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บทคดัย่อ 
 สนิคา้ประเภทเบคอนรมควนันัน้เราจะเหน็ไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไปและมหีลากหลายแบรนดใ์ห้
เลอืกซือ้ซึง่จะแตกต่างกนัดว้ยคุณภาพ ระยะเวลาในการรมควนั สดัสว่นไขมนัของชิน้สว่น ขนาดในการ
สไลด ์แต่ในความแตกต่างพวกนี้กลบัมรีสชาตขิองเบคอนรมควนัทีค่ลา้ย ๆกนักค็อืรสชาตเิคม็ ซึง่
ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ประเภทเบคอนรมควนันัน้กจ็ะน าไปปรุงเป็นอาหารชนิดอื่นต่อ
เป็นสว่นมาก หรอื น าไปผา่นกระบวนการ ทอด ยา่ง ผดั เพือ่ใหเ้บคอนรมควนัมคีวามสกุทีม่ากขึน้แลว้
ถงึจะรบัประทานซึง่ไม่มแีบรนดส์นิคา้ใด ๆเลยทีจ่ะสรา้งความแตกต่างในปัจจยัของรสชาตนิี้ และสรา้ง
เอกลกัษณ์เพิม่เตมิใหก้บัสนิคา้ไดเ้ลยเพราะถา้หากว่าสนิคา้ประเภทเบคอนรมควนัไดม้รีสชาตอิื่น ๆให้
ผูบ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้มากกวา่นี้กจ็ะท าใหม้ลูคา่ของสนิคา้เพิม่มากขึน้ดว้ย และ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผา่น
รา้นสะดวกซือ้กย็งัสามารถน าไปอุ่นรอ้นบนไมโครเวฟแลว้รบัประทานไดเ้ลยจงึเป็นสาเหตุใหม้กีารจดัท า
กระบวนการวจิยัชุดนี้ขึน้เพือ่ศกึษาปัจจยัในการซือ้สนิคา้ประเภทเบคอนรมควนัรสชาตไิทยของ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่คยบรโิภคเบคอนรมควนัอยูแ่ลว้นัน้วา่มปัีจจยัใดบา้งทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ทัง้ใน
ดา้นของสนิคา้ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และโปรโมชัน่กต็ามทัง้นี้กเ็พือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุทัง้ในดา้นความสะดวกสบายและดา้นสนิคา้ทีม่รีสชาตทิีส่ามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
 

Abstract 
Smoked bacon products that we can see in the market and have a variety of brands to 

choose from. Which will be different with quality Fumigation period Fat proportion of parts Slide 
size. But in these differences, the taste of smoked bacon is similar. The same is salty taste. 
Which entrepreneurs or consumers will buy smoked bacon products that will be used to cook 
into other types of food for most or to go through the process of frying, grilling, stirring to make 
the smoked bacon more mature to eat. Which does not have any brand of products That will 
make a difference in the factors of this taste or create an additional identity for the product. 
Because if smoked bacon products have other flavors to consumers to choose to buy more, 
this will also increase the value of the product as well, and consumers who buy products 
through the convenience store can still be heated on the microwave and can eat at all. There 



causing this research process to be established in order to study the factors of buying smoked 
bacon products in the Thai taste of the target group who had already consumed the smoked 
bacon that has some influential factors. In choosing to buy in terms of products, prices, 
distribution channels or promotions, in order to meet the needs of consumers as much as 
possible. Both in terms of convenience and product taste that can reach this consumer group.  

Methods of conducting research, using data surveys using a random sampling, 200 
sample groups Statistics used in Data analysis including percentage and analysis of external 
factors.  

The purpose of this research was to study the factors of buying smoked bacon 
products, taste of the Bangkok people. To study the demand for products of Bangkok people 
and to study the demand for products of Bangkok people to study the consumption behavior of 
smoked bacon products of Bangkok people 

 

บทน า 
1. ความเป็นมา 

ปัจจุบนัเบคอนรมควนัทัว่ไปตามทอ้งตลาดเราจะเจอกบัหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทีเ่ป็นเบคอน
รมควนัเกรดพรเีมีย่มซึง่จะมคีวามแตกตา่งกนัทีร่สชาตทิีม่าจากการหมกัและความหอมกลิน่รมควนัของ
เบคอนรมควนั และขนาดของการสไลดเ์บคอนทีแ่ตกตา่งกนัซึง่ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รโิภคหลายทา่นจะ
ซือ้ไปเพือ่ประกอบอาหารต่อ หรอืแค่ท าสกุแลว้รบัประทานเลยและรสชาตชิองเบคอนรมควนันัน้จะมี
รสชาตทิีเ่ป็นความเคม็ผสมกบัรสชาตขิองวตัถุดบิหลกักค็อืเนื้อหมเูพยีงอย่างเดยีวผูท้ าวจิยัจงึเกดิความ
สงสยัในรสชาตวิา่ท าไมเบคอนรมควนัถงึไม่มรีสชาตอิื่นบา้งดงันัน้ดว้ยสาเหตุเหลา่นี้จะเลง็เหน็โอกาสใน
การแบ่งพืน้ทีก่ารตลาดของสนิคา้ประเภทเบคอนรมควนัอยูก่ค็อืการสรา้งความแตกต่างในแบรนดส์นิคา้
และตวัสนิคา้โดยการน ารสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยเขา้ไปแทรกอยูใ่นรสชาตขิองเบคอน
รมควนัซึง่นอกจากจะไดร้สชาตหิอมการรมควนัแลว้ยงัมรีสชาตไิทย ๆทีค่นไทยคุน้ชิน้แทรกอยูใ่นเนื้อ
ของเบคอนอกีดว้ย ทัง้นี้จะมโีอกาสจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงโดยทีส่ามารถบรโิภคไดท้ัง้การ
น าไปปรุง่แต่งกบัอาหารหรอืน าไปอุ่นรอ้นแลว้รบัประทานไดเ้ลย 

 

 



2. วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 
2. เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 
3. เพือ่ศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 
4. เพือ่ศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

3. นิยามศพัท ์

3.1 เบคอนรมควนัเกรดพรเีมีย่ม หมายถงึ เนื้อหมสูามชัน้ทีน่ าไปผา่นกระบวนการหมกัและรมควนันาน
จนเนื้อหมสูกุเกอืบจะรบัประทานไดเ้ลย 

3.2 ผูบ้รโิภคโดยตรง หมายถงึ ผูท้ีร่บัประทานสนิคา้ประเภทเบคอนรมควนัอยูเ่ป็นประจ า 

3.3 ภาคธุรกจิ หมายถงึ กลุ่มของลกูคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายย่อย หรอื รายใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้เพือ่ไปปรุง
แต่งหรอืจ าหน่ายต่อ 

3.4 โมเดริน์เทรด หรอื Modern Trade หมายถงึหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หรอื ขนาดกลาง 

 

4. ขอบเขตการวิจยั 

4.1 ขอบเขตดา้นประชากร  
 คนกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรต์่างกนั โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลกั คอื กลุ่ม
คนวยัท างาน กลุ่มวยัรุน่ กลุ่มทีส่ ัง่ซือ้อาหารผ่านชอ่งทางออนไลน์  
4.2 ขอบเขตดา้นเนื้อหา  
 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเบคอนรมควนัรสชาตไิทยของคนกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ปัจจยัทางดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นกระบวนการ  กลุ่มเป้าหมายทีอ่าศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั , พฤตกิรรมการเลอืกซื้ออาหารที่
แตกต่างกนั 

4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระหวา่งวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ถงึ วนัที ่19 กรกฎาคม 2562 

 



5.ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. ก าหนดกลยทุธใ์นการวางแผนการตลาด เพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
2. ทราบถึงแนวทางในการเพิม่ความพงึพอใจในพฤติกรรมการรบัประทานเบคอนรมควนัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
3. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผู้ประกอบการทางด้านโภชนาการนา ไปพจิารณาเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการ
เบคอนรมควนัรสชาตไิทย 
4. ทราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปพฒันาและวางแผนการตลาดได้ตรงความ
ตอ้งการ 
 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 

1. การเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรทัว่ไปทีอ่ยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร คอืกลุ่มคนทีเ่ป็นวยัท างาน นกัศกึษา ผูส้งูอาย ุและกลุ่มคนทีเ่ลอืกบรโิภคอาหาร
ประเภทเบคอนรมควนั 

1.2 สถานท่ีเกบ็รวบรวมข้อมูล สถานทีต่่าง ๆ จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น หา้งสรร
สนิคา้ รา้นอาหาร ออฟฟิศ ต่าง ๆ และ สือ่ออนไลน์  

1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ตวัอย่าง เป็นแบบสอบถามความตอ้งการและด าเนินงานธุรกจิ
เบคอนรมควนัรสชาตไิทย โดยผูว้จิยัไดท้ าการคดิคน้และตัง้ค าถามขึน้มาเองโดยแบ่งเป็น 5 สว่น 

1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัความตอ้งการซือ้เบคอนรมควนัรสชาติ
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.5 การวิเคราะหข้์อมลู ขอ้มลูทีร่วบรวมมาไดน้ัน้จะน ามาท าการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็
รทูางสถติใินการประมวลผลและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (Google Form และ SPSS) 

2. มีการเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีจะท าวิจยั 

 2.1 ท่ีมาและสถานท่ีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. บรษิทั รอเยลเนชเชอรลัฟู๊ด โปรดกัซ ์จ ากดั 

 2 จากเวบ็ไซตใ์นหลาย ๆเวบ็ไซต ์



การวิเคราะหข้์อมลู 

1.ผลสรปุจากการวิจยั 

 1.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูของผูท้ าแบบสอบถาม  
เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครฯ โดยแบง่เป็น เพศ อาย ุอาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และ สถานภาพ จากตารางที ่
4.1.1 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิจ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมา
เป็นผูช้ายจ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 น้อยทีส่ดุคอืเพศทางเลอืก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
0.5 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน จากตารางที ่4.1.2 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่อาย ุ18 – 25 ปี จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 รองลงมาอาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 74 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37 อายุ 36 ปีขึน้ไป จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 และสว่นทีน้่อยทีส่ดุคอื อายตุ ่า
กวา่ 18 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจากตารางที ่4.1.3 
จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 
รองลงมาคอืเจา้ของธุรกจิ จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 นกัศกึษา จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10.5 พนกังานภาครฐั จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 อาชพีอื่น ๆ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 
ตามล าดบัสว่นน้อยทีส่ดุคอื พอ่บา้น - แม่บา้น จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมดจากตารางที ่4.1.4 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายได ้20,0001 – 
30,00 บาท จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมามรีายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 73 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 ผูท้ีม่รีายได ้30,001 – 40,000 บาท และ ผูท้ีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไปมจี านวน
เทา่กนัคอื 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 สว่นทีน้่อยทีส่ดุคอืผูท้ี่มรีายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.5 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจากตารางที ่4.1.5 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาศกึษา
อยูใ่นระดบัปรญิญาโท จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 
ตามล าดบั สว่นทีน้่อยทีส่ดุศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาเอก จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจากตารางที ่4.1.6 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยูใ่น
สถานภาพโสด จ านวน 166 คนคดิเป็นรอ้ยละ 83 รองลงมาอยูใ่นสถานภาพสมรส จ านวน 27 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 13.5 สว่นทีน้่อยทีส่ดุอยูใ่นสถานถาพหย่ารา้ง จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 

 

 



1.2 ส่วนท่ี 2 ข้อมลูการตดัสินใจซ้ือเบคอนรมควนัรสชาติไทยโดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์(Products) 

จากตารางที ่4.2.1 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบรสชาตติม้ย ากุง้ จ านวน 99 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาเป็นรสชาตแิกงเขยีวหวาน จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 รสชาติ
แกงสม้ 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 และรสชาตมิสัมัน่ 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั สว่นทีน้่อย
ทีส่ดุคอืรสชาต ิอื่น ๆ อกี 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.2.2 
จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามชอบอตัราสว่นไขมนัในเบคอน 2 ต่อ 5 สว่น (คอ่นขา้งน้อย) มากทีส่ดุ 
จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 รองลงมาคอื อตัราสว่น 1 ต่อ 5 สว่น (น้อยทีส่ดุ) จ านวน 43 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และ อตัราสว่น 3 ต่อ 5 สว่น (คอ่นขา้งเยอะ) 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 
สว่นอตัราสว่นทีผู่ต้อบแบบสอบถามชืน่ชอบน้อยทีส่ดุคอื 4 ต่อ 5 สว่น (เยอะทีส่ดุ) จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.2.3 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามชอบ
ขนาดของเบคอนขนาด 2 มลิลเิมตร (คอ่นขา้งบาง)มากทีส่ดุ จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 
รองลงมาคอืขนาด 1.5 มลิลเิมตร (บางทีส่ดุ) จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 และ ขนาด 2.5 
มลิลเิมตร (คอ่นขา้งหนา) จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั สว่นขนาดทีผู่ต้อบแบบสอบถาม
ชืน่ชอบน้อยทีส่ดุคอื ขนาด 3 มลิลเิมตร (หนาทีส่ดุ) จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 

ปัจจยัด้านราคา (Price) 

จากตารางที ่4.2.4 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยซือ้เบคอนรมควนัอยูท่ีก่โิลกรมั
ละ 400 บาท จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองละมาเคยซือ้เบคอนรมควนัอยูท่ีร่าคากโิลกรมัละ 
350 บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 กโิลกรมัละ 450 บาท 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และ 
กโิลกรมัละ 500 บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 ตามล าดบั โดยสว่นทีน้่อยทีส่ดุคอื ราคาอื่น ๆ อกี
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.2.5 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ยอมรบัไดก้บัระยะเวลาในการเปลีย่นแปลงราคาของเบคอนรมควนัอยูท่ี ่6 เดอืน
ครัง้ จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59 รองลงมาคอืระยะเวลา 4 เดอืนครัง้ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 16 ระยะเวลา 3 เดอืนครัง้ จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 และ ระยะเวลา 5 เดอืนครัง้ จ านวน 
19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั สว่นทีน้่อยทีส่ดุคอืระยะเวลา อื่น ๆ อกี จ านวน 4 ทา่น คดิเป็น
รอ้ยละ 2 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 



ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

จากตารางที ่4.2.6 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ยนิดทีีจ่ะสัง่ซือ้เบคอนรมควนั
รสชาตไิทยผ่านชอ่งทางออนไลน์ โดยมจี านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87 สว่นผูท้ีไ่ม่ยนิดจีะสัง่ซือ้
เบคอนรมควนัรสชาตไิทย ผา่นชอ่งทางออนไลน์มจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.2.7 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยสัง่ซือ้อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Grab Food มากทีส่ดุ จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาคอืแอพพลเิคชัน่ Line 
Man จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 และ แอพพลเิคชัน่ Food Panda จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
4 ตามล าดบั สว่นทีน้่อยทีส่ดุคอืแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ อกี จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.2.8 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้อาหารแชแ่ขง็
ผา่นชอ่งทางรา้นสะดวกซือ้มากทีส่ดุ จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคอืช่องทาง โมเดริน์เท
รด จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37 ชอ่งทางตลาดสด 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และ ชอ่งทาง
ออนไลน์ 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั สว่นชอ่งทางทีน้่อยทีส่ดุ คอืช่องทางอื่น ๆ อกี 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

ปัจจยัด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

จากตารางที ่4.2.9 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดแบบ 
ซือ้ 2 แถม 1 มากทีส่ดุ จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 รองลงมาเป็นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดแบบ
ลดราคา 20 % ตามฤดกูาลต่าง ๆ จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดแบบ
ระบบสมาชกิสะสมคะแนน จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 ตามล าดบัและล าดบัสุดทา้ยคอืกจิกรรม
สง่เสรมิการตลาดรปูแบบอืน่ ๆ อกี 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จากตาราง
ที ่4.2.10 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่รบัรูข้อ้มลูขา่วสารทางออนไลน์ผา่น Facebook เยอะ
ทีส่ดุจ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.5 รองลงมาคอืชอ่งทาง Instagram จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 7 และอนัดบัสดุทา้ยคอืช่องทาง Twitter จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด จากตารางที ่4.2.11 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามจะรบัรูข้า่วสารชอ่งทางออฟไลน์ผา่นบธูป
ระชาสมัพนัธเ์ยอะทีส่ดุ จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รองลงมาเป็นชอ่งทางทวี ีจ านวน 81 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 ชอ่งทางหนงัสอืพมิพแ์ละชอ่งทางนติยสารมจี านวนเทา่กนั คอื 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
2.5 ตามล าดบั สว่นชอ่งทางทีน้่อยทีส่ดุคอืช่องทางการรบัรูข้า่วสารทางออฟไลน์ชอ่งทางอื่น ๆ จ านวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 



1.3 ส่วนท่ี 3 ข้อมลูการตดัสินใจซ้ือเบคอนรมควนัรสชาติไทยโดยใช้
ปัจจยัด้านคณุภาพบริการ 

เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้เบคอนรมควนัรสชาตไิทยโดยใชปั้จจยัดา้นคุณภาพ
บรกิารของกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฯ โดยรปูแบบของการบรกิารทีม่อีทิธพิล
ต่อการซือ้เบคอนรมควนั 

จากตารางที ่4.3.1 จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบวธิกีารบรกิารแบบมพีนกังาน
คอยใหค้ าแนะน ามากทีส่ดุ จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาคอืการบรกิารจากเครือ่งมอื
ทนัสมยั จ านวน 57 คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 และ บรกิารตนเอง จ านวน 48 คดิเป็นรอ้ยละ 24 ตามล าดบั 
สว่นทีน้่อยทีส่ดุคอืการบรกิารรปูแบบอื่น ๆ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด  

1.4 ส่วนท่ี 4 ข้อมลูการตดัสินใจซ้ือเบคอนรมควนัรสชาติไทยโดยใช้
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้เบคอนรมควนัรสชาตไิทยโดยใชปั้จจยัดา้นภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ของกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฯ โดยใชปั้จจยัดา้นตราสญัลกัษณ์ทีม่ี
อทิธพิลต่อการซือ้ 

จากตารางที ่4.4.1 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ดว้ยวา่ตราสญัลกัษณ์มอีทิธพิล
ต่อการซือ้สนิคา้เบคอนรมควนัรสชาตไิทย จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 และ ผูท้ตีอบวา่ไม่มี
อทิธพิลต่อการซือ้ จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.4.2 
จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไมไ่ดค้ดิสนิคุณภาพสนิคา้จากภาพลกัษณ์ตราสญัลกัษณ์ของ
สนิคา้ จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 และผูท้ีต่ดัสนิ จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด จากตารางที ่4.4.3 จะเหน็วา่ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ลกัษณะตรา
สญัลกัษณ์ทีเ่รยีบงา่ยมากทีส่ดุ จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79 รองลงมาคอืลกัษณะตราสญัลกัษณ์ที่
มสีสีนัโดดเด่น จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 และ ลกัษณะตราสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสว่นน้อยทีส่ดุคอื
ลกัษณะตราสญัลกัษณ์ทีม่แีคต่วัหนงัสอื และ ลกัษณะตราสญัลกัษณ์รปูแบบอื่น ๆ จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

 

 



1.5 ส่วนท่ี 5 ข้อมลูการตดัสินใจซ้ือเบคอนรสชาติไทยโดยใช้ปัจจยัด้าน
การตดัสินใจซ้ือ 

เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้เบคอนรมควนัรสชาตไิทยโดยใชปั้จจยัดา้นการตดัสนิใจ
ซือ้ของกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฯ 

จากตารางที ่4.5.1 จะเหน็ไดว้า่ปัจจยัดา้นคุณภาพของสนิคา้มผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้
เบคอนรมควนัรสชาตไิทยของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ จ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 
รองลงมาคอืปัจจยัดา้น ราคา จ านวน 25 คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 ปัจจยัดา้น กจิกรรมสง่เสรมิการตลาด
จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 และ ปัจจยัดา้นบรกิาร จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ตามล าดบั 
สว่นปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้น้อยทีส่ดุคอืปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสนิคา้ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

2. ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดเพ่ือน าข้อมลูไปใช้กบัแผนธรุกิจ 

2.1 ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

ด้านผลิตภณัฑ ์รสชาตแิรกทีจ่ะผลติมาเพือ่ตรงใหต้รงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุกค็อืรสชาตติม้
ย ากุง้ แต่ขอ้มลูสว่นนี้กไ็ดร้บัความสนใจและขอ้เสนอจากกลุ่มตวัอยา่งอกีมากมายหลายรสขาต ิเพือ่
รองรบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต ไดแ้ก่รสผดักระเพรา รสเบคอนคัว่พรกิเกลอื รสทอดกระเทยีม 
รสย าไทย จนถงึรสน ้าพรกิต่าง ๆ โดยใชอ้ตัราสว่นชัน้ไขมนัของเบคอนทีท่ีค่วามมนั 2 ต่อ 5 สว่น หรอื
คอ่นขา้งน้อยและขนาดการสไลดอ์ยูท่ี ่2 มลิลเิมตร 

ด้านราคา กลุ่มตวัอยา่งเคยซือ้เบคอนรมควนัอยูท่ีก่โิลกรมัละ 400 บาทเป็นสว่นใหญ่ซึง่กเ็ป็น
ราคาสามารถตอบสนองและพอดกีบัก าลงัซือ้ ผูบ้รโิภคพอใจกบัการเปลีย่นแปลงราคาขายของเบคอน
รมควนัอยูท่ี ่6 เดอืนต่อครัง้ ซึง่ราคาขายทีต่ัง้ไวค้อื 400 บาทต่อกโิลกรมัจะตอ้งเพยีงพอต่อการผนัผวน
ของเนื้อหมดูว้ย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สว่นใหญ่ แทบจะ 90 % ยนิดทีีจ่ะซือ้สนิคา้เบคอนรมควนัผา่น
ชอ่งทางออนไลน์และในปัจจยับนัชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์กน็ิยมสัง่อาหารจาก Grab Food 
มากทีส่ดุรองลงมาคอื Line Man ดงันัน้ 2 ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์นี้กค็วรเป็นชอ่งทางทีค่วร
เลอืกใช ้สว่นในทางออฟไลน์สนิคา้ประเภทเบคอนรมควนันัน้จะถูกจดัจ าหน่ายในรปูแบบแชแ่ขง็ซึง่
ผูบ้รโิภคและกลุ่มตวัอยา่งจะนิยมซือ้สนิคา้ประเภทนี้ผา่นโมเดริน์เทรด และ รา้นสะดวกซือ้ตา่ง ๆ 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทางดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดทีจ่ะสามารถน ามาปรบัใช้
กบัธุรกจิไดน้ัน้ควรจะตอ้งสรา้งการรบัรูถ้งึกจิกรรมหรอืโปรโมชัน่ทัง้ชอ่งทางออนไลน์และชอ่งทาง



ออฟไลน์โดยช่องทางทีผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเลอืกใชเ้พือ่เขา้ถงึการประชาสมัพนัธม์ากทีส่ดุคอืกจิกรรม
โปรโมชัน่ซือ้ 2 แถม 1 และรองลงมาคอืลดราคา 20 %ตามฤดกูาล 

2.2 ข้อมูลด้านการตดัสินใจซ้ือ 

ด้านคณุภาพบริการ ในดา้นของคุณภาพบรกิารจากการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีจ่ะเลอืก
สนิคา้ประเภทอาหารและจากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยสว่นใหญ่แลว้ผูบ้รโิภคมกัจะ
ซือ้จากบรกิารทีม่พีนกังานคอยใหบ้รกิาร ซึง่จะสอดคลอ้งกบัตวัผลติภณัฑเ์พราะเป็นเบคอนทีม่รีสชาติ
แบบไทย ๆซึง่ควรจะมพีนกังานคอยแนะน ารสชาตแิละตวัสนิคา้กบัผูบ้รโิภค 

 ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า จากการท าแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งนัน้ไดค้ าตอบวา่ตรา
สญัลกัษณ์สง่ผลต่อการซือ้สนิคา้เป็นจ านวนมาก แต่ถงึจะสง่ผลต่อการซือ้สนิคา้แต่ไมไ่ดแ้ปลวา่ตรา
สญัลกัษณ์จะท าใหผู้บ้รโิภคหรอืกลุ่มตวัอยา่งตดัสนิคุณภาพของสนิคา้จากตราสนิคา้ซึง่ในทัว่ไปแลว้
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิคราสนิคา้จากความชอบสว่นตวัสว่นเรือ่งคุณภาพของสนิคา้นัน้ขึน้อยูก่บัตวัสนิคา้ไม่ใช่
ตราสญัลกัษณ์  

 ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในดา้นของปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เบคอน
รมควนัรสชาตไิทย ผูท้ีท่ าแบบส ารวจสว่นใหญ่ใหค้ าตอบวา่เป็นปัจจยัดา้นคุณภาพ  

5. การก าหนดรปูแบบธรุกิจ และการจดัการการเงิน 

 ตน้ทุนขัน้แรกในการเริม่ท าธุรกจิเบคอนรมควนัรสชาตไิทย จ านวน 2,515,000 บาท 

 1. ค่าตูอ้บรมควนัขนาดใหญ่ มอีตราการผลติ 250 กโิลกรมัต่อชัว่โมง จ านวน 2 เครือ่ง 

 2. เครือ่งสไลดเ์นื้ออตัโนมตัจิ านวน 2 เครือ่ง 

 3. เครือ่งซลีสญุญากาศ แบบสายพานต่อเนื่อง จ านวน 2 เครือ่ง 

 4. อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นการผลติ มดีตดัแต่ง ถาด เขยีง ถงัหมกั 

 5. อุปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังานเช่นคอมพวิเตอร ์โต๊ะ เกา้อี ้ 

 6. เฟอรน์ิเจอรใ์นส านกังาน 

 7. เงนิทุนหมุนเวยีน 1,000,000 บาท ส าหรบั 3 เดอืนแรกรวมคา่วตัถุดบิ และ เงนิเดอืน
พนกังาน คา่การตลาดต่าง ๆ 

 

 



6. การก าหนดรปูแบบธรุกิจ และการจดัการเชิงกลยทุธ ์

กลยทุธก์ารเพิม่ศกัยภาพ (Strategy to increase potential) - S+O คอืการใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ทีม่ี
อยู ่และสภาพโอกาสทีเ่อือ้อ านวย เพิม่ศกัยภาพในการท างานของหน่วยงาน เกดิเป็นปรมิาณและ
คุณภาพงานใหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

สรปุผลการวิจยั 

 1.1 ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ผลสรุปจากการท าแบบสอบถามและ
ศกึษาขอ้มลูโดยวธิที าแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายและศกึษาคน้ควา้จากการปฏบิตังิานในองคก์รที่
เกีย่วขอ้งรวมถงึการศกึษาขอ้มลูจากเวบ็ไซตต์่าง ๆไดข้อ้สรุปวา่ผูบ้รโิภคในทีบ่รโิภคอาหารแปรรปูจาก
เนื้อสตัวป์ระเภทเบคอนรมควนันัน้มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากคุณภาพของสนิคา้เป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอืปัจจยัของราคาและโปรโมชัน่ ดงันัน้ปัจจยัทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกค็อืปัจจยัการ
ผลติสนิคา้ทีต่อ้งมคีุณภาพรวมถงึคุณภาพของวตัถุดบิดว้ยปัจจยัดงักล่าวนี้จะเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความจงรกัภคัดกีบัแบรนดแ์ละองคก์รหลงัจากนัน้ปัจจยัเรือ่งของราคาและกจิกรรมสง่เสรมิ
ยอดขายจะเป็นสิง่กระตุน้ใหย้อดขายเพิม่ขึน้ ดว้ยลกัษณะของสนิคา้ทีเ่ป็นเบคอนรมควนัทัว่ไปตาม
ทอ้งตลาดจะมคีูแ่ขง่มากมายในทอ้งตลาดทัง้ผูป้ระกอบการรายเลก็และรายใหญ่ผูว้จิยัจงัเหน็โอกาสใน
การขายสนิคา้เพราะในทอ้งตลาดมกีารแขง่ขนักนัสงูมากแต่ดว้ยตวัสนิคา้ผูป้ระกอบการหลาย ๆรายยงั
แขง่กนัผลติสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัต่าง ๆกนัแคคุ่ณภาพของวตัถุดบิ ขนาดของการสไลด ์และความ
สกุของสนิคา้เทา่นัน้แต่ไมม่ผีูป้ระกอบการรายไหนสรา้งความแตกตา่งใหก้บัสนิคา้ประเภทนี้เลย ดว้ย
สาเหตุนี้ธุรกจิเบคอนรมควนัรสชาตไิทยจะสามารถสรา้งพืน้ทีส่ว่นแบ่งการตลาดของสนิคา้ประเภทนี้มา
ได ้และจะเป็นผูป้ระกอบการรายแรก ๆทีผ่ลติสนิคา้ประเภทนี้ขึน้มาและจากผลส ารวจถงึรสชาตแิบบ
ไทย ๆทีผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายชืน่ชอบกไ็ดเ้หน็ถงึกระแสตอบรบัและการแสดงความคดิเหน็ถงึความ
ตอ้งการในรสชาตแิบบไทย ๆอกีหลาย ๆรสชาตทิีส่ามารถเพิม่ลงในแผนการผลติสนิคา้ได ้โดยรสชาตทิี่
ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุกค็อื รสชาตติม้ย ากุง้ ซึง่แน่นอนวา่จะเป็นรสชาตทิีผู่บ้รโิภคคนไทยหลาย ๆคน
คงคุน้ชนิและเขา้ใจในตวัรสชาตนิี้ไดม้ากทีส่ดุอกีทัง้รสชาตติม้ย ากุง้เป็นรสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ประเทศไทยจงึมโีอกาสในการจ าหน่ายและขยายธุรกจิไปในต่างประเทศไดอ้กีดว้ยและอกีหลาย ๆ
รสชาตทิีผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจและจะเป็นตวัเลอืกในการผลติสนิคา้ต่อไปกค็อื รสชาตแิกง
สม้ รสชาตผิดักระเพราะ และรสชาตยิ าไทย ซึง่รสชาตเิหล่านี้เป็นรสชาตทิีค่นไทยทุกคนตอ้งเคนบรโิภค
และภมูใิจทีจ่ะบอกต่อใหก้บัคนในประเทศดว้ยกนัเองและต่างประเทศ  

 



 1.2 ยอดขายและแนวโน้มของยอดขาย 5 ปี ทีม่าของรายไดน้ัน้แบ่งออกมาได ้3 

ทาง คอื 1. รายไดอ้อนไลน์ 2. รายไดจ้าก Modern Trade 3. รายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิ โดยในปีแรกจะเริม่
จากการขายออนไลน์สลบักบัการออกอเีวน้ทโ์ดยตัง้เป้ายอดขายไวท้ี ่10 ลา้นบาท ปีต่อมาขยบัเขา้
โมเดริน์เทรดเพือ่เพิม่ยอดขายและการรบัรูโ้ดยตัง้เป้าไวย้อดขายไวท้ี ่15 ลา้นบาท และต่อมาเริม่ขยาย
ไปสูก่ารขายกลุ่มธุรกจิรายยอ่ย โดยตัง้เป้ายอดขายไวท้ี ่20 ลา้นบาทต่อปี ตามล าดบั หลงัจากนัน้จะ
คาดหวงัการเตมิโตจากยอดขาย ปีละ 5 เปอรเ์ซน็ต ์

ประมาณการรายได ้ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

ชอ่งทางออนไลน์ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,500,000 11,025,000 

Modern Trade - 5,000,000 5,000,000 5,250,000 5,512,500 

ยอดขายจากกลุ่มธุรกจิ - - 5,000,000 5,250,000 5,512,500 

ประมาณการยอดขายรวมต่อ

เดอืน 

833,333 1,250,000 1,666,666 1,750,000 1,837,500 

ประมาณการยอดขายรวมต่อปี 10,000,000 15,000,000 20,000,000 21,000,000 22,050,000 

หมายเหตุ : รายไดย้งัไม่หกัตน้ทุนการผลติโดยตน้ทุนของการผลติคดิเป็น 30 %ของราคาขายต่อ
กโิลกรมั 

 1.3 การด าเนินงานของธรุกิจ 

 การด าเนินงานของธุรกจิเบคอนรมควนัรสชาตไิทยนัน้จะเน้นนโยบายเรือ่งของคุณภาพสนิคา้
เป็นหลกัโดยตอ้งมคีุณภาพของสนิคา้ทีด่เีทยีบเท่าหรอืมากกวา่คูแ่ขง่ในทอ้งตลาดรายอื่น ๆ และจะสรา้ง
ความแตกต่างโดยการน ารสชาตไิทย ๆมาปรุงแต่งใหเ้ป็นเอกลกัษณะของสนิคา้ซึง่จะแตกต่างจาก
ผูป้ระกอบการเจา้อื่นอย่างสิน้เชงิ โดยผูว้จิยัจะท าการออกผลติภณัฑร์อบแรกออกมากค็อืรสชาตเิบคอน
รมควนัดัง้เดมิ และ เบคอนรมควนัรสชาตติม้ย ากุง้ และจะมรีสชาตอิืน่ ๆตามมาหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดตลาด
ดว้ยรสชาตติม้ย ากุง้ไปแลว้ อยา่งไรกด็แีมว้า่จะท าตลาดทีแ่ตกต่างเรือ่งรสชาตแิละรปูลกัษณ์แต่คุณภาพ
ของสนิคา้จะไม่ลดลงเพราะนี่คอืนโยบายหลกัทีจ่ะครองใจผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย ซึง่การทีจ่ะไดส้นิคา้ทีม่ี
คุณภาพดนีัน้ผูว้จิยัจะเน้นไปทีคุ่ณภาพการผลติดว้ย ตัง้แต่การคดัเลอืกวตัถุดบิจากฟารม์ทีม่คีุณภาพ
และไดม้าตราฐาน และ ฟารม์จากเกษตรกรทีไ่ดม้าตรฐานอกีดว้ย ทัง้นี้การทีร่บัซือ้เนื้อหมจูากเกษตรกร
รายยอ่ยดว้ยนัน้เพือ่เป็นการไม่ใหอ้งคก์รหรอือุคสาหกรรมผกูขาดกบัฟารม์ใดฟารม์หนึ่งอนัเนื่องมาจาก
เป็นการป้องกนัหากเกดิภาวะขาดแคลนเนื้อหมใูนทอ้งตลาด องคก์รยงัสามารถเกบ็ตุนเนื้อหมไูดจ้าก
หลาย ๆฟารม์ดว้ยกนั  

 



 1.4 การวางแผนการตลาดของธรุกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 การวางแผนการตลาดของธุรกจิเบคอนรมควนัรสชาตไิทยในระยะเวลา 5 ปีนัน้จะเป็นการท า
การตลาดทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคมากทีส่ดุเชน่ ในเรือ่งของรสชาตทิีจ่ะออกมาตาม
แบบส ารวจทีต่รงกบักลุ่มผูบ้รโิภค เรือ่งของราคากจ็ะตัง้ราคาไวท้ีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่เคยซือ้สนิค้าประเภท
เบคอนรมควนั และชอ่งทางการจดัจ าหน่ายกเ็น้นไปทีค่วามสะดวกสบายต่อผูบ้รโิภคทัง้ในรปูแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์เพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค 

 ใชช่ว่งแรกของการเริม่ท าธุรกจิ ประมาณชว่ง 1 ปีแรกสนิคา้แรกทีจ่ะออกจดัจ าหน่ายกค็อื
เบคอนรมควนัรสชาตติม้ย ากุง้ และ รสชาตดิัง้เดมิ เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละแบ่งปันสว่นแบ่งการตลาดใน
สนิคา้ประเภทเบคอนรมควนัและจะจดัจ าหน่ายผา่นชอ่งทางออนไลน์ เชน่บนแอพพลเิคชัน่สัง่อาหาร
อย่าง Grab Food Line Man และบนเพจเฟสบุ๊ค โดยการทีม่ชีอ่งทางการจดัจ าหน่ายแคช่อ่งทาง
ออนไลน์ก่อนนัน้ เพือ่ประหยดัค่าใชจ้่ายและทดลองตลาดอย่างประหยดังบประมาณและตรง
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่มากทีส่ดุและการทีม่ชีอ่งทางการจดัจ าหน่ายบนโซเชยีลมเีดยีวนัน้ยงั
สามารถท ากจิกรรมสง่เสรมิการตลาดไดท้ัง้ออนไลน์และออฟไลน์ เพราะบนโลกออนไลน์มพีืน้ทีก่าร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้ทีค่อ่นขา้งหลากหลายทัง้บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ และ บนแอพพลเิคชัน่ นอกจากนัน้จะ
ออกพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธโ์ดยการตัง้บธูจดัจ าหน่ายตามงานกจิกรรมบนหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆทีต่รง
กลุ่มเป้าหมายมากทีส่ดุเพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธส์นิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหลงัจากนัน้
ชว่งปลายปีที ่1 ถงึ ปีที ่2 จะออกรสชาตเิพิม่เตมิ  

2. การอภิปรายผลการวิจยั 

 แผนการท าการตลาดของธรุกจิเบคอนรมควนัเกดิจากการทีไ่ดศ้กึษาจากเวบ็ไซต ์และคน้ควา้
ขอ้มลูจากธุรกจิเบคอนรมควนัหรอือาหารแปรรปูโดยการไดไ้ปศกึษาท างานในองคก์รดงักล่าวท าใหเ้หน็
ถงึโอกาสและความเสีย่งของการท าธุรกจิชนิดนี้หากแต่วา่การเตรยีมตวัรบัมอืและมชีอ่งทางเพือ่รองรบั
หากกจิการไมเ่ป็นดัง่แผนการกจ็ะท าใหเ้กดิการขาดทุนลดลง ความเสีย่งในการท าธุรกจิแปรรปูเนื้อสตัว์
หรอืเบคอนรมควนัรสชาตไิทยนัน้กค็อืการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ ภาวะโรคระบาดของวตัถุดบิ 
ภาวะการขาดแคลนเนื้อหม ูโดยการแกปั้ญหาเหล่านี้คอืการท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคเขา้ใจและเชื่อใจใน
คุณภาพของผลติภณัฑค์วามมัน่คงของราคาสนิคา้และเอกลกัษณ์ในรสชาต ิซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลา  

 ดว้ยการท าสนิคา้ที ่ม ี2 ขนาด คอื ถุง 1 กโิลกรมั และ ถุง 200 กรมั เพือ่รองรบักบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ 2 กลุ่มดว้ยเหตุนี้หากกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคโดยตรงมคีวามนิยมในสนิคา้หรอื
ตอ้งการสนิคา้มากขึน้สนิคา้ประเภทถุง 200 กรมัจะสามารถจดัท ากจิกรรมสง่เสรมิยอดขายซือ้2แถม1ได ้

 



3. ข้อเสนอแนะ 

 ทัง้นี้หากท าธุรกจิประเภทเบคอนรมควนัรสชาตไิทยยงัมปัีญหาเกีย่วกบัเทรนของตลาดทีเ่ป็น
กระแสของการรกัสขุภาพอกีดว้ยซึง่กระแสนี้อาจสง่ผลกระทบกบัสนิคา้ไดเ้นื่องจากเบคอนรมควนัรสชาติ
ไทยมวีตัถุดบิหลกัคอืเนื้อหมสูว่นทอ้งทีช่ ัน้ไขมนัและเป็นสว่นทีส่ง่ผลกระทบกบัรา่งกายกระทบโดยตรง
ดงีนัน้วธิป้ีองกนัปัญหานี้ควรท าก่อนจะเป็นกระแสของการตลาดอกีครัง้โดยการทีส่นิคา้ประเภทเบคอน
รมควนัแบบดัง้เดมิไม่ไดม้แีคส่ว่นทีเ่ป็นเนื้อหมหูากมสีว่นทีเ่ป็นเนื้อสนัในหมดูว้ยซึง่จะมสีว่นทีเ่ป็นไขมนั
น้อยมาก ๆเพือ่มาประกอบเป็นสนิคา้เพือ่สุขภาพใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดร้บัรูก้่อนหากท าไดก้่อนทีก่ระแส
การรกัสขุภาพจะกลบัมาผูบ้รโิภคจะมทีางเลอืกในการบรโิภคสนิคา้มากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ในการจดัท าการศกึษาอสิระฉบบันี้จะส าเรจ็ลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากความ 
อนุเคราะหจ์ากหลายทา่น ทีส่ าคญัยงิผูศ้กึษาขอขอบพระคุณ ทา่นรองศาสตราจารย ์ศริชิยั พงษ์วชิยั 
เป็นอย่างสงูทีไ่ดก้รุณารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาอสิระฉบบันี้ นอกจากน้ียงัใหอ้งคค์วามรู ้
ค าแนะน าในการท าการศกึษาอสิระและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆอนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอสิระ และ
ขอขอบพระคณุอาจารย ์สมจติร ลว้นจ าเรญิ ไดก้รุณาเป็นประธานกรรมการสอบการศกึษาอสิระ ทัง้นี้ยงั
คอยชีแ้นะแนวทางการปรบัปรุงการศกึษาการศกึษาอสิระใหม้คีวามสมบรูณ์ขึน้ อกีทัง้ผูศ้กึษา
ขอขอบพระคุณคณะอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบั CMOs (กรูกูารตลาด) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกทา่นทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ลว้องคค์วามรูแ้ห่งปัญญาแก่ผูศ้กึษาจนส าเรจ็เป็น
มหาบณัฑติ 

ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเพือ่น ๆในหลกัสตูร CMOs (กรูกูารตลาด) ทุกคนทีไ่ดใ้หโ้อกาส 
แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มสขุรว่มทุกมาดว้ยกนัตลอดการศกึษาโดยเฉพาะคุณ วรพจน์ แซ่จอง ทีค่อย
ใหค้ าปรกึษาและความชว่ยเหลอืแก่ผูเ้ขยีนอนัเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหก้ารศกึษาในครัง้นี้เป็นรปูธรรมและ
ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
 สดุทา้ยแต่ส าคญัยิง่ ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณบดิา มารดา ผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความส าเรจ็ ใหพ้ลงั
ผลกัดนัใหเ้กดิก าลงัใจในการศกึษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ท าใหผู้ศ้กึษามคีวามมุ่งมัน่และความ
พยายามต่อการศกึษาผา่นพน้อุปสรรคตา่ง ๆมาจนส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ในการนี้ ผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การศกึษาอสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจไม่มากก็
น้อย และหากเนื้อหาในฉบบัดงักล่าวนี้ผดิประการใด ผูศ้กึษาขอน้อมรบัความผดินัน้ไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว
และขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
    

 



บรรณานุกรม 
บรษิทั Royal Natural Food Product ศกึษาขัน้ตอนและกระบวนการในการคดัเลอืกวตัถุดบิ ผลติสนิคา้ 
การจดัจ าหน่าย สบืคน้ดว้ยการเขา้ท างานในองคก์รในต าแหน่ง Sale & Marketing 
http://www.roysfood.com/  
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เนื้อสุกรของผูบ้รโิภค 
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11311/4/somyod_Fulltext.pdf 
 
นายสพุฒัน์ ศรธีนาธร รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารบรษิทั ซ.ีพ.ี เวยีดนาม คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั ศกึษากลยทุธก์ารตลาดเพือ่เพิม่พืน้ทีส่ว่นแบ่งการตลาด 
https://siamrath.co.th/n/55936 
 
Modern Manufacturing ศกึษาประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรในอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
https://www.mmthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8
%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-
%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%
AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ 
 
The Momentum ศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละชนิดของเบคอนทัว่โลก 
https://themomentum.co/bacon-the-morning-after-2/ 
 
อารว์ายทไีนน์ ศกึษามลูคา่ตลาดของอุตสาหกรรมแปรรปูเนื้อสตัว ์
https://www.ryt9.com/s/ryt9/237686 
 
ผศ.ดร พมิพเ์พญ็ พรเฉลมิพงศ ์ศกึษาถงึชิน้สว่นอวยัวะของหม ูและ กรรมวธิขี ัน้ตอนการท าเบคอน 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1137/bacon-
%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศกึษามลูค่าการสง่ออกของเนื้อสุกรไทย (26/05/2560) 
https://sites.google.com/a/ku.th/supplychainswine/reports/play-na-kar-kha-laea-kar-sng-
xxk/sakyphaphkhxngneuxsukrthiy?fbclid=IwAR2Ll0xdsu8hPda_NcRVouDefZ_uQZYpeCrUVqTUt
7JIoUO2S930nsN7XyI 

http://www.roysfood.com/
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https://siamrath.co.th/n/55936
https://www.mmthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://www.mmthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://www.mmthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://www.mmthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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https://sites.google.com/a/ku.th/supplychainswine/reports/play-na-kar-kha-laea-kar-sng-xxk/sakyphaphkhxngneuxsukrthiy?fbclid=IwAR2Ll0xdsu8hPda_NcRVouDefZ_uQZYpeCrUVqTUt7JIoUO2S930nsN7XyI
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https://sites.google.com/a/ku.th/supplychainswine/reports/play-na-kar-kha-laea-kar-sng-xxk/sakyphaphkhxngneuxsukrthiy?fbclid=IwAR2Ll0xdsu8hPda_NcRVouDefZ_uQZYpeCrUVqTUt7JIoUO2S930nsN7XyI

