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รายงานการค้นคว้าอิ สระและบทความวิ จยั
เรื่องความต้องการและการดาเนิ นงานของธุรกิ จประเภทร้านจาหน่ ายนมสด
Business demand and operation of fresh milk shop and service
…………………………………………………………………………………………………………………
กิง่ กาญจน์ ตุย้ คา

บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจประเภทร้านจาหน่ายนมสด
วัตถุประสงค์โดยของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2)ยอดขาย 3)การ
ดาเนินการของธุรกิจ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ และ
ผูป้ ระกอบการ หรือศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของธุรกิจ
การเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภค จานวน 200 คน และมีการสัมภาษณ์กบั ผูป้ ระกอบการจานวน 2 ราย และหา
ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการจานวน 2 ราย
ผลการวิจยั 1)ตลาดมีความต้องการในส่วนของร้านจาหน่ายนมสด 2)ยอดขายประมาณ
150,000 บาทต่อเดือน 3) การดาเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมอง์กร ได้แก่การบริหารบุคลากร
และโครงสร้างองค์การเป็ นเจ้าของคนเดียว ด้านการเงินธุรกิจได้แก่เงินลงทุน ใช้งบประมาณไม่เกิน
300,000 - 500,000 บาท โดยมีจดุ คุม้ ทุนใช้ระยะเวลา 6 เดือน ด้านการปฏิบตั งิ านโดยการสรรหาบุคคล
และแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ 4)การจัดการเชิงกลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ทีใ่ ช้ส่อื
ออนไลน์ เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
โดยการใช้กจิ กรรมส่งเสริมการขายการตลาดรูปต่างๆเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
คาสาคัญ : ความต้องการ การดาเนินการ
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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

บทนา
เนื่องจากกระแสในยุคปั จจุบนั คนต้องการมีสุขภาพดีมจี านวนมากขึน้ โดยเครือ่ งดื่มทีเ่ ป็ น
ตัวแทนของสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ การมีสุขภาพดี หรือทาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ คือนมสด ซึง่ การบริโภค
นมเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย นมสดยังได้รบั ความนิยมบริโภคอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึง่
การศึกษาพบว่าเด็กหากเด็กดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ร่วมกับการมีกจิ กรรมทางกาย ในการเล่นกีฬา
ประเภททีม่ กี ารยืดตัว จะส่งผลถึงความสูงของร่างกายได้ ส่วนวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ เป็ นวัยทีต่ อ้ งการ
สารอาหารเพื่อซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หลอ และชะลอการสูญเสียมวลกระดูก เพื่อป้ องกันโรคกระดูกพรุน
นันเอง
่
ในส่วนของอุตสาหกรรมในลักษณะนี้มรี า้ นทีม่ ชี ่อื เสียง และเปิ ดกิจการมานานหลายสิบปี เช่น
ร้านมนต์นมสด เป็ นกิจการทีส่ ามารถดาเนินการได้และมีลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการไม่ม ี
โครงสร้างซับซ้อน แต่เป็ นการบริหารแบบเป็ นครอบครัว การสื่อสารกันได้งา่ ย ในเรื่องการบริหารจัดการ
ตัวร้านและตัวสินค้า คานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก โดยเน้นถึงความสะอาด ความสดใหม่และ
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ทันสมัย ซึง่ เป็ นทีด่ งึ ดูดใจให้ลกู ค้ามาอุดหนุนมากมาย ทัง้ นี้การบริหารงานยังใช้โมเดลความสุข ซึง่
หมายถึงทุกคนในร้านมีความสุขในการทางาน เกิดจากผูบ้ ริหารมีกจิ กรรมต่าง ๆ ให้พนักงานมีความสุข
และเมือ่ พนักงานมีความสุข มีความรักความผูกพันกับองค์กร พนักงาน ก็ส่งความสุขเป็ นการสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์กบั ลูกค้าทีด่ ี การบริหารลักษณะนี้จงึ เป็ นพืน้ ฐานทาให้สามารถประกอบกิจการมาจนถึงทุก
วันนี้
หากเรามีวตั ถุดบิ มีความสดและได้มาตรฐาน ยิง่ ทาให้ผบู้ ริโภคมีความสนใจและมองหาร้าน
ดังกล่าว ได้ตามความต้องการ ประกอบกับหากผูข้ าย มีการพัฒนาสินค้าควบคู่กบั การสร้างเอกลักษณ์
ให้กบั สินค้า รวมถึงการสร้างการบริการทีท่ าให้ประทับใจ และมีสถานที่ ทาเลทีต่ งั ้ เหมาะสม ทีส่ ามารถ
รองรับลูกค้าให้ได้รบั ความสะดวกสบายในการซือ้ เครือ่ งดื่ม โดยมีทใ่ี ห้นงั ่ คุยกันแบบสบาย และมี WIFI
ยังเป็ นโอกาสทาให้ลกู ค้าแนะนาเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ให้มามากขึน้ นัน่ เอง
ผูท้ จ่ี ะทาธุรกิจนี้เป็ นพยาบาล ซึง่ มีความชอบในการดื่มนมเป็ นพืน้ ฐาน และมีแนวคิดต้องการให้ทุก
คนมีสุขภาพดีเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จึงคิดว่าธุรกิจนี้มคี วามเหมาะสมกับตนเองทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจนี้ ให้ม ี
ความเจริญเติบโต และสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ทัง้ นี้มแี นวคิดอื่นทีจ่ ะทาให้ธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรืน่ ต้องประกอบไปด้วย การมีความซื่อสัตย์ในการทา
ธุรกิจนี้ โดยนาวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพทัง้ ในส่วนประกอบหลัก และส่วนประกอบรองทีใ่ ช้ในการเสริมให้ม ี
ความอร่อยมากขึน้ นัน่ เอง รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดี
การทาธุรกิจนี้อาจจะทาได้โดยการลงทุนโดยการเป็ นเจ้าของกิจการคนเดียว หรือการดาเนินธุรกิจ
ของหุน้ ส่วน ก็สามารถดาเนินการได้ ในโอกาสของความเป็ นไปได้นนั ้ ได้ไปศึกษาร้านนมสดต่าง ๆ
ประมาณ 4 ร้านทีอ่ ยูใ่ นฝั ง่ พระนคร และ ถนนตัดใหม่พุทธมณฑลสาย 1 พบว่ามีผบู้ ริโภคมีหลากหลาย
กลุ่มทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบมาคนเดียว เพื่อน และครอบครัว ทัง้ นี้รา้ นนมสดในบริเวณ
ถนนตากสินตัง้ แต่ วงเวียนใหญ่ ไปจนถึงดาวคะนอง ยังไม่มรี า้ นขายนมสดทีใ่ ห้คนในชุมชนบริเวณ
ดังกล่าวได้บริโภค
ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดในการทาธุรกิจนี้ขน้ึ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือคนจากทีอ่ ่นื ได้รบั อาหาร
ทีม่ คี ุณภาพ พร้อมกับได้นัดพบปะเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวได้ ประกอบกับมีเพื่อนทีท่ าธุรกิจนี้อยู่
ซึง่ สามารถเรียรูเ้ กีย่ วกับการทาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งของวัตถุดบิ การซือ้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ หรือ
แม้กระทังสู
่ ตรในการทาให้อร่อย โดยไม่ตอ้ งมีตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยในการเรียนรูใ้ นสิง่ นี้ แต่หากต้องการ
เรียนรูใ้ นระดับการทาธุรกิจขัน้ สูง ในเรือ่ งการทาให้แตกต่างหรือแปลกใหม่อาจต้องเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้ใน
สถาบันทีเ่ ปิ ดสอนเกีย่ วกับธุรกิจนี้
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ในส่วนของธุรกิจนี้ยงั สามารถมีสนิ ค้าในกลุ่มอื่น ๆทีส่ ามารถนามาจัดขายในร้านเดียวกัน โดย
การเพิม่ ความหลากหลาย ของสินค้าออกไปอีกคือ ขนมปั งปิ้ งหน้าต่าง ๆ หรือแม้แต่สนิ ค้าอื่นทีม่ ี
ส่วนประกอบทีม่ กี ารผลิตจากนมเพื่อใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุ ด อีกทัง้ อากาศในกรุงเทพเป็ น
เมืองร้อน ดังนัน้ สินค้าอุปโภคทีส่ ามารถตอบโจทย์ได้คอื เครือ่ งดื่มหรืออาหารทีม่ รี สเย็นชื่นใจ
ยกตัวอย่างเช่น น้ าผลไม้สดปั น่ หรือน้ าแข็งใส มักจะเป็ นอาหารหวานทีท่ างร้านสามารถนามาเป็ นสิง่ ที่
เพิม่ เติมเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ นันเอง
่
จากแผนธุรกิจในเรือ่ งการขายนมสด ขนมปั งปิ้ ง หรือแม้แต่น้าผลไม้สดนัน้ จะเห็นได้ว่าหากมี
ทีต่ งั ้ กิจการนี้อยูใ่ นบริเวณ ถนน ตากสิน จะสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ เหล่านี้ได้งา่ ย เช่นนมสด จะมี
ผูผ้ ลิตนมสด จากจังหวัดราชบุร ี ซึง่ ไม่ไกลจากทีต่ งั ้ ร้าน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงในการเดิ
่
นทาง
มาถึงร้าน จะทาให้ได้วตั ถุดบิ ทีส่ ดใหม่ อยู่เสมอ หรือแม้กระทังวั
่ ตถุดบิ ต่าง ๆทีใ่ ช้ในร้านสามารถจัดหา
ได้ท่ี ตลาดวงเวียนใหญ่ หรือแม้ประทังจากตลาดปากคลองตลาดเดิ
่
ม หรือตลาดปากคลองตลาดใหม่ จึง
ทาในการจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าให้ผบู้ ริโภคมีต้นทุนทีล่ ดน้อยลง
ในส่วนของพนักงาน ทีใ่ ช้ในการผลิต ทัง้ นี้เราต้องคัดเลือกแรงงานทีม่ คี ุณภาพ ในส่วนของ
พนักงานต่าง ๆภายในร้านทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับงานทีเ่ รามอบหมายให้ ภายใต้การกากับ
ดูแลของผูป้ ระกอบกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามความคาดหวังทีว่ างไว้
นันเอง
่
ในส่วนปั จจัยในการตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ เราตัง้ ราคาไว้ในระดับปานกลาง เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงสินค้าเราได้ โดยเน้นการบอกต่อและการกลับมาซือ้ ซ้า หรือแม้กระทังการท
่
า
การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการรับรูใ้ ห้กลุ่มเป้ าหมายอื่นทีอ่ ยูห่ ่างไกลได้เข้ามา
ซือ้ หรือใช้บริการในร้าน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์เป็ นประจาอยู่เสมอ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การตลาด แหล่งวัตถุดบิ หรือการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน จึงได้
ข้อสรุปว่ามีความเป็ นไปได้ในการดาเนินกิจการ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการทาแผนธุกจิ และการวิจยั ในการดาเนินกิจการ ร้านนมสด
1.เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หรือตลาด
2.เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
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3.เพื่อศึกษาการดาเนินงานธุรกิจร้านนมสด
4.เพื่อศึกษาวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี

ขอบเขตการวิจยั
ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ หรือเข้าใช้บริการร้านนมสด มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร การวิจยั มุง่ เน้นกลุ่มประชากรทีพ่ กั อาศัย หรือทางานในบริเวณทีจ่ ะดาเนิน
กิจการ ประมาณ 80 % และอีก 20 % เป็ นประชากรทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้อยูใ่ นบริเวณทีจ่ ะเปิ ดร้านดาเนิน
กิจการ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปรทีศ่ กึ ษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่
2.1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจาหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่พฤติกรรมการการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือเข้าใช้
บริการร้านนมสดในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562

วิธกี ารเก็บข้อมูล
1.ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริโภค จานวน 200 คน โดยเริม่ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 14 มิถุนายน 2562 สาหรับ
การตอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ทาการอธิบายวิธกี ารตอบแบบสอบถามในส่วนของคาถาม ให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จากนัน้ จึงได้ทาการรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมด มาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ก่อนทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์ผลการวิจยั ต่อไป
2. การสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ ซึง่ มีจานวน 2 ร้านซึง่ เป็ นร้านจาหน่ ายนมสด ขนมปั งปิ้ ง ทีม่ ชี ่อื
ร้านว่า เหลีย่ มนมสด ตัง้ อยู่บนถนนตะนาว ข้างศาลเจ้าพ่อเสือ กทม. ซึง่ เป็ นร้านทีเ่ คยเป็ นลูกค้าและจน
บัดนี้กลายมาเป็ นเพื่อน โดยร้านนี้มยี อดขายไม่ต่ากว่า 30,000 บาทต่อวัน ซึง่ ผูป้ ระกอบกิจการได้ให้
ข้อมูล ทีส่ ามารถนามาวิเคราะห์และนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างธุรกิจต่อไป อีกร้าหนึ่งชื่อนมสด คิม้
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เมย์ อยูท่ ถ่ี นนศรีนครนทร์ โดยร้านนี้จาหน่ ายนมสดแป๊ ะก้วย ทีข่ น้ึ ชื่อในบริเวณนัน้ ซึง่ เป็ นเพื่อนกับ
ผูว้ จิ ยั เช่นเดียวกัน ทีท่ างผูป้ ระกอบกิจการได้ให้ขอ้ มูลในการดาเนินกิจการ ทีส่ ามารถนามาใช้ประโยชน์
ในเชิงกลยุทธ์ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากเกิดจากประสบการณ์ทแ่ี ท้จริงนัน่ เอง
3.การหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ในส่วนของการดาเนินงานกิจการ การลงทุน หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ
ทีไ่ ด้ทากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของร้านทีม่ อี ยูห่ ลายร้าน ในธุรกิจนี้ ยังสามารถนามาเป็ นข้อมูล เชิง
วิเคราะห์ในรูปแบบการบริหาร ไม่ว่าจะเป็ น การบริหารทางการเงินการลงทุน การจัดการการดาเนินงาน
การจัดการการตลาด การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการและพฤติกรรมในองค์กรอแต่
ละร้านอีกด้วย ซึง่ ในส่วนนี้เอง สามารถนามาวิเคราะห์ และนาไปสู่กระบวนการสร้างแผนธุรกิจของผูว้ จิ ยั
ได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 75.00 และเพศชายร้อยละ
25.00 มีอายุระหว่าง 26-40 ปี มากทีส่ ุดร้อยละ 57.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีส่ ุดคือร้อยละ
77.50 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 15,000-30,000 บาทมากทีส่ ุดคือ 47.50
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พฤติกรรมการดื่มนมสดนาน ๆ ครัง้ ร้อยละ61.00 ในส่วนของ
พฤติกรรมเรือ่ งโอกาสในการดื่มนมสดและรับประทานขนมปั งปิ้ ง พบว่าจานวนมากทีส่ ุดคือเมือ่ ต้องการ
ร้อยละ 88.00โดยมีพฤติกรรมการรับประทานทีร่ า้ นจาหน่ายมากทีส่ ุดคือร้อยละ 47.00
ข้อมูลในส่วนของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ หรือการเข้าใช้บริการ สุปได้ดงั นี้
1. จากข้อมูลพบว่าในส่วนของราคาทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามเลือกและตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ุดอยูใ่ นราคา
ระหว่าง 20-25 บาทคิดเป็ นร้อยละ 58.50
2. จากข้อมูลพบว่าในส่วนของรสชาติของนมสดทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามต้องการมากทีส่ ุดคือ นมสด
ไม่ใส่น้าตาล ร้อยละ 53.50
3. จากข้อมูลพบว่าในส่วนของบรรยากาศและการตกแต่งทีส่ ่งเสริมให้เข้าใช้บริการ ทีเ่ ป็ น
บรรยากาศสบายๆ เป็ นกันเองเหมือนอยู่ มากทีส่ ุดคือร้อยละ 53.50
4. จากข้อมูลพบว่าสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ้ ในการเลือกเข้าไปใช้บริการมากทีส่ ุดคือเมนูท่ี
น่าสนใจร้อยละ 54.50
5. จากข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการซือ้ นมสด และเข้าไปรับ
บริการร้านนมสดอื่นๆ ร้อยละ 91.50
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6. จากข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้ งการโปรโมชันซื
่ อ้ 1 แถม 1 ร้อยละ 42.50
7. จากข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดยเฉลีย่ สูงสุดรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทท่ี าให้
ตัดสินใจซือ้ นมสด และเข้าใชบริการทีร่ า้ นนมสด จากช่องทาง Social Media คิดเป็ นร้อยละ
71.50
8. จากข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดยเฉลีย่ ในส่วนของความพึงพอใจในการซือ้ และการใช้
บริการในร้านนมสด พบว่าส่วนใหญ่ตอ้ งการความพึงพอใจในด้านรสชาติ สูงสุดคิดเป็ นร้อยละ
82.50
ทัง้ นี้จากการศึกษาในส่วนของธุรกิจนี้สามารถพยากรณ์แนวโน้มการดาเนินธุรกิจได้ดงั นี้
การดาเนิ นการธุรกิ จ
จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลการศึกษาวิจยั จากแบบสอบถาม สามารถนามาเป็ นสิง่ ทีจ่ ะสามารถดาเนิน
กิจการได้ เพราะรูปแบบการศึกษาเป็ นแบบระบุความต้องจริงของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า และมีฐ านการอยู่
อาศัย และการทางานในบริเวณทีจ่ ะจัดตัง้ ร้าน จึงเป็ นข้อมูลในการดาเนินการกิจการได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามยังมีหลายปั จจัยเป็ นตัวกาหนดของความเป็ นไปได้ในการดาเนินกิจการ ซึง่ ต้องใช้ความ
สังเกต หรือทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินการได้ และหากเป็ นปั จจัยสาคัญ
ทีจ่ ะทาให้ทางร้านมีผลประกอบการทีด่ ี จะให้ความสาคัญกับปั จจัยนัน้ รวมถึงปั จจัยทีท่ าให้ผล
ประกอบการลดลง ต้องเป็ นประเด็นเพื่อศึกษา และแก้ไขปั ญหานัน้ โดยต้องมีการปรับตัว และ
เปลีย่ นแปลงตนเอง และรูปแบบของร้านอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างยังยื
่ นต่อไป
ยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
ในรูปแบบร้านนมสดยังมียอดขายจากร้านต่าง ๆ ทีด่ มี าโดยตลอด เนื่องจากนมสดเป็ นเครือ่ งดื่มที่
เป็ นแบบสุขภาพดี ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นึกถึง และหากยังมีสนิ ค้าอื่น ๆ ทีท่ าให้สามารถขายได้ หากมี
รายการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี และหากมีช่องทางในการจาหน่ายที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มบริโภคทีด่ ี ก็จะสามารถทาให้กจิ การดังกล่าวสามารถดาเนินไปได้ดว้ ยจานวน
ยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ อย่างแน่นอน มีผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาจานวนมากเช่นกัน และหาก
เรานาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทต่ี อ้ งมีการปรับเปลีย่ นตลอดเวลา โดยไม่ค่แู ข่งสามารถ
ปรับตัวตามเราทันได้ และหากมีการเติบโตทีด่ ใี นอนาคตยังเพิม่ การลงทุนในกิจการเดิม แต่เพิม่ ในส่วน
ของสินค้าทีไ่ ม่เหมือนเดิม เพื่อเพิม่ ยอดจาหน่ ายในส่วนของสินค้าชนิดใหม่ในร้านเดิมเป็ นต้น
การวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ของธุรกิ จเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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ความต้องการและการดาเนินการธุรกิจ ร้านนมสด โดยสถานทีต่ งั ้ อยูท่ ่ี ถนนตากสิน เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการดาเนินการทางกลยุทธ์ในระยะเวลา
5 ปี นัน้ มีหลายกลยุทธ์ทน่ี ามาดาเนินการ ซึง่ อาจจะแบ่งเป็ นกลยุทธ์ระยะสัน้ ในช่วงปี แรกในการดาเนิน
กิจการ ซึง่ ต้องให้ผบู้ ริโภค รูจ้ กั เพื่อให้มฐี านลูกค้าเพิม่ ขึน้ และกลับมาซือ้ ซ้า และในระยะเวลาต่อมาให้ม ี
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ถงึ แม้เราจะศึกษาอุตสาหกรรม
เดียวกันกับธุรกิจทีเ่ ราทา ยังต้องศึกษาเพิม่ ในส่วนของอุตสาหกรรมทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน เช่น
อุตสาหกรรมการจาหน่ ายอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการขยายผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจทิ ลั รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อศึกษารูปแบบความพึง
พอใจในการบริการ เพื่อนามาปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจต่อไป
ทัง้ นี้เจ้าของธุรกิจยังต้องเพิม่ กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดาเนินกิจการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น
กลยุทธ์เรือ่ งทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลพนักงานในร้าน รวมถึงกลยุทธ์การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ
และกลยุทธ์หากได้ทาการปฏิบตั แิ ล้วและผลการประเมินผลออกมา การดาเนินธุรกิจไม่สามารถเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการดาเนินกิจการอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั

บทสรุป
จากการศึกษาพบว่าผลงานการวิจยั สนับสนุนให้สามารถดาเนินกิจการได้ โดยมีทฤษฎีต่างใน
ส่วนของการทบทวนวรรณกรรมทีส่ ่งเสริมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการตามส่วน
ประสมการตลาด การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงการจัดการกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเป็ นปั จจุบนั ณ เวลาหนึ่ง
เท่านัน้ หากเวลาผ่านไป มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ สังคม วัฒนธรรม หรือความเชื่อต่าง ๆ และมีค่แู ข่ง
มากขึน้ คงต้องดาเนินการความต้องการของผูบ้ ริโภคในทันสมัยตามยุคและเวลานัน้ ต่อ ไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้ทาให้ได้ขอ้ มูลตามจุดมุง่ หมายของการวิจยั เท่านัน้ หากยังมีความรู้
เพิม่ เติมในส่วนของการพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาธุรกิจในปั จจุบนั ทีด่ าเนินการอยู่ หรือนาไป
พัฒนาการดาเนินธุรกิจในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียดตามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดดังนี้
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1.ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าให้มากขึน้ และการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
ด้านรสชาติ ความสะอาดและความสดของสินค้า ทัง้ นี้ตอ้ งมีสตู รเฉพาะตัวทีม่ คี วามอร่อยไม่เหมือนใคร
จึงสามารถเป็ นจุดขาย ทีค่ ่แู ข่งไม่สามารถใช้กลยุทธ์น้ีมาแบ่งส่วนของผูบ้ ริโภคไป
2.ด้านราคาหากเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่มคี ่แู ข่งในบริเวณสถานทีต่ งั ้ อาจจะไม่จาเป็ นในการลดราคาให้มผี บู้ ริโภค
แต่หากจะทาราคาปกติ และยึดหลักการของสินค้ามีคุณภาพ
3.การส่งเสริมการตลาด อาจจะกาหนดเป็ นตามเทศกาลต่าง ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องมีโปรโมชันที
่ ผ่ บู้ ริโภค
เลือก เช่น ซือ้ 1 แถม 1 เป็ นต้น
4.ด้านช่องทางการจาหน่าย เน้นการบอกต่อความประทับใจการบริการทีด่ ี จดจาชื่อลูกค้า และเมนูทส่ี งั ่
เป็ นประจา เป็ นการสร้างความประทับใจทัง้ ในครัง้ แรกในการใช้บริการ และยังเน้นเรือ่ งและการกลับมา
ซือ้ ซ้าของลูกค้าเก่าเป็ นต้น

ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพิม่ เติมในส่วนของการให้คะแนนความพึงพอใจผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามาในร้าน เพือ่
ค้นหาความต้องการผูบ้ ริโภคมากขึน้ เพื่อการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง โดยมีการทา
แบบสอบถามอย่างสม่าเสมอ
2. การประเมินส่วนแบ่งการตลาด และข้อมูลต่าง ๆของคู่แข่ง ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญ เพราะมีผลต่อการ
วางแผนกลยุทธ์ การประเมินทางเลือก และการวางตาแหน่งธุรกิจของตนเอง ซึง่ หากศึกษาในประเด็นนี้
ได้ จะทาให้สามารถนามาพัฒนาการดาเนินการธุรกิจได้ต่อไป
3.ศึกษาเกีย่ วกับโอกาสทางการตลาด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากในปั จจุบนั แนวโน้ม
พฤติกรรมของการซือ้ สินค้าและบริการ ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ ในปั จจุบนั
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รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั เรือ่ งความต้องการและการดาเนินงานของ
ธุรกิจประเภทร้านจาหน่ ายนมสด Business demand and operation of fresh milk shop and service
ได้รบั ความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนเจริญ ประธานโครงการ ในการให้คาปรึกษา
รายงานการค้นคว้าอิสระ และบทความวิจยั ฉบับนี้ ซึง่ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางทีถ่ ูกต้องในการจัดทา
แผนธุรกิจและรายงานการศึกษาอิสระ และให้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาทีย่ งั ไม่เหมาะสม หรือ
อาจจะไม่สมบูรณ์ ให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนเป็ น
ผลสาเร็จไปด้วยความเรียบร้อย ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรูต้ ่างๆ เพื่อนาแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ ตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภค รวมถึงผู้ประกอบการ ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูล
บทสัมภาษณ์ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
สุดท้ายนี้ ผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์
สาหรับ ผูท้ จ่ี ะศึกษาค้นคว้า หรือนาข้อมูลเพื่อไปพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด จึง
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
นางสาวกิง่ กาญจน์ ตุย้ คา
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