปี             
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15000-30000 บาท  สาเหตุท่ีรับประทานอาหารคลีนส่วนใหญ่ คือ เพื่อควบคุมนํ้ า
นกั แลว้เน้นท่ีคุณภาพอาหารมีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ รสชาติถูกปาก ดงันั้น จะเห็นไดว้่า ดว้ย
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราจะเน้นท่ีความสะอาด รสชาติและคุณภาพของอาหาร      
และจดัหาอาหารคลีนใหก้บัผูบ้ริโภคในราคาท่ีเหมาะสม คาดวา่จะมีแนวโนม้การพฒันาท่ีดี 
 
2. ความเป็นมาของธุรกจิ  
 แนวคิดเร่ือง "อาหารคลีน" มาจากยุโรป หมายถึงอาหารท่ีผ่านการแปรรูปน้อยท่ีสุด (Wikipedia , 
2563)เน่ืองจากเทรนดก์ารใชชี้วิตของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป อาหารคลีนจึงเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเป็นอาหารพร้อม
กาแฟมาเป็น “อาหารเพื่อสุขภาพ”  เช่น  สลดั แซนวชิ ธญัพืช เป็นตน้  

ในปัจจุบัน มีหลายคนท่ีขาดการออกกําลังกายเน่ืองจากทาํงานยุ่งหรือไม่ชอบออกกําลังกาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วง COVID-19 การอยูบ่า้นเป็นเวลานานทาํให้ออกกาํลงักายไม่เพียงพอและรูปแบบ
การใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ในขณะเดียวกนั การรับประทานอาหารท่ีไม่ดี
ต่อสุขภาพก็เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัสําหรับโรคประจาํตวัต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง 
โรคเบาหวาน และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้าหนกั 

ดว้ยมาตรฐานการดาํรงชีวิตและความตระหนกัดา้นสุขภาพของประชาชนท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการด้านอาหารมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น ตลาดการจดัเล้ียงอาหารคลีนจึงตอบสนองต่อ
แนวคิดการบริโภคของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ในปัจจุบนัท่ีเน้นเร่ืองอาหารและสุขภาพ "Green & Health Light 
meal" จะมีแนวโนม้ทางการตลาดท่ีดี 

"Green & Health Light meal" เป็นร้านอาหารคลีนท่ีมีสินค้าหลกัคืออาหารสดใหม่ ดีต่อสุขภาพ        
มีคุณค่าทางโภชนาการ และอร่อย โดยมีอาหารใหเ้ลือกทั้งเป็นเซ็ท อาหารจานเดียว และบริการเมนูส่วนตวัท่ี
กาํหนดเองแก่ผูบ้ริโภค 

"Green & Health Light meal" ให้ความสําคญักบัการคดัสรรวตัถุดิบ ติดต่อประสานงานกบัฟาร์ม
ออร์แกนิกดาํเนินการซ้ือแบบจุดต่อจุด รักษาผกัและเน้ือสัตวใ์ห้สดใหม่ท่ีสุดและให้ความสําคญักบัความ
สะอาดของวตัถุดิบ ผ่านการแปรรูปและปรุงรสอย่างง่าย ให้บริการแก่ผูบ้ริโภคในช่องทางออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ ช่องทางออฟไลน์คือการใหบ้ริการรับประทานอาหารในร้าน และบริการออนไลน์คือ ดิลิเวอรีผา่น
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แอปพลิเคชนัผูใ้ห้บริการอย่าง Grab, Foodpanda เพื่อขยายช่องทางการขายสินคา้และอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัผูบ้ริโภค และชาํระเงินไดห้ลายวธีิ ทั้งช่องทางชาํระผา่นทาง LinePay , Mobile Banking และชาํระดว้ย
เงินสดเก็บเงินปลายทาง  
 
3. สินค้าและบริการ  
 "Green & Health Light meal" มุ่งมัน่ท่ีจะคน้ควา้สูตรอาหารคลีน ทาํใหเ้ป็นธรรมชาติท่ีสุด และปรับ
รสชาติอาหารให้เขา้กบัรสนิยมของคนไทยมากข้ึน และแบ่งเมนูออกเป็น 4 กลุ่มตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน แต่ละชุดประกอบด้วยอาหารทั้ งห้าหมู่ รวมถึงโปรตีน (เน้ือสัตว์ ไข่ นม ถั่ว) 
คาร์โบไฮเดรต (ขา้ว แป้ง นํ้าตาล เผอืก มนั) เกลือแร่หรือแร่ธาตุ (พืชผกั) วติามิน (ผลไม ้) ไขมนั (ไขมนัจาก
พืชและสัตว)์ (medthai , 2560) 
 a. เมนูลดไขมนั 

b. เมนูมงัสวรัิติ 
c. เมนูโรคประจาํตวั  (เช่น โรคเบาหวาน) 
d. เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
ช่วงราคาของอาหารคลีนคือ 70 - 230 บาท เวลาเปิดให้บริการคือ 8:00-21: 00 น. สามารถรองรับ

แขกได ้20 คนสําหรับการรับประทานอาหารในเวลาเดียวกนัและเปิดเพลงสบาย ๆ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคผอ่น
คลายและเพลิดเพลินกบัอาหารคลีน 
 ดาํเนินการขายช่องทางออนไลน์เเละออฟไลน์ ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือผ่านแอปพลิเคชนัผูใ้ห้บริการ
อย่าง Grab, Foodpanda พร้อมกันน้ีโปรโมทผ่าน Faceboo l/ Line / Instagram และชําระเงินได้หลายวิธี  
ประกอบดว้ย LinePay , Mobile Banking และเงินสดเก็บเงินปลายทาง  
 
4.วเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปทาํให้ตลาดอาหารคลีนเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์ COVID-19 ยงัทาํให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความสําคญัของการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน และปัญหาด้านความปลอดภยัของอาหาร  ท่ีมาจากท้องถ่ินและ
ต่างประเทศ รวมถึงทีมงานดา้นอาหารของบริษทักว่า 50 ราย ช้ีให้เห็นวา่ เทรนด์อาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 
2021 มีแนวโน้มเปล่ียนไปอย่างมาก หากเทียบกบัช่วงก่อนท่ีจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 พฤติกรรม
ของกลุ่มผูบ้ริโภคยุค 2021 จะเน้นเลือกซ้ือสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ (Thairath online , 2564) ปัจจุบนัอาหาร
คลีนมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ยในอุตสาหกรรมอาหารของไทย และยงัมีช่องวา่งสาํหรับการพฒันาอีกมาก  
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 จากผลแบบสอบถามจะพบไดว้า่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่น 20-30 ปี มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี  
15,000-30,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารคลีนคือ รับประทานอาหารคลีน 2-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ส่วนใหญ่เพื่อควบคุมนํ้ าหนกั  และราคาท่ียอมรับอยู่ท่ี  101-200 บาท ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วน
ประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารคลีน  โดยดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์จะเห็นไดว้า่คุณภาพอาหารมีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ รสชาติถูกปากดงันั้น เราจะเนน้ท่ี
รสชาติและคุณภาพของอาหาร และจดัหาอาหารคลีนท่ีถูกปากใหก้บัผูบ้ริโภคในราคาท่ีเหมาะสม 
 
5.แผนการบริหารจัดการองค์กร  
5.1 วสิัยทศัน์ 

เป็นร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯท่ีใหบ้ริการอาหารคลีนสาํหรับผูท่ี้รักสุขภาพ 
 

5.2 พนัธกิจ     
- ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยอาหารท่ีอร่อยและดีต่อสุขภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
- ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพและมัน่ใจวา่อาหารไดม้าตรฐานความปลอดภยั 
 

5.3 เป้าหมายทางธุรกิจ 
เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)      - เป็นท่ีรับรู้และรู้จกัภายในบริเวณโดยรอบสถานท่ีตั้ง 

                                                                 - รักษาคุณภาพของอาหารและบริการ  
เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี)   - อปัเดตเมนูอาหารเป็นประจาํ และปลูกฝังลูกคา้ประจาํ 

                                                                 - พฒันาการขายออนไลน์และออฟไลน์อยา่งต่อเน่ือง 
เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี)      - เป็นร้านอาหารท่ีลูกคา้จะนึกถึงเม่ือคิดจะทานอาหารคลีน 

- เปิดสาขาอ่ืน ๆ เพื่อรองรับคนรักอาหารคลีนในทุกพื้นท่ีของ    
กรุงเทพฯ 

 
5.4 แผนผงัองคก์ร 

 
ภาพท่ี 5.4 แสดงแผนผงัองคก์ร 
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6. แผนการตลาด   
 
6.1 การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจน้ีคือ คนรุ่นใหม่ท่ีให้ความสําคญักบั "ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี" คนท่ีทาํงานหนกั    
ผูท่ี้มีโรคประจาํตวัและผูท่ี้ตอ้งการลดไขมนั 

 
6.2 กลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ (Product strategy) ใชว้ตัถุดิบท่ีสดและสะอาดในการทาํอาหาร และปรับแต่งเมนู
ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 
 กลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategy) กาํหนดเมนูต่าง ๆ ให้มีราคาท่ีเหมาะสมตามวตัถุดิบ เพื่ออาํนวย
ความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 
 กลยุทธ์ด้านการจดัจาํหน่าย (Place strategy) ธุรกิจน้ีขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ใน
ช่องทางออนไลน์ ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือผา่น Foodpanda, Grab, หรือ Line 
 กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) โปรโมตผ่านหลายช่องทาง 
(LINE/Facebook/Instagram) จดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือและปลูกฝังลูกคา้
ประจาํ 
 

7.แผนการผลติและการด าเนินงาน  
7.1 สถานท่ีตั้งของร้าน 

“ Green & Health Light Meal ” จะตั้งร้านท่ีถนน งามวงศว์าน อยูใ่กลก้บั The mall Ngamwongwan 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และApartment ระดับไฮเอนด์  มีผู ้บริโภควัยหนุ่มสาวจํานวนมากท่ีให้
ความสาํคญักบัการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 7.1 แสดงสถานท่ีตั้งของร้าน 
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7.2 ขั้นตอนการใชบ้ริการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ลูกคา้ดูเมนูของร้าน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ลูกคา้สั่งอาหารจากร้าน 
 ขั้นตอนท่ี 3 ลูกคา้เลือกวธีิการชาํระเงิน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ลูกคา้ไดรั้บอาหาร (ท่ีร้าน/ท่ีบา้น) 
 ขั้นตอนท่ี 5 ลูกคา้ประเมินความพึงพอใจในบริการของร้าน 
 
8. แผนการเงิน 

ธุรกิจน้ีมีเงินทุนทั้งหมด 1,001,500 บาท  โดยใช้เงินทุนของตวัเองเป็น 100% เเละมีค่า NPV เป็น
บวก รวมถึง IRR ของโครงการน้ี เป็น 47.79% นัน่หมายถึงโครงการน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งดี 
 
9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
9.1 แผนฉุกเฉิน 
การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัคงหลีกไม่พน้ปัจจยักระทบจากหลาย ๆ ส่ิงรอบดา้น ทั้งสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง
รูป แบบการดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ปัจจยัดงักล่าวอาจนาํไปสู่สถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงั ดงันั้นจดัทาํแผนฉุกเฉินดงัต่อไปน้ี 
 
 หากรายไดจ้ากการขายนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีคาดไว ้จาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ ดาํเนินการส่งเสริมการขาย
เพิ่มเติม ลดราคาหรือเพิ่มสินคา้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการขาย 
 ในกรณีท่ีวตัถุดิบขาดแคลนตามฤดูกาล เน่ืองจากราคาท่ีเพิ่มข้ึนหรือสินคา้เกษตรในปริมาณน้อย 
จาํเป็นตอ้งหาทางเลือกท่ีมีราคาตํ่ากวา่และมีคุณภาพสูง เพื่อใหไ้ดผ้ลกาํไรท่ีคาดหวงั 
 หากมีสถานการณ์ความยากลาํบากในการหมุนเวียนของเงินทุนในร้านคา้ จาํเป็นตอ้งกูเ้งินระยะสั้น
กบัธนาคารเพื่อลดแรงกดดนัทางการเงินชัว่คราวและเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ 
 
9.2  แผนในอนาคต 
 “ Green & Health Light Meal ” มีแผนท่ีจะเปิดสาขาอ่ืน ๆ เพื่อรองรับคนรักอาหารคลีนในทุกพื้นท่ี
ของกรุงเทพฯ นอกจากน้ียงัวางแผนท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์แบบร่วมมือกบัร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-Eleven 
Big C เป็นตน้และวางอาหารคลีน(บรรจุกล่อง) ไวบ้นชั้นวางขายทุกวนั ซ่ึงสามารถเสริมสร้างการรับรู้แบ
รนดข์องผูบ้ริโภคและเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด ์
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