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ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิเนื้อย่างโคขุน วตัถุประสงค์ของการท าวจิยัในการ

ด าเนินงานทางธุรกจิเนื้อยา่งโคขนุเสยีบไม้ เพื่อศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของตลาด เพื่อศกึษา

ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 1 ปี เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ และเพื่อศกึษาการวางแผน

การตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ราย พบว่า พฤตกิรรม

การเลอืกบรโิภคเนื้อโคขุนมากทีสุ่ดคอื วนัจนัทร ์- วนัศุกรร์อ้ยละ 55 ช่วงเวลาทีบ่รโิภคมากสุดคอื ช่วง

เยน็ เวลา 16.00 – 19.00น. รอ้ยละ 42.5 สถานทีท่ีน่ิยมทีสุ่ดคอื ตลาดนัดกลางคนื รอ้ยละ 32.5 เหตุผล

ทีบ่รโิภคคอือรสชาตอิาหารถูกปากสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 41.0 ระดบัความสุกของเนื้อโคขุนทีผู่บ้รโิภคชอบ

มากทีสุ่ดคอื ระดบั Medium well done เกอืบสุก 100% จ านวน 73 รายคดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมา 

Well done จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และของทีผู่บ้รโิภคนิยมเลอืกรบัประทานคู่กนักบัเนื้อ

ย่างมากทีสุ่ดคอื บรโิภคเนื้อโคขุนย่างกบัน ้าจิม้รสเดด็มากทีสุ่ด จ านวน 121 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 

ราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื 10 – 20 บาท จ านวน 158 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 79.00  

 

 ในการด าเนินธุรกจิเนื้อยา่งโคขนุจะใชเ้งนิลงทุนการด าเนินกจิการใชจ้ านวนเงนิทัง้หมด 110,000 
บาท และเงนิส าหรบัใชจ้่ายหมุนเวยีนภายใน 1 เดอืนจ านวน 18,000 บาท ระยะเวลาคนืทุน (Payback 
Period) คอื 0.39 ปี และได้ประมาณการยอดขายรายไตรมาสไวท้ี ่ไตรมาส 1 200,000 บาท ไตรมาส 2 
300,000 บาท ไตรมาส 3 400,000 บาท และไตรมาส 4 500,000 บาท 

 

ค าส าคญั : ความตอ้งการและการด าเนินงาน , เนื้อโคขุน 
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 The purpose of this study is to study the business operation of the Beef Roast.  
The purpose of this study is to study demand and market behavior, sales and trends, business 
and services for a year. The purpose of this study is to study the five-year marketing plan, from 
200 samples, to discover consumer behavior. The most common time is Monday and Friday.  
The most popular time is evening. 16.00-19.00pm 42.5% is the most popular place. Thirty five 
percent of night market consumers are due to the fact that their taste is the highest proportion 
of 41.0% of fat meat. The Medium well done 36.5%, and Well done 20% of Wechsler 
fungicides  and consumer demand. Most importantly, meat consumption is the highest, about 
60.5 percent. The most reasonable price is 10-20 THB  which is 79.00% due to high taste food.   

 In operating the beef roast beef business, investment will be used for the total amount 
of 110,000 baht and 18,000 baht for revolving expenses within 1 month. Payback Period is 0.39 
years and the revenue forecast Quarter 1 200,000 baht, 2nd quarter 300,000 baht, 3rd quarter 
400,000 baht and fourth quarter 500,000 baht.  

 

Keywords: operation of the Beef Roast. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ในการด ารงชวีติประจ าวนัของมนุษย์ในวยัเรยีน หรอืแมก้ระทัง่วยัท างาน ที่ต้องออกไปท างาน
หรอืไปโรงเรยีนเป็นประจ าทุกวนั อาหารเชา้ซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไม่ได ้ดว้ยเวลาในช่วงเชา้ทีม่ไีม่มากนัก เขา้
งานสายหรอืไปเรยีนสายไม่ได้ระยะเวลาทีถู่กจ ากดับ้านไหนทีม่แีม่บ้านคอยท าอาหารไว้ใหก้็ไม่ต้องรบี 
แต่บ้านไหนที่จะต้องท าอาหารเอง หรอืเด็ก ๆที่พ่อแม่ก็ต้องรบีไปท างานเหมอืนกัน  กลุ่มคนเหล่านี้
ต้องการอาหารทีส่ามารถรบัประทานไดส้ะดวกไม่จ าเป็นต้องม ีถ้วยจานหรอืชอ้นกส็ามารถรบัประทาน
ได้ แถมยงัอิม่ทอ้งอกีด้วย ดงันัน้เราจงึเหน็ปญัหาตรงน้ี โดยเฉพาะในเมอืง ในเวลาเร่งด่วนที่ ต้องการ
ความ รวดเรว็ สะดวก อาหารที่หาซื้อง่ายและสะดวกในการรบัประทานจงึเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ โดยใน
ปจัจุบนันัน้มอีาหารหลายชนิดที่สามารถรบัประทานไดร้วดเรว็ในช่วงเวลาเร่งด่วนไดเ้ช่น ไก่ทอด แซน
วชิ ไสก้รอก ขา้วกล่อง เป็นตน้ เน่ืองจากปจัจุบนัสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
ตดิขดัอย่างมาก จงึต้องใช้เวลาการเดนิทางที่มากขึน้จงึท าให้เสยีเวลาในการเดนิทางไปมาก ซึ่งการ
รบัประทานอาหารมือ้เชา้มคีวาม จ าเป็นอยา่งมากส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 วตัถุประสงคข์องการท าวจิยัในการด าเนินงานทางธุรกจิเนื้อย่างโคขุนเสยีบไม้ 

 1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 1 ปี 

 3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 4. เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่ง 
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  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้ เป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัเรยีน และวยัท างานที่

ชอบรบัประทานเนื้อโคขุน และต้องการความรวดเรว็ในการรบัประทานอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล มจี านวน 200 คน 

 ตวัแปรทีศ่กึษา 

 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

  1.1 เพศ 

  1.2 อาย ุ

  1.3 อาชพี 

  1.4 รายได ้

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  2.1 พฤตกิรรมการบรโิภคเนื้อโคขุน คอื ผูบ้รโิภคซือ้อะไร ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใดผูบ้รโิภค

ซือ้ทีไ่หน ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ และใครมสี่วนรว่มในการดัสนิใจ 

  2.2 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  แนวโน้มธุรกิจเนื้อโคขุน ปี 2561 อุตสาหกรรมเลี้ยง โคเนื้อ โคขุน ได้กลายเป็นอุตสาหกรรม

การเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศไทยและจะเป็นอีกอุตสาหกรรมช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต

เพราะความต้องการผู้บรโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน(AEC)หลงัผนึกรวมกนัมาตัง้แต่เมื่อปี 2558 ท าให้มปีระชากร 10 ประเทศ รวมกนั

ทัง้หมดกว่า 640 ลา้นคน ปจัจบุนัเกษตรกรผลติโคเน้ือ โคขุน ไม่ทนัต่อความต้องการของตลาด นับเป็น

โอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ อ โคขุน รายใหม่สามารถยึดเป็นอาชีพมัน่คงได้  โดยปีที่ผ่านมา

เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ทัว่ประเทศ มคีวามสามารถผลติได้เพยีงแค่ 5 ล้านตวั คิดเป็นมูลค่าเงนิ

หมุนเวยีนกว่า 60,000-70,000  ล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมารฐัพยายามเดนิหน้าสานต่อนโยบายมุ่งเน้น

ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรไทยยดึอาชพีดงักล่าวเป็นอาชพีหลกัเพราะสรา้งรายได้มัน่คง นอกเหนือจากท าไร่

ท านา เพราะเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ไม่เพยีงแต่ตลาดภายในประเทศเท่านัน้ที่ต้องการบรโิภคไม่ต ่ากว่า 1 
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ล้านตัว แต่ตลาดต่างประเทศมคีวามต้องการบริโภคอีกหลายเท่าตัว  (bangkokbanksme, 2562: 

ออนไลน์) 

วิเคราะหก์ารด าเนินงานของธรุกิจคู่แข่ง  

การด าเนินงานของธรุกิจ “ต.เน้ือย่าง” 

 สะทา้นวงการเนื้อย่าง….เมื่อแบรนดเ์นื้อย่างราคาตลาดนัดเจา้แรกในประเทศไทยอย่างแบรนด ์
‘ต.เนื้อย่าง’ ต้นก าเนิดเนื้อโคขุนรสเดด็เสยีบไมท้ีค่รองใจผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ ถงึขนาดป้ิงขายไม่ทนัใคร
จะซื้อก็ต้องต่อควินิดนึงไม่นานเกนิรอ กระแสตอบรบัดขีนาดนี้ผู้บรหิารจดัหนักรบัตวัแทนขยายแฟรน
ไชสต่์อเนื่อง หวงัเป็นฮบัเชื่อมต่ออาชพีใหก้บัคนไทยมรีายไดแ้บบจดัเตม็ 

 ต.เนื้อย่าง อาหารทานเล่นคว้าใจผู้บรโิภคทัว่ทุกภูมภิาค ยงัคงทวีความแรงสุดๆ  จนกระทัง่
ผู้บรโิภคกลายมาเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่มกีว่า 50 รายทัว่ประเทศ (ใช้สทิธิ ์1 จงัหวดั 1 รายเท่านัน้) 
นอกจากนี้ยงัสามารถขยายฐานลูกคา้แฟรนไชส์รายย่อยไปอกีกว่า 250 สาขาทัว่ประเทศ และภายในปี 
2561 มแีนวโน้มแตะ 300 สาขาแฟรนไชสน์ี้อยา่งแน่นอน  

 ดว้ยอุปสงคข์องการลงทุนมจี านวนมาก ทว่าจะผลติแบบครวัเรอืนน่าจะผลติไม่เพยีงพอต่อความ
ต้องการของตลาด คุณโสภ ีผู้บรหิารคนเก่งไม่รอช้าตัง้โรงงานผลติเนื้อย่างเป็นของตนเอง ในจงัหวดั
เชยีงใหม่ภายใต้พนักงานฝ่ายผลติร่วม 100 ชวีติ เพื่อผลติเน้ือหมกัส าเรจ็รปูคุณภาพในแต่ละวนั ก่อน
ด าเนินการจดัส่งใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายและลูกคา้แฟรนไชส์รายย่อยใหเ้พยีงต่อความต้องการน าไปขาย
ทัว่ประเทศ ในส่วนผลติภณัฑแ์รกเริม่จาก ‚เนื้อย่างต้นต ารบั‛ ล่าสุด!!! เพิม่เนื้อย่างสูตรใหม่ ‚เนื้อย่าง
สูตรพรกิไทยด า‛ อย่างที่กล่าวว่า จุดเด่นของ ต.เนื้อย่าง คอืการคดัสรรและการรูจ้กัแหล่งวตัถุดบิทีเ่ป็น
เนื้อโคขุนแท้ๆ น ามาผลติและจ าหน่ายให้กบัตวัแทน และลูกค้าแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ ต.เนื้อย่าง 
นอกจากนี้เนื้องย่างสูตรพรกิไทยด าไม่มสี่วนผสมของพรกิ รสชาตไิม่เผด็ ท าใหเ้ดก็สามารถรบัประทาน
ไดโ้ดยผูป้กครองไมต่อ้งกงัวล 

 รปูแบบการลงทุน 

1. ชุดทดลองขาย ราคาเริม่ตน้ 3,000 บาท สิง่ทีไ่ดร้บัคอื เนื้อโคขุนเสยีบไม ้พรอ้มขาย 500 ไม้, 
ป้ายไวนิล ต.เน้ือยา่ง ขนาด 100×80 ซม. 1 ผนื, สติก๊เกอรบ์อกราคา, ป้ายโปรโมทตัง้โต๊ะ, ชุดหมวกกบั
ผา้กนัเป้ือน ทัง้หมดพรอ้มขายไดก้ าไรคุม้ค่าอย่างแน่นอน (อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ, เตายา่ง ลกูคา้จดัหาเอง)  

2. ชุดขายจรงิ ราคาเริม่ต้น 6,000 บาท สิง่ทีไ่ดร้บัคอื เนื้อโคขุนเสยีบไม ้พรอ้มขาย 1,000 ไม้ , 
ป้ายไวนิล ต.เน้ือย่าง ขนาด 180×100 ซม. 1 ผนื และขนาด 180×30 ซม. 1 ผนื, สติก๊เกอรบ์อกราคา, 
ป้ายโปรโมทตัง้โต๊ะ, ป้ายฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด 20×90 ซม. 2 แผ่น, ธงญี่ปุ่น 2 ชุด, ชุดหมวกกบัผา้กนั
เป้ือน ทัง้หมดพรอ้มขายไดก้ าไรคุม้ค่าอย่างแน่นอน (อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ, เตายา่ง ลกูคา้จดัหาเอง) 
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3. ชุดใหม่ล่าสุด! ราคาลงทุนเริม่ต้น 12,900 บาท พรอ้มคอีอส ต.เนื้อย่าง แขง็แรงไดม้าตรฐาน 
ขนาดหน้ากว้าง 1.20 เมตร โดยจะไดร้บัเนื้อโคขุนเสยีบไม ้และอุปกรณ์ทุกรายการครบครนัภายใต้แบ
รนด ์ต.เนื้อยา่ง พรอ้มเริม่ตน้ธุรกจิไดท้นัท ี(อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เตายา่ง ลกูคา้จดัหาไดเ้อง) 

รปูแบบหน้าร้านแฟรนไชนส ์

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที.่ Kiosk ต.เนื้อยา่ง 

ส าหรบัเรื่องการส่งมอบวตัถุดบิ ม ี‚บรกิารจดัส่งใหต้วัแทนและลูกคา้แฟรนไชสท์ัว่ประเทศผ่าน

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งเอกชนรวดเรว็ทนัใจ น าไปท าตลาดและเปิดรา้น ต.เนื้อย่างไดท้นัท ีโดยเนื้อย่าง

เสยีบไม้จ าหน่ายให้กบัตวัแทนในราคาส่ง 6 บาท/ไม้ ซึ่งตวัแทนสามารถน าไปก าหนดราคาขายปลกี

ใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยของท่านเองไดต้ามความเหมาะสม 

และในส่วนของลกูคา้แฟรนไชสร์ายย่อย สามารถน าไปย่างขายไดเ้ริม่ต้น 10-15 บาท/ไม ้เรากา

รนัต ีหากผูล้งทุนไดท้ าเลย่านชุมชน หรอืทีม่คีนพลุกพล่าน เช่น ตลาดนัดประจ าในทอ้งถิน่ ถนนคนเดนิ 

ยา่นตวัเมอืง ยา่นธุรกจิ ยา่นการศกึษา หรอืแมแ้ต่งานอเีวน้ทห์รอืงานวดัตามเทศกาล ยอดขายวนัละ/คนื

ละไมต่ ่ากว่า 500-1,000 ไม ้อยา่งแน่นอน 

 

 

แผนการด าเนินธรุกิจของแบรนด ์น.เน้ือนะ 
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 ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ 

 ธุรกจิจ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากเนื้อโคขุน แบรนด์ น.เนื้อนะ จ าหน่ายเนื้อย่างเสยีบไม ้ตามตลาด
กลางคนื หรอื บธูงานจ าหน่ายอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ นอกจากเนื้อน่างเสยีบไมแ้ลว้ยงัม ีเนื้อย่างเสยีบ
ไมแ้บบส าเรจ็รปูแพค็ถุงสุญญากาศ และเนื้อแดดเดยีวใส่ถุงแช่แขง็ สามารถน าไปทอดเอง 

การวิเคราะห ์SWOT 

วิเคราะหจ์ดุแขง็ (Strengths) 

• สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ย ทัง้ดา้นราคา และความสะดวกรวดเรว็ 

• วตัถุดบิทีใ่ชส้ามารถหาซือ้ไดง้า่ย และมมีากเพยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

• ความหลากหลายของรสชาตแิบบไทย ท าใหถู้กปากทัง้คนไทย และเป็นทีส่นใจของ
ชาวต่างชาต ิ

• เทคโนโลยไีมซ่บัซอ้นง่ายต่อการใชง้านและบ ารงุรกัษา 

วิเคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness) 

• เป็นสนิคา้แบรนใหมย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของตลาด 

• สถานทีจ่ดัจ าหน่ายยงัไมค่รอบคลุมทุกเขตพืน้ทีเ่นื่องจากเริม่ตน้มเีพยีง 1 สาขา 

• ไมส่ามารถใหส้ารอาหารไดค้รบ 5 หมูต่ามหลกัโภชนาการ 

• เป็นอาหารทีเ่หมาะส าหรบัรบัประทานขณะยงัรอ้นๆ 

• ไมส่ามารถตอบโจทยข์องคนบางกลุ่มไม่รบัประทานทานเน้ือ  

วิเคราะหโ์อกาส (Opportunities) 

• ความตอ้งการความแปลกใหมใ่นรสชาตแิละรปูแบบของอาหาร 

• ลกัษณะการใชช้วีติของประชากรในเขตกรงเุทพมหานครฯ 

• ขนาดของธุรกจิประเภทอาหารมขีนาดใหญ่สามารถเตบิโตไดด้ ี

 

วิเคราะหอ์ปุสรรค (Threats) 

• มมุมองของผูบ้รโิภคในแง่ของคุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการ 
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• สนิคา้ทดแทนหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซือ้ 

• มคีู่แขง่ขนัในอุสาหกรรมมากมาย จงึท าใหโ้อกาสในการชงิส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นไปไดไ้ม่
งา่ย นกั  

การเลือกลกัษณะเป้าหมาย (Segmentation) 

การแบ่งส่วนตลาด STP การแบ่งส่วนการตลาด (Segment marketing) หลกัเกณฑใ์น
การแบ่งส่วน ตลาดผูบ้รโิภค 

- การแบ่งส่วนตลาดทางภูมศิาสตร ์(Geographic segmentation) 

• ตามสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 4 สถานี ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารสงูสุด/วนั 
• ตามแหล่งชุมชนเมอืงสถานทีท่่องเทีย่ว ป ัม๊น ้ามนั ตลาดกลางคนื ทีม่ผีูค้นเดนิทางสญัจร ผ่าน
หรอืแวะใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก 

-  การแบ่งตลาดตามประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) 
• เพศชายและหญงิ  
• อาย ุ10 ปีขึน้ไป 
• ทุกระดบัรายได ้
• ทุกอาชพี 
• ทุกสถานภาพ  

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของ กลุ่มลกูคา้รา้นเน้ือยา่งไม ้คอืกลุ่มบุคคลทัว่ไป ทุกเพศ ทุกวยั ที่
ตอ้งการความอรอ่ย ความสะดวกรวดเรว็ และ อาหารเกรดคุณภาพ มเีวลาในมือ้เชา้น้อย ตอ้ง
รบีไปท างานจงึตอ้งการอาหารทีส่ะดวกใชเ้วลาประกอบไมน่าน 

กลุ่มเป้าหมายรอง คอืกลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้ราคาส่งเพื่อไปต่อยอด หรอืประกอบ
รา้นคา้ รา้นอาหารต่าง ๆ 

 

 

 

 

การวิเคราะหแ์ผนการการจดัการและก าลงัคน  
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โครงสร้างองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางร้านจะท า การคดัเลอืกพนักงาน โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัติามรายละเอยีด
งาน (Job Description) ใหค้วามส าคญักบับุคลกิภาพและประสบการณ์ของผูส้มคัร โดยการคดัเลอืกจะ
กระท า ทนัททีี่ทราบว่าจะมตี าแหน่งว่าง เพราะตามนโยบายของร้าน พนักงานต้องแจ้งลาออกก่อน
ก าหนดลาออกจรงิ เป็นเวลา 1 เดอืน ซึง่ช่วงเวลดงักล่าวจะเป็นระยะเวลาในการดดัเลอืกพนักงานและ
สอนงานส่วนการคดัลือกพนักงานครัง้แรกก่อนเปิดให้บรกิารจะกระท า ก่อนการเปิดบรกิาร (Grand 
Opening) ประมาณ 1 เดอืน เพื่อใหม้เีวลาเพยีงพอในการฝึกอบรม และเตรยีมระบบและ ขัน้ตอนงานทีด่ี
ทีสุ่ด 

การก าหนดต าแหน่งธรุกิจ (Positioning) 

เมื่อพจิารณาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความสะดวก ความอร่อย 
และตองการ รบัประทานอาหารทีม่คีุณภาพ อกีทัง้ผูบ้รโิภคมกัใหค้วามส าคญัดา้นรสชาต ิความแปลกใหม ่
และความ หลากหลายของเมนูอาหาร ดงันัน้การวางต าแหน่งของผลติภณัฑจ์งึวาง ธุรกจิเนื้อย่าง ใหเป็น
รา้นทมี ีความหลากหลายในด้านเมนูอาหารที่มคีุณภาพ และ เนื่องจากเป็นอาหารที่สามารถทานได้ทุก
เพศทุกวยั จงึ ก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ดก็สามารถเขา้ถงึได ้  

 

 

 

 

กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด 

เจ้าของกิจการ 

ฝ่ายผลิต 

แพค็สินค้า 

ฝ่ายจดัส่ง 

การเงินและบญัชี 
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กลยทุธด้านสินคา ( Product ) 

 คา้ส่ง 
 เนื้อแดดเดยีวแพค็ถุงสุญญากาศ แพค็ละ 500g และเนื้อโคขนุเสยีบไม ้แพค็ถุง

สุญญากาศแพค็ละ 30 ไม ้
 

 คา้ปลกี 
 ผลติภณัฑเ์นื้อย่างพรอ้มรบัประทาน มหีลากหลายรสชาตทิัง้ตน้ต ารบั พรกิไทด า หมา่

ล่า เสยีบไม ้
 ในการพฒันาสนิคา้และบรกิารของ เนื้อย่าง จะมุง่เน้นไปทีล่กูคา้เป็นหลกั เพื่อใหไ้ดส้นิคา้ และ

บรกิารทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีสุ่ด 
 มโีลโก และสโลแกนทีเ่ด่นชดั จดจ างา่ย  
 เน้นการพฒันาสนิคา้ โดยการเพิม่รสชาตติามทีต่ลาดนิยม 
 ปรบัปรงุขนาดบรรจใุหเ้หมาะสมตามการบรโิภคของลกูคา้ 
 พยายามปรบัปรงุการผลติใหไ้ดม้าตรฐานดา้นอาหาร เนื่องจากผูบ้รโิภคอาหารมกัค านึงถงึ 

ความปลอดภยั สะอาด และดา้นสาธารณสุข 
 สนิคา้มตีูอ้บท าความรอ้น เพื่อทาใหสนิคา้มคีวามสดใหมอ่ยูต่ลอดน่ารบัประทานต่อผูบ้รโิภค 

 

กลยทุธด้์านราคา( Price ) 

- คา้ส่ง 

o เนื้อแดดเดยีวแพค็ถุงสุญญากาศ แพค็ละ 500g แพค็ละ 300 บาท และเนื้อโคขนุเสยีบ
ไม ้แพค็ถุงสุญญากาศแพค็ละ 30 ไม ้แพค็ละ 200 บาท 

- คา้ปลกี 

o กลยทุธก์ารตัง้ราคา ยงคงใชก้ลยทุธก์ารตัง้ราคาเท่าราคาตลาด เมือ่เทยีบกบัคุณภาพ

และปรมิาณ ปจัจบุนัตัง้ราคาขายปลกีที ่10 บาทต่อ 1 ไม ้ซึง่เท่ากบัคู่แขง่  

กลยทุธด้์านการจดัจ าหน่าย ( Place ) 

มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั ดงันี้ ช่วงปีแรกของการด าเนินงาน 

1. Online Store: ช่องทางตาม E-Marketplace ต่าง ๆ Shopee Lazada Facebook 
Marketplace (แพค็สุญญากาศ) 

2. การขายตรงในบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส ทีม่จี านวนผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 
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3. งานนิทรรศการออกรา้นต่าง ๆ ตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลอาหาร / สนิคา้ OTOP 
เพื่อให ้ผลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ รวมทัง้ออกซมิในงานการกุศล ศูนยก์ารคา้ชัน้น า ตลาดสด
ขนาด ใหญ่ ป ัม๊น ้ามนัเสน้ทางท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

ช่วงปีที ่2 ของการด าเนินงาน เพิม่เตมิโดยการ 

1.   ขยายสาขาเพิม่ตามตลาดนดักลางคนือื่นๆ  

2.   ขายทางออ้ม โดยกจิการแฟรนไชสใ์หส้ าหรบัผูท้ี่มคีวามสนใจทีจ่ะท าธุรกจิเนื้อย่าง 
โดยมอุีปกรณ์ครบ พรอ้มน าไปยา่งขายไดเ้ลย 

3.   มกีารปรบัปรงุช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้อยูเ่สมอ (การขนส่ง 
การคลงัสนิคา้) 

 

กลยทุธด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion ) 

การส่งเสรมการขาย 

- มสีนิคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองชมิฟรใีนช่วงเปิดตวัรา้น เพื่อสรา้งความรูจ้กัตวัสนิคา้ใหก้บัทาง 
ผูบ้รโิภค 

- Voucher ใชแ้ทนเงนิสดในการซือ้สนิคา้ในครัง้ต่อไป 

- จดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย เช่น 10 ไมแ้ถม 1 ไม ้เพื่อเพิม่ความสนใจในการซือ้ จ านวนมาก 
เป็นตน้ ซึง่จะจดัโปรโมชัน่ในช่วงหลงัจากทีส่นิคา้เปิดตวัในระยะหน่ึง 

- มบีรกิาร delivery ใหถ้งึทีใ่นกรณทีม่กีารส่งเนื้อยา่ง ต่อครัง้จ านวนเกนิ 100 ไมข่ึน้ไป เพื่อ 
เป็นบรกิารเสรมิใหเ้ป็นทีน่่าสนใจต่อลกูคา้ 

การโฆษณา  

- โฆษณาในสื่อ Social media Facebook, Line@, Instagram เพื่อสรา้งการรบัรูข้องผูบ้รโิภคที่
มากขึน้ 

- การตดิ sticker โฆษณาสนิคา้ บนรถกระบะ และรถจกัรยานยนตข์องบรษิทั เพื่อใหเ้ปนการ 
โฆษณาประชาสมัพนัธแ์บบเคลื่อนที ่

- บรรจุภณัฑท์ีใ่ส่สนิคา้มชีื่อรา้น และช่องทางการตดิต่อทีช่ดัเจน  
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- Face Book Fan page และช่องทาง Social ต่าง ๆ ซึง่จะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดง้่าย 
ชดัเจน และกวา้งขวางโดยใชเ้งนิทุนไม่มากนกั 

- จา้ง Blogger ดา้นอาหารมารวีวิทีร่า้น 

 

แผนการเงิน 

นโยบาย แหล่งเงินทุนและแผนการเงิน 

             การด าเนินการลงทุนธุรกจิพบว่าธุรกจิตอ้งใชเ้งนิลงทุนการด าเนินกจิการใชจ้ านวนเงนิทัง้หมด 
110,000 บาท และเงนิส าหรบัใชจ้่ายหมุนเวยีนภายใน 1 เดอืนจ านวน 18,000 บาท เนื่องจากค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินธุรกจิ ยงัไมม่ากนกั จงึมสีดัส่วนการลงทุน มดีงันี้ 

           ส่วนขอผูล้งทุน ถอืหุน้   300,000  บาท 
           ดงันัน้ เงนิลงทุนทัง้หมด  300,000  บาท 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานวตัถุดบิดงันี้ 

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 

งบในการโฆษณาในปีแรก 15,000 บาท 

เครือ่งซลีสุญญากาศจ านวน 2 เครือ่ง 10,000 บาท 

ตูแ้ช่แขง็ 368L 60,000 บาท 

หน้ารา้นแบบ Mobile 1 ชุด 5,000 บาท 

เตายา่งไฟฟ้า  2,000 บาท 

ตูอ้บแหง้ ลมรอ้น 13,000 บาท 

อุปกรณ์เบด็เตลด็ 5,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเร่ิมต้น 110,000 บาท 
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การวิเคราะหอ์ตัราส่วนการด าเนินการลงทนุ 
 รายละเอียด ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เป้าหมาย เป้าหมายยอดขาย 200,000 300,000 400,000 500,000 

ค่าใช้จ่าย ตน้ทุนคงที ่ 5,938 5,938 5,938 5,938 
ค่าเช่าที ่ 24,000 24,000 24,000 24,000 
ตน้ทุนผนัแปร 5,000 7500 10,000 12,500 
โปรโมชัน่ส่งเสรมิ
การขาย 

5,000     

โฆษณา Google Ad.  5,000   
โฆษณา Facebook  5,000   
เงนิส ารองหมนุเวยีน 60,000 60,000 60,000 30,000 
รวมค่าใชจ้่าย 69,938 77,438 69,938 72,438 

ก าไร

ประมาณการ 

ยอดขาย – 

ค่าใช้จ่าย 
100,062 192,562 300,062 397,662 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

จากการประเมินรายได้ของบริษัทพบว่า บริษัทมีระยะเวลการคืนทุนอยู่ที่ 0.39 ปี ซึ่งเป็น
ระยะเวลาการคนืทุนทีเ่รว็ ท าใหบ้รษิทัน้ีเป็นบรษิทัทีน่่าลงทุนและไดผ้ลตอบแทนเป็นทีน่่าพอใจ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการศกึษาเรือ่งความตอ้งการและวธิกีารด าเนินงานของธุรกจิเนื้อย่างโคขุนในเขตกรงุเทพและ
ปรมิณฑล มวีธิกีารศกึษาดงันี้ 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตเน้ือหา   

เน้อหาในการศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ย การศกึษาเกี่ยวกบัความต้องการและวธิกีารด าเนินงาน
ของธุรกจิเนื้อย่างโคขุนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยใชแ้นวความคดิเกี่ยวกบัการศกึษาพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคคอื หลกั 6W’s และ 1H และทฤษฎปีจัจยัสว่นประสมการตลาด 

ขอบเขตประชากร 

ด าเนินงานโดยการออกส ารวจประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื เพศชาย หรอืหญงิ ที่อาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพและปรมิณฑล เป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัเรยีน และวยัท างานที่ชอบรบัประทานเนื้อโคขุน และ
ตอ้งการความรวดเรว็ในการรบัประทานอาหาร  

ขนาดตวัอย่างและวิธีการคดัเลือกตวัอย่าง 

             ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวจิยั เลอืกกลุ่มตัวอย่างที่อาศยัอยู่ในที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพและปรมิณฑล เป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัเรยีน และวยัท างานทีช่อบรบัประทานเนื้อโคขุน และต้องการ
ความรวดเรว็ในการรบัประทานอาหาร จ านวน 200 ราย เพื่อเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชากร
ทัง้หมดในพืน้ที ่เนื่องจากไมท่ราบขอ้มลูประชากรทีแ่ทจ้รงิ  

วิธีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) ทาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูบ้รโิภค
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกรบัประทานเนื้อโคขุน ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบฟอรม์ออนไลน์ของ Google Form เป็นแบบสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลที่
รบัประทานเน้ือโคขนุ จ านวน 200 ราย จากนัน้จงึน าแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
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ผลการวิจยั 

 

จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 

ราย พบว่า พฤตกิรรมการเลอืกบรโิภคเนื้อโคขุนมากทีสุ่ดคอื วนัจนัทร ์- วนัศุกรร์อ้ยละ 55 ช่วงเวลาที่

บรโิภคมากสุดคอื ช่วงเยน็ เวลา 16.00 – 19.00น. รอ้ยละ 42.5 สถานที่ที่นิยมที่สุดคอื ตลาดนัด

กลางคนื รอ้ยละ 32.5 เหตุผลทีบ่รโิภคคอือรสชาตอิาหารถูกปากสูงสุดคดิเป็นรอ้ยละ 41.0 ระดบัความ

สุกของเนื้อโคขนุทีผู่บ้รโิภคชอบมากทีสุ่ดคอื ระดบั Medium well done เกอืบสุก 100% จ านวน 73 ราย

คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมา Well done จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และของทีผู่บ้รโิภคนิยม

เลอืกรบัประทานคู่กนักบัเนื้อยา่งมากทีสุ่ดคอื บรโิภคเนื้อโคขนุยา่งกบัน ้าจิม้รสเดด็มากทีสุ่ด จ านวน 121 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 ราคาทีเ่หมาะสมที่สุดคอื 10 – 20 บาท จ านวน 158 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

79.00  

 

ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

 

 เนื่องจากธุรกจิเนื้อยา่งโคขุนมกีารแข่งขนัค่อนขา้งสงู ผูศ้กึษาวจิยัจงึอยากเสนอแนะเกีย่กบัการ
พฒันาตวัผลติภณัฑใ์นเรือ่งของแพค็เกจ รสชาตใิหม้หีลายตวัเลอืกมากขึน้ และเทคโนโลยกีารช าระเงนิ
ใหม้คีวามหลากหลาย 
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