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รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั 

เร่ืองความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจประเภทร้านจ าหน่ายนมสด  

 Business demand and operation of fresh milk shop and service   

………………………………………………………………………………………………………………… 

        กิง่กาญจน์  ตุย้ค า 

บทคดัยอ่ 

 ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิประเภทรา้นจ าหน่ายนมสด 

วตัถุประสงคโ์ดยของการวจิยัเป็นการศกึษา 1) ความตอ้งการของตลาด  2)ยอดขาย  3)การ

ด าเนินการของธุรกจิ และ 4) การจดัการเชงิกลยทุธ ์การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ  และ

ผูป้ระกอบการ หรอืศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของธุรกจิ 

การเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูโดยการสรา้งแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม

ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้รโิภค จ านวน 200 คน และมกีารสมัภาษณ์กบัผูป้ระกอบการจ านวน 2 ราย และหา

ขอ้มลูจากผูป้ระกอบการจ านวน 2 ราย 

ผลการวจิยั 1)ตลาดมคีวามตอ้งการในส่วนของรา้นจ าหน่ายนมสด 2)ยอดขายประมาณ 

150,000 บาทต่อเดอืน  3) การด าเนินงานของธุรกจิในดา้นพฤตกิรรมองก์ร ไดแ้ก่การบรหิารบุคลากร

และโครงสรา้งองคก์ารเป็นเจา้ของคนเดยีว ดา้นการเงนิธุรกจิไดแ้ก่เงนิลงทุน ใชง้บประมาณไมเ่กนิ 

300,000 -  500,000 บาท โดยมจีดุคุม้ทุนใชร้ะยะเวลา 6 เดอืน ดา้นการปฏบิตังิานโดยการสรรหาบุคคล

และแหล่งวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ 4)การจดัการเชงิกลยุทธไ์ดแ้ก่ กลยทุธใ์นการสรา้งแบรนด ์ทีใ่ชส้ื่อ

ออนไลน์ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มเป้าหมาย กลยทุธใ์นการหากลุ่มลกูคา้ใหม ่และรกัษากลุ่มลกูคา้เดมิ

โดยการใชก้จิกรรมส่งเสรมิการขายการตลาดรปูต่างๆเพื่อกระตุน้ยอดขาย 

ค าส าคญั : ความตอ้งการ  การด าเนินการ 
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Abstract 

Business Demand and Operation of  Fresh Milk shop and service 

The research purpose and study 1) demand of market , 2)Sale, 3)business operation 

and 4) strategic management by collecting data from target customer and entrepreneurs or 

executive as well as the information related to business operations 

For data analysis the research used 200 peoples for samples by using prepare 

interview and percentage was used a statistical primary data analysis, and interview 

entrepreneur 2 shops  

Result show that 1) Market need on demand 2)Sale are around 150,000 Thai baht per 

month 3)business use organization , business finance the capital ,budget for starting operation 

around 300,0000 -500,000  THB, the breakeven point, operation such as in 6 month , 4) 

strategic management planning in the first step  will be make SWOT and brand building 

strategies  

Keyword : Demand and operation 

  บทน า 

 เนื่องจากกระแสในยคุปัจจุบนัคนตอ้งการมสีุขภาพดมีจี านวนมากขึน้ โดยเครือ่งดื่มทีเ่ป็น

ตวัแทนของสิง่ทีม่ปีระโยชน์ การมสีุขภาพด ีหรอืท าใหร้่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ คอืนมสด ซึง่การบรโิภค

นมเหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั  นมสดยงัไดร้บัความนิยมบรโิภคอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึง่

การศกึษาพบว่าเดก็หากเดก็ดื่มนมวนัละ 1-2 แกว้ รว่มกบัการมกีจิกรรมทางกาย ในการเล่นกฬีา

ประเภททีม่กีารยดืตวั จะส่งผลถงึความสงูของร่างกายได ้ส่วนวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุเป็นวยัทีต่อ้งการ

สารอาหารเพื่อซ่อมแซมส่วนทีส่กึหลอ และชะลอการสูญเสยีมวลกระดกู เพื่อป้องกนัโรคกระดกูพรุน

นัน่เอง 

 ในส่วนของอุตสาหกรรมในลกัษณะน้ีมรีา้นทีม่ชีื่อเสยีง และเปิดกจิการมานานหลายสบิปี เช่น

รา้นมนตน์มสด เป็นกจิการทีส่ามารถด าเนินการไดแ้ละมลีกูคา้อยา่งต่อเนื่อง จากการบรหิารจดัการไม่มี

โครงสรา้งซบัซอ้น แต่เป็นการบรหิารแบบเป็นครอบครวั การสื่อสารกนัไดง้า่ย ในเรื่องการบรหิารจดัการ

ตวัรา้นและตวัสนิคา้ ค านึงถงึความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั โดยเน้นถงึความสะอาด ความสดใหมแ่ละ
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ทนัสมยั ซึง่เป็นทีด่งึดดูใจใหล้กูคา้มาอุดหนุนมากมาย ทัง้นี้การบรหิารงานยงัใชโ้มเดลความสุข ซึง่

หมายถงึทุกคนในรา้นมคีวามสุขในการท างาน เกดิจากผูบ้รหิารมกีจิกรรมต่าง ๆ ใหพ้นกังานมคีวามสุข 

และเมือ่พนกังานมคีวามสุข มคีวามรกัความผกูพนักบัองคก์ร พนกังาน กส็่งความสุขเป็นการสรา้ง

มนุษยส์มัพนัธก์บัลกูคา้ทีด่ ีการบรหิารลกัษณะน้ีจงึเป็นพืน้ฐานท าใหส้ามารถประกอบกจิการมาจนถงึทุก

วนัน้ี 

         หากเรามวีตัถุดบิมคีวามสดและไดม้าตรฐาน ยิง่ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจและมองหารา้น

ดงักล่าว ไดต้ามความตอ้งการ ประกอบกบัหากผูข้าย มกีารพฒันาสนิคา้ควบคู่กบัการสรา้งเอกลกัษณ์ 

ใหก้บัสนิคา้ รวมถงึการสรา้งการบรกิารทีท่ าใหป้ระทบัใจ และมสีถานที ่ท าเลทีต่ ัง้เหมาะสม  ทีส่ามารถ

รองรบัลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกสบายในการซือ้เครือ่งดื่ม โดยมทีีใ่หน้ัง่คุยกนัแบบสบาย และม ีWIFI  

ยงัเป็นโอกาสท าใหล้กูคา้แนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้ามากขึน้นัน่เอง 

        ผูท้ีจ่ะท าธุรกจินี้เป็นพยาบาล ซึง่มคีวามชอบในการดื่มนมเป็นพืน้ฐาน และมแีนวคดิตอ้งการใหทุ้ก

คนมสีุขภาพดเีป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้  จงึคดิว่าธุรกจินี้มคีวามเหมาะสมกบัตนเองทีจ่ะพฒันาธุรกจินี้ ใหม้ี

ความเจรญิเตบิโต และสรา้งยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

   ทัง้นี้มแีนวคดิอื่นทีจ่ะท าใหธุ้รกจิเป็นไปอย่างราบรืน่ต้องประกอบไปดว้ย การมคีวามซื่อสตัยใ์นการท า

ธุรกจินี้ โดยน าวตัถุดบิทีม่คีุณภาพทัง้ในส่วนประกอบหลกั และส่วนประกอบรองทีใ่ชใ้นการเสรมิใหม้ี

ความอรอ่ยมากขึน้นัน่เอง รวมถงึการมมีนุษยสมัพนัธก์บัลกูคา้เป็นอย่างด ี

       การท าธุรกจินี้อาจจะท าไดโ้ดยการลงทุนโดยการเป็นเจา้ของกจิการคนเดยีว หรอืการด าเนินธุรกจิ

ของหุน้ส่วน กส็ามารถด าเนินการได ้ในโอกาสของความเป็นไปไดน้ัน้ ไดไ้ปศกึษารา้นนมสดต่าง ๆ 

ประมาณ 4 รา้นทีอ่ยูใ่นฝัง่พระนคร และ ถนนตดัใหมพุ่ทธมณฑลสาย 1 พบว่ามผีูบ้รโิภคมหีลากหลาย

กลุ่มทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นรปูแบบมาคนเดยีว เพื่อน และครอบครวั ทัง้นี้รา้นนมสดในบรเิวณ 

ถนนตากสนิตัง้แต่  วงเวยีนใหญ่ ไปจนถงึดาวคะนอง ยงัไมม่รีา้นขายนมสดทีใ่หค้นในชุมชนบรเิวณ

ดงักล่าวไดบ้รโิภค 

 ดงันัน้จงึเกดิแนวคดิในการท าธุรกจินี้ขึน้เพื่อส่งเสรมิใหค้นในชุมชนหรอืคนจากทีอ่ื่นไดร้บัอาหาร

ทีม่คีุณภาพ พรอ้มกบัไดน้ัดพบปะเพื่อนหรอืบุคคลในครอบครวัได ้ประกอบกบัมเีพื่อนทีท่ าธุรกจินี้อยู ่

ซึง่สามารถเรยีรูเ้กีย่วกบัการท าธุรกจิ ไมว่่าจะเป็นแหล่งของวตัถุดบิ การซือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรอื

แมก้ระทัง่สตูรในการท าใหอ้รอ่ย โดยไมต่อ้งมตีน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการเรยีนรูใ้นสิง่นี้  แต่หากตอ้งการ

เรยีนรูใ้นระดบัการท าธุรกจิขัน้สงู ในเรือ่งการท าใหแ้ตกต่างหรอืแปลกใหมอ่าจตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดใ้น

สถาบนัทีเ่ปิดสอนเกีย่วกบัธุรกจินี้ 



4 
 

 

 ในส่วนของธุรกจินี้ยงัสามารถมสีนิคา้ในกลุ่มอื่น ๆทีส่ามารถน ามาจดัขายในรา้นเดยีวกนั โดย

การเพิม่ความหลากหลาย ของสนิคา้ออกไปอกีคอื ขนมปังป้ิงหน้าต่าง ๆ หรอืแมแ้ต่สนิคา้อื่นทีม่ ี

ส่วนประกอบทีม่กีารผลติจากนมเพื่อใชว้ตัถุดบิทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด อกีทัง้อากาศในกรงุเทพเป็น

เมอืงรอ้น ดงันัน้สนิคา้อุปโภคทีส่ามารถตอบโจทยไ์ดค้อื เครือ่งดื่มหรอือาหารทีม่รีสเยน็ชื่นใจ 

ยกตวัอยา่งเช่น น ้าผลไมส้ดปัน่ หรอืน ้าแขง็ใส มกัจะเป็นอาหารหวานทีท่างรา้นสามารถน ามาเป็นสิง่ที่

เพิม่เตมิเพื่อส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้นัน่เอง 

 จากแผนธุรกจิในเรือ่งการขายนมสด ขนมปังป้ิง หรอืแมแ้ต่น ้าผลไมส้ดนัน้ จะเหน็ได้ว่าหากมี

ทีต่ ัง้กจิการน้ีอยูใ่นบรเิวณ ถนน ตากสนิ จะสามารถเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิเหล่านี้ไดง้า่ย เช่นนมสด จะมี

ผูผ้ลตินมสด จากจงัหวดัราชบุร ีซึง่ไมไ่กลจากทีต่ ัง้รา้น โดยใชเ้วลาประมาณ 1  ชัว่โมงในการเดนิทาง

มาถงึรา้น จะท าใหไ้ดว้ตัถุดบิทีส่ดใหม ่อยู่เสมอ หรอืแมก้ระทัง่วตัถุดบิต่าง ๆทีใ่ชใ้นรา้นสามารถจดัหา

ไดท้ี ่ตลาดวงเวยีนใหญ่ หรอืแมป้ระทัง่จากตลาดปากคลองตลาดเดมิ หรอืตลาดปากคลองตลาดใหม ่จงึ

ท าในการจดัหาวตัถุดบิในการผลติสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคมตี้นทุนทีล่ดน้อยลง 

 ในส่วนของพนกังาน ทีใ่ชใ้นการผลติ ทัง้นี้เราตอ้งคดัเลอืกแรงงานทีม่คีุณภาพ ในส่วนของ

พนกังานต่าง ๆภายในรา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหเ้หมาะสมกบังานทีเ่รามอบหมายให ้ภายใตก้ารก ากบั

ดแูลของผูป้ระกอบกจิการอยา่งเครง่ครดั เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานเป็นไปตามความคาดหวงัทีว่างไว้

นัน่เอง 

 ในส่วนปัจจยัในการตัง้ราคาผลติภณัฑ ์เราตัง้ราคาไวใ้นระดบัปานกลาง เพื่อส่งเสรมิใหค้นใน

ชุมชนสามารถเขา้ถงึสนิคา้เราได ้โดยเน้นการบอกต่อและการกลบัมาซือ้ซ ้า หรอืแมก้ระทัง่การท า

การตลาดทางสื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อส่งเสรมิช่องทางการรบัรูใ้หก้ลุ่มเป้าหมายอื่นทีอ่ยูห่่างไกลไดเ้ขา้มา

ซือ้หรอืใชบ้รกิารในรา้น โดยการจดักจิกรรมต่าง ๆ ในสื่อสงัคมออนไลน์เป็นประจ าอยู่เสมอ 

 จากการวเิคราะหส์ถานการณ์ การตลาด แหล่งวตัถุดบิ หรอืการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ จงึได้

ขอ้สรปุว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการด าเนินกจิการ 

วตัถุประสงค ์

 วตัถุประสงคใ์นการท าแผนธุกจิ และการวจิยัในการด าเนินกจิการ รา้นนมสด 

1.เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หรอืตลาด 

2.เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 
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3.เพื่อศกึษาการด าเนินงานธุรกจิรา้นนมสด 

4.เพื่อศกึษาวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ขอบเขตการวจิยั 

 ในการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หรอืเขา้ใชบ้รกิารรา้นนมสด มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นประชากร การวจิยัมุง่เน้นกลุ่มประชากรทีพ่กัอาศยั หรอืท างานในบรเิวณทีจ่ะด าเนิน

กจิการ ประมาณ 80 % และอกี 20 % เป็นประชากรทัว่ไปทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นบรเิวณทีจ่ะเปิดรา้นด าเนิน

กจิการ 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหาและตวัแปรทีศ่กึษา 

2.1 ตวัแปรอสิระ (independent variables) ไดแ้ก่ 

2.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ 

2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทาง

การจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการขาย 

2.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่พฤตกิรรมการการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืเขา้ใช้

บรกิารรา้นนมสดในเขตกรงุเทพมหานคร 

   3. ขอบเขตดา้นเวลา 

      ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่3 – 14 มถุินายน 2562  

วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
         1.ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูโดยการสรา้งแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น

ผูบ้รโิภค จ านวน 200 คน โดยเริม่เกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที ่3 มถุินายน ถงึ 14 มถุินายน 2562 ส าหรบั

การตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัท าการอธบิายวธิกีารตอบแบบสอบถามในส่วนของค าถาม ใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนัน้จงึไดท้ าการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมด มาตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มลู ก่อนทีจ่ะน าไปวเิคราะหผ์ลการวจิยัต่อไป 

2. การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ ซึง่มจี านวน 2 รา้นซึง่เป็นรา้นจ าหน่ายนมสด ขนมปังป้ิง ทีม่ชีื่อ

รา้นว่า เหลีย่มนมสด ตัง้อยู่บนถนนตะนาว ขา้งศาลเจา้พ่อเสอื กทม. ซึง่เป็นรา้นทีเ่คยเป็นลูกคา้และจน

บดันี้กลายมาเป็นเพื่อน โดยรา้นน้ีมยีอดขายไมต่ ่ากว่า 30,000 บาทต่อวนั ซึง่ผูป้ระกอบกจิการไดใ้ห้

ขอ้มลู ทีส่ามารถน ามาวเิคราะหแ์ละน ามาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งธุรกจิต่อไป อกีรา้หนึ่งชื่อนมสด คิม้ 
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เมย ์อยูท่ีถ่นนศรนีครนทร ์โดยรา้นนี้จ าหน่ายนมสดแป๊ะกว้ย ทีข่ ึน้ชื่อในบรเิวณนัน้ ซึง่เป็นเพื่อนกบั

ผูว้จิยัเช่นเดยีวกนั ทีท่างผูป้ระกอบกจิการไดใ้หข้อ้มลูในการด าเนินกจิการ ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์

ในเชงิกลยทุธไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีเนื่องจากเกดิจากประสบการณ์ทีแ่ทจ้รงินัน่เอง 

3.การหาขอ้มลูในอนิเตอรเ์น็ต ในส่วนของการด าเนินงานกจิการ การลงทุน หรอืกลยทุธต่์าง ๆ 

ทีไ่ดท้ ากจิกรรมในรปูแบบต่าง ๆ ของรา้นทีม่อียูห่ลายรา้น ในธุรกจินี้ ยงัสามารถน ามาเป็นขอ้มลู เชงิ

วเิคราะหใ์นรปูแบบการบรหิาร ไมว่่าจะเป็น การบรหิารทางการเงนิการลงทุน การจดัการการด าเนินงาน 

การจดัการการตลาด การบรหิารการจดัการเชงิกลยทุธ ์รวมถงึการจดัการและพฤตกิรรมในองคก์รอแต่

ละรา้นอกีดว้ย ซึง่ในส่วนนี้เอง สามารถน ามาวเิคราะห ์และน าไปสู่กระบวนการสรา้งแผนธุรกจิของผูว้จิยั

ไดเ้ป็นอย่างดเีช่นกนั 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

 จากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 75.00 และเพศชายรอ้ยละ 

25.00 มอีายรุะหว่าง 26-40 ปี มากทีสุ่ดรอ้ยละ 57.00 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ

77.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,000-30,000 บาทมากทีสุ่ดคอื 47.50  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พฤตกิรรมการดื่มนมสดนาน ๆ ครัง้รอ้ยละ61.00 ในส่วนของ

พฤตกิรรมเรือ่งโอกาสในการดื่มนมสดและรบัประทานขนมปังป้ิง พบว่าจ านวนมากทีสุ่ดคอืเมือ่ตอ้งการ

รอ้ยละ 88.00โดยมพีฤตกิรรมการรบัประทานทีร่า้นจ าหน่ายมากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 47.00 

 ขอ้มลูในส่วนของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้หรอืการเขา้ใชบ้รกิาร สุปไดด้งันี้ 

1. จากขอ้มลูพบว่าในส่วนของราคาทีผู่ต้อบแบบสอบถามเลอืกและตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ดอยูใ่นราคา

ระหว่าง 20-25 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 58.50 

2. จากขอ้มลูพบว่าในส่วนของรสชาตขิองนมสดทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากทีสุ่ดคอื นมสด

ไมใ่ส่น ้าตาล รอ้ยละ 53.50 

3. จากขอ้มลูพบว่าในส่วนของบรรยากาศและการตกแต่งทีส่่งเสรมิใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร ทีเ่ป็น

บรรยากาศสบายๆ เป็นกนัเองเหมอืนอยู ่มากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 53.50 

4. จากขอ้มลูพบว่าสิง่ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ในการเลอืกเขา้ไปใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอืเมนูที่

น่าสนใจรอ้ยละ 54.50 

5. จากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมปีระสบการณ์ในการซือ้นมสด และเขา้ไปรบั

บรกิารรา้นนมสดอื่นๆ รอ้ยละ 91.50 
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6. จากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการโปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1 รอ้ยละ 42.50 

7. จากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉลีย่สงูสุดรบัการสื่อสารและประชาสมัพนัธท์ีท่ าให้

ตดัสนิใจซือ้นมสด และเขา้ใชบรกิารทีร่า้นนมสด จากช่องทาง Social Media คดิเป็นรอ้ยละ 

71.50 

8. จากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉลีย่ ในส่วนของความพงึพอใจในการซือ้ และการใช้

บรกิารในรา้นนมสด พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการความพงึพอใจในดา้นรสชาต ิสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 

82.50   

ทัง้นี้จากการศกึษาในส่วนของธุรกจินี้สามารถพยากรณ์แนวโน้มการด าเนินธุรกจิไดด้งันี้ 

การด าเนินการธรุกิจ 

จะเหน็ไดว้่าจากขอ้มลูการศกึษาวจิยัจากแบบสอบถาม สามารถน ามาเป็นสิง่ทีจ่ะสามารถด าเนิน

กจิการได ้เพราะรปูแบบการศกึษาเป็นแบบระบุความตอ้งจรงิของผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้ และมฐีานการอยู่

อาศยั และการท างานในบรเิวณทีจ่ะจดัตัง้รา้น จงึเป็นขอ้มลูในการด าเนินการกจิการไดเ้ป็นอย่างด ี

อยา่งไรกต็ามยงัมหีลายปัจจยัเป็นตวัก าหนดของความเป็นไปไดใ้นการด าเนินกจิการ ซึง่ตอ้งใชค้วาม

สงัเกต หรอืทดลองในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถวางแผนการด าเนินการได ้และหากเป็นปัจจยัส าคญั

ทีจ่ะท าใหท้างรา้นมผีลประกอบการทีด่ ีจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยันัน้ รวมถงึปัจจยัทีท่ าใหผ้ล

ประกอบการลดลง ตอ้งเป็นประเดน็เพื่อศกึษา และแกไ้ขปัญหานัน้ โดยตอ้งมกีารปรบัตวั และ

เปลีย่นแปลงตนเอง และรปูแบบของรา้นอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหธุ้รกจิด าเนินไปอย่างยัง่ยนืต่อไป 

            ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   

ในรปูแบบรา้นนมสดยงัมยีอดขายจากรา้นต่าง ๆ ทีด่มีาโดยตลอด เนื่องจากนมสดเป็นเครือ่งดื่มที่

เป็นแบบสุขภาพด ีผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นึกถงึ และหากยงัมสีนิคา้อื่น ๆ ทีท่ าใหส้ามารถขายได ้หากมี

รายการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีและหากมชี่องทางในการจ าหน่ายที่

สามารถเขา้ถงึกลุ่มบรโิภคทีด่ ีกจ็ะสามารถท าใหก้จิการดงักล่าวสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยจ านวน

ยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ อยา่งแน่นอน มผีูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มาจ านวนมากเช่นกนั และหาก

เราน าแนวทางการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธท์ีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา โดยไมคู่่แขง่สามารถ

ปรบัตวัตามเราทนัได ้และหากมกีารเตบิโตทีด่ใีนอนาคตยงัเพิม่การลงทุนในกจิการเดมิ แต่เพิม่ในส่วน

ของสนิคา้ทีไ่มเ่หมอืนเดมิ เพื่อเพิม่ยอดจ าหน่ายในส่วนของสนิคา้ชนิดใหมใ่นรา้นเดมิเป็นต้น 

การวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธข์องธรุกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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 ความตอ้งการและการด าเนินการธุรกจิ รา้นนมสด โดยสถานทีต่ ัง้อยูท่ี ่ถนนตากสนิ เขตธนบุร ี

กรงุเทพมหานคร ในส่วนของการจดัการเชงิกลยุทธ ์ผูว้จิยัเหน็ว่าการด าเนินการทางกลยทุธใ์นระยะเวลา 

5 ปี นัน้มหีลายกลยทุธท์ีน่ ามาด าเนินการ ซึง่อาจจะแบ่งเป็นกลยทุธร์ะยะสัน้ ในช่วงปีแรกในการด าเนิน

กจิการ ซึง่ตอ้งใหผู้บ้รโิภค รูจ้กั เพื่อใหม้ฐีานลกูคา้เพิม่ขึน้ และกลบัมาซือ้ซ ้า และในระยะเวลาต่อมาใหม้ี

กลยทุธต่์าง ๆ เพื่อสรา้งความแตกต่างในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี้ถงึแมเ้ราจะศกึษาอุตสาหกรรม

เดยีวกนักบัธุรกจิทีเ่ราท า ยงัตอ้งศกึษาเพิม่ในส่วนของอุตสาหกรรมทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั เช่น

อุตสาหกรรมการจ าหน่ายอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการขยายผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม

ดา้นการสื่อสารประชาสมัพนัธใ์นยคุดจิทิลั รวมถงึอุตสาหกรรมการบรกิาร เพื่อศกึษารปูแบบความพงึ

พอใจในการบรกิาร เพื่อน ามาปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิต่อไป  

ทัง้นี้เจา้ของธุรกจิยงัตอ้งเพิม่กลยทุธต่์าง ๆ ในการด าเนินกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น

กลยทุธเ์รือ่งทรพัยากรมนุษย ์เพื่อดแูลพนกังานในรา้น รวมถงึกลยทุธก์ารประเมนิในรปูแบบต่าง ๆ  

และกลยทุธห์ากไดท้ าการปฏบิตัแิลว้และผลการประเมนิผลออกมา การด าเนินธุรกจิไมส่ามารถเป็นไป

ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการด าเนินกจิการอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ในปัจจบุนั 

บทสรปุ  

จากการศกึษาพบว่าผลงานการวจิยั สนบัสนุนใหส้ามารถด าเนินกจิการได ้โดยมทีฤษฎต่ีางใน

ส่วนของการทบทวนวรรณกรรมทีส่่งเสรมิการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ไมว่่าจะเป็นการด าเนินการตามส่วน

ประสมการตลาด การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมนี้ รวมถงึการจดัการกระบวนการผลติ

ต่าง ๆ อยา่งไรกต็ามรปูแบบการวจิยัในครัง้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการตดัสนิใจเป็นปัจจุบนั ณ เวลาหนึ่ง

เท่านัน้ หากเวลาผ่านไป มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบ สงัคม วฒันธรรม หรอืความเชื่อต่าง ๆ และมคีู่แขง่

มากขึน้ คงตอ้งด าเนินการความตอ้งการของผูบ้รโิภคในทนัสมยัตามยคุและเวลานัน้ต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในครัง้น้ี   

จากผลการวจิยัครัง้นี้ไมไ่ดท้ าใหไ้ดข้อ้มลูตามจดุมุง่หมายของการวจิยัเท่านัน้ หากยงัมคีวามรู้

เพิม่เตมิในส่วนของการพฒันาธุรกจิ ไมว่่าจะเป็นการพฒันาธุรกจิในปัจจบุนัทีด่ าเนินการอยู ่หรอืน าไป

พฒันาการด าเนินธุรกจิในอนาคตได ้โดยมรีายละเอยีดตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดงันี้ 
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1.ดา้นผลติภณัฑ ์ตอ้งเพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ใหม้ากขึน้ และการรกัษามาตรฐานและคุณภาพ

ดา้นรสชาต ิความสะอาดและความสดของสนิคา้ ทัง้นี้ตอ้งมสีตูรเฉพาะตวัทีม่คีวามอรอ่ยไมเ่หมอืนใคร 

จงึสามารถเป็นจดุขาย ทีคู่่แขง่ไมส่ามารถใชก้ลยุทธน์ี้มาแบ่งส่วนของผูบ้รโิภคไป  

2.ดา้นราคาหากเป็นธุรกจิทีไ่มม่คีู่แขง่ในบรเิวณสถานทีต่ ัง้ อาจจะไมจ่ าเป็นในการลดราคาใหม้ผีูบ้รโิภค 

แต่หากจะท าราคาปกต ิและยดึหลกัการของสนิคา้มคีุณภาพ  

3.การส่งเสรมิการตลาด อาจจะก าหนดเป็นตามเทศกาลต่าง ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมโีปรโมชัน่ทีผู่บ้รโิภค

เลอืก เช่น ซือ้ 1 แถม 1 เป็นตน้ 

4.ดา้นช่องทางการจ าหน่าย เน้นการบอกต่อความประทบัใจการบรกิารทีด่ ีจดจ าชื่อลกูคา้ และเมนูทีส่ ัง่

เป็นประจ า เป็นการสรา้งความประทบัใจทัง้ในครัง้แรกในการใชบ้รกิาร และยงัเน้นเรือ่งและการกลบัมา

ซือ้ซ ้าของลกูคา้เก่าเป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารวจิยัเพิม่เตมิในส่วนของการใหค้ะแนนความพงึพอใจผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาในรา้น      เพือ่

คน้หาความตอ้งการผูบ้รโิภคมากขึน้ เพื่อการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกต้อง โดยมกีารท า

แบบสอบถามอยา่งสม ่าเสมอ  

2. การประเมนิส่วนแบ่งการตลาด และขอ้มลูต่าง ๆของคู่แขง่ ซึง่เป็นสิง่ส าคญั เพราะมผีลต่อการ

วางแผนกลยทุธ ์การประเมนิทางเลอืก และการวางต าแหน่งธุรกจิของตนเอง ซึง่หากศกึษาในประเดน็นี้

ได ้จะท าใหส้ามารถน ามาพฒันาการด าเนินการธุรกจิไดต่้อไป 

3.ศกึษาเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาด ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เนื่องจากในปัจจบุนั แนวโน้ม

พฤตกิรรมของการซือ้สนิคา้และบรกิาร ใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ในปัจจบุนั 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

  รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัเรือ่งความตอ้งการและการด าเนินงานของ

ธุรกจิประเภทรา้นจ าหน่ายนมสด  Business demand and operation of fresh milk shop and service  

ไดร้บัความกรณุาจาก รองศาสตราจารยส์มจติร  ลว้นเจรญิ ประธานโครงการ ในการใหค้ าปรกึษา

รายงานการคน้ควา้อสิระ และบทความวจิยัฉบบัน้ี ซึง่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ แนวทางทีถู่กตอ้งในการจดัท า

แผนธุรกจิและรายงานการศกึษาอสิระ และใหแ้นวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขเนื้อหาทีย่งัไมเ่หมาะสม หรอื

อาจจะไมส่มบูรณ์ ใหม้คีวามถูกตอ้งและสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนเป็น

ผลส าเรจ็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  ผูจ้ดัท าขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูต่้างๆ เพื่อน าแนวคดิ 

ทฤษฎต่ีางๆ มาปรบัใช ้ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูบ้รโิภค รวมถงึผู้ประกอบการ ทีไ่ดใ้หข้อ้มลู

บทสมัภาษณ์ ซึง่ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

  สุดทา้ยนี้ ผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า รายงานการศกึษาอสิระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์

ส าหรบั ผูท้ีจ่ะศกึษาคน้ควา้ หรอืน าขอ้มลูเพื่อไปพฒันาดา้นอื่นๆ ต่อไป หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด จงึ

ขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 

            นางสาวกิง่กาญจน์  ตุย้ค า 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

บรรณาณุกรม 

จติชุดา  นรเวทรางคก์ูล.(2557)ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการบรโิภค.สารนิพนธ ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.(2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม.่ กรงุเทพมหานคร,ธรีะฟิลม์

และไซแทก็ซ.์ 

วสิษิฐ ์จงจติเจรญิพร.(2545).“มนตน์มสด”ต านานความอรอ่ยของรา้นขนมปัง-นมสด 

วเิชยีร  วทิยอุดม.(2555). หลกัการตลาด. กรงุเทพมหานคร : ธนธชัการพมิพ ์

ปรญิญามหาบณัฑติสขาการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ.ธวชัชยั มงคลสกุล

ฤทธิ.์(2523) ตน้แบบผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์

ญาใจ รนีบัถอื.(2524). “แผนธุรกจิ รา้นปงุปังนมสด” 

สุพณิ  เกชาคุปต.์ (2530).พฤตกิรรมของมนุษยใ์นองคก์าร.คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ศริวิฒัน์ .(2017) .ทฤษฎเีกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้ ทีม่า http://www.marketingoops.com 

บรษิทัเอฟฟินิตี ้จ ากดั. (2560).รายงานฉบบัสมบรูณ์ การงานจดัทายุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม. แหล่งเงนิทุนทางเลอืกทีเ่หมาะสม สาหรบัวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 

จนิตนา สมัปัชชลติ.(2546). ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใหบ้รกิารของรา้นมนตน์มสด 

สาขากรงุเทพมหานคร. สารนิพนธ ์ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ,กรงุเทพ ,มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรฒ. 

หทยัชนก วนิศรกุล .(2553). แนวทางพฒันาธุรกจิดา้นการตลาดของรา้นมนตน์มสด สาขา

เชยีงใหม,่บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ .เชยีงใหม ่. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

ศุภร เสรรีตัน์ . (2524) . พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ,พมิพค์รัง้ที ่4 .กรงุเทพมหานคร .บรษิทัด่านสุท

ธาการพมิพ ์จ ากดั 

http://www.marketingoops.com/


12 
 

 

นิตเิศรษฐ พมิหนู .แผนธุรกจิ นมเพื่อสุขภาพ (วารสารแผนธุรกจิ ปีที ่2 ฉบบัที1่ (ตุลาคม –

ธนัวาคม 2557) 

นิตนิาถ บุหลนั . (2557). การศกึษากลยุทธก์ารด าเนินการธุรกจิประเภทขนมปังนมสด 

กรณศีกึษารา้นมนตน์มสด . เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หทยัชนก วนิศรกุล,สมเดช รุง่ศรสีวสัดิ,์บณัฑติ ผงันิรนัดร,์อรณุรุง่ วงศก์งัวาน,ปวณีา ศรบีุญ

เรอืง ,การพฒันารปูแบบนวตักรรมและกลยทุธท์างการตลาดทีม่คีวามภกัดขีองลกูคา้รา้นนมสด (วารสาร

วจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ปีที ่13 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2561) 

เอกชยั  จากศรพีรหม .(2558) .เอกสารประกอบการเรยีบ รายวชิา การควบคุมตน้ทุนอาหาร

และเครือ่งดื่ม . วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร  . มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

หทยัรตัน์ ชาวเมอืงกรงุ . (2558) . แผนธุรกจิ Rose A May การคน้ควา้อสิระ . บรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

จริาวรรณ อยูค่ง . (2559) . แผนธุรกจิ รา้นจอย หนมนมเนย . หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ขนิฐา เกือ้หนุน . (2552) . การศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคนมพรอ้มดื่ม และปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์.มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

 

 

   

 

 

 


