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บทคัดย่อ 

 

 วตัถุประสงคข์องกำรวิจยัเป็นกำรศึกษำ 1) ควำมตอ้งกำรของตลำด 2)ยอดขำยและกำรด ำเนินกำร

ของธุรกิจทอดมนั 3) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรตดัสินใจซ้ือแฟรนไชส์ร้ำนทอดมนั 4)กำรจดักำร

เชิงกลยทุธ์ กำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยธุรกิจ (จ ำนวน 104 ตวัอยำ่ง) และผูป้ระกอบกำรหรือศึกษำขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินของธุรกิจ 

 ผลกำรวิจยั 1)ตลำดมีควำมตอ้งกำรกำรบริโภคทอดมนัในทอ้งตลำดยงัมีเป็นจ ำนวนมำก โดยฉพำะ

ทอดมนัปลำกรำยมีควำมนิยมสูงท่ีสุด ท ำใหผู้วิ้จยัตอ้งกำรแตกไลน์ผลิตของสินคำ้เพื่อเพิ่มยอดขำยใหก้บั

ธุรกิจมำกขึ้น 2)ยอดขำยประมำณกำรในปีท่ี1 จะอยูท่ี่ 1,368,000 บำท หกัค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ประมำณกำรก ำไร

สุทธิปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 161,944 บำท กำรด ำเนินธุรกิจสัดส่วนกำรลงทุนท่ีมำกท่ีสุดจะอยูท่ี่ตวัวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นตวั

ผลิตภณัฑ ์โดยกำรพยำกรณ์ผลอตัรำกำรตอบแทนของธุรกิจ (IRR) จะอยูท่ี่ 100% โดยจะใชเ้วลำคืนทุนท่ี 11 

เดือน 25 วนั หรือประมำณ 1ปี จุดคุม้ทุนต่อปีประมำณ 1,165,570 บำท 3)ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือแฟ

รนไชส์ทอดมนั ผูส้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใหค้วำมสนใจในปัจจยัดำ้นท่ีช่ือเสียงของแบรนด ์และ ดำ้น

ควำมเป็นธรรมของคู่สัญญำทำงของฝ่ำย ซ่ึงท ำให้ผูว้ิจยัเขำ้ใจถึงปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดกระบวนกำรตดัสินใจ

ซ้ือแฟรนไชส์ได ้4)กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ ใชก้ำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ Five Force Model เพื่อ

ศึกษำทั้งปัจจยัภำยในและภำยนอก และเปรียบเทียบทอดมนัปลำอินทรียก์บัคู่แข่งทำงธุรกิจซ่ึงเป็นสินคำ้

ทดแทนประเภทอ่ืน โดยก ำหนดใหศึ้กษำไปตำมวตัถุประสงคธุ์รกิจ 
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Abstract 

 

Business Demand and Operation of selling fish cakes and Expanding the to franchises The  

research purpose are to study 1) demand of the market, 2) sale, business  operation 3) study the factors 

that will cause the decision to buy fish cakes franchises 4) marketing planning by collecting date from 

target customers 104 people using questionnaires to collect data and entrepreneurs or executive as well as 

the information related to business operations  

 Results show that 1)There is still a lot of demand for fish cakes in the market. Especially the fish 

cakes are the most popular. This makes the researcher want to split the production line of products to 

increase sales for more businesses.  2) The sales forecast for the first year will be 1,368,000 Baht minus 

various expenses the first year net profit will be estimated at 161,944  baht. Business operations, main 

proportion of investment will be food ingredients which is the product ,which the projected rate of return 

of the project (IRR) will be 100%, with a payback period.  Approximately 11 month 25 days or about 1 

year break-even point per year approximately 1,165,570 baht. 3) Factors affecting the decision to buy  

fish cakes franchise Most of the respondents were interested in the brand reputation factor. and the 

fairness of the parties to the contract This allows the researcher to understand the factors that will cause 

the decision to buy a franchise. 4) Strategic management Use SWOT Analysis and Five Force Model to 

study both internal and external factors. and compare organic fish cakes with business competitors, which 

are substitutes for other products by requiring the study according to the business objectives. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทอดมนั เป็นอำหำรท่ีมีกำรน ำเน้ือปลำมำนวดใหเ้หนียว มำผสมเคร่ืองปรุงพริกแกง ไข่ไก่ แลว้น ำมำ

ทอดรับประทำนเป็นกบัขำ้ว นิยมใชเ้น้ือปลำกรำยขดู บำงคนอำจใชป้ลำหลำยชนิดมำสับรวมกนั คุณค่ำทำง

โภชนำกำรท่ีส ำคญัของอำหำรจำนน้ี คือโปรตีนจำกเน้ือปลำ ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีดีต่อสุขภำพ ช่วยใหพ้ลงังำน

และสร้ำงควำมเจริญเติบโตแก่ร่ำงกำย และดว้ยรสชำติท่ีถูกปำกคนจ ำนวนมำกจึงท ำให้เป็นท่ีนิยม และใน

ปัจจุบนัเศรษฐกิจอยูใ่นสภำวะท่ีมีกำรแข่งขนัสูง หำกตอ้งกำรท่ีจะท ำธุรกิจทอดมนัให้สำมำรถต่อยอดไปสู่

กำรขำยแฟรนไชส์ไดจ้ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบเป็นอยำ่งไรบำ้ง เน่ืองจำกธุรกิจแฟรนไชส์ สำมำรถเป็น

อีกทำงเลือกใหส้ ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรจะลงทุน แต่ยงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำก่อน 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นอีกทำงเลือกหน่ึงท่ีน่ำสนใจและเป็น ธุรกิจท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกสำกลวำ่ 

สำมำรถลดขอ้จ ำกดัดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้และดว้ยศกัยภำพของแฟรนไชส์ในประเทศไทยท่ีสำมำรถเติบโต

สวนกระแสเศรษฐกิจ อีกทั้งควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกิจ และขนำดของกำรลงทุนแฟรนไชส์ท่ีมี

ตั้งแต่หลกัหม่ืนไปจนถึงหลำยสิบลำ้นบำท ท ำใหร้องรับควำมตอ้งกำรลงทุนท่ีแตกต่ำงกนัของ

ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยไดเ้ป็นอยำ่งดี  

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรตดัสินใจซ้ือแฟรนไชส์ร้ำนทอดมนั เพรำะ
เม่ือผูว้ิจยัตอ้งกำรขยำยร้ำนทอดมนัสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แลว้ จ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบำ้งเพื่อ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรขำยแฟรนไชส์ทอดมนั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมนัของตลำด  
2. เพื่อศึกษำแนวโนม้กำรเติบโตของกำรด ำเนินธุรกิจทอดมนั 
3. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรตดัสินใจซ้ือแฟรนไชส์ร้ำนทอดมนั 
4. เพื่อศึกษำกำรวำงแผนกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลำ ๕ ปี 

 
 
 
 



ขอบเขตการวิจัย 

กำรวิจยัคร้ังน้ี สำมำรถก ำหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือทอดมนัรับประทำน และ
ปัจจยัควำมตอ้งกำรซ้ือแฟรนไชส์ร้ำนทอดมนั ไดด้งัน้ี 

1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ศึกษำพฤติกรรมควำมตอ้งกำรซ้ือทอดมนัของ และปัจจยัควำมตอ้งกำรในกำร
ซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนทอดมนั 

2. กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรเก็บขอ้มูลจำกผูบ้ริโภคท่ีมีกำรรับประทำนทอดมนัจริง 
3. ดำ้นระยะเวลำ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลแบบสอบถำมในช่วง พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัคือ กลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมชอบรับทำนทอดมนัจ ำนวน 104 คน ซ่ึงเป็น

วิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งโดยไม่ใชค้วำมน่ำจะเป็น ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยรวบรวมเป็นขอ้มูลจำก

แบบสอบถำม เพื่อน ำขอ้มูลมำท่ีไดม้ำใชใ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจ 

1.ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั เป็นประชำกรท่ีมีพฤติกรรมซ้ือของท่ีตลำดสดเซนส์หลุยส์ 

(ตลำดกิตติ) โดยใชร้ะยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลคือ พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – กรกฎำคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บ

แบบสอบถำมในช่วงวนัเสำร์-วนัอำทิตย ์ในช่วงเวลำ 6.30 น. – 10.30 น. 

2.สถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลำดสดเซนส์หลุยส์ (ตลำดกิตติ) 

3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั เป็นกำรใชข้อ้มูลเชิงสถิติพรรณำ ไดแ้ก่ ควำมถี่และค่ำเฉล่ียร้อยละ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค ำถำมดำ้นขอ้มูลประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำม เพศ อำย ุกำรศึกษำ อำชีพ เงินเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัพฤติกรรมและควำมตอ้งกำรในกำรซ้ือทอดมนัรับประทำน ในดำ้นรำคำ ดำ้น

ควำมตอ้งกำรซ้ือทอดมนัประเภทไหน ดำ้นสถำนท่ีในกำรซ้ือทอดมนั ดำ้นควำมถ่ีในกำรซ้ือทอดมนั 

ส่วนท่ี 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจะท ำใหท้่ำนเลือกซ้ือ “แฟรนไชส์ทอดมนั” ดำ้นปัจจยัท่ีจะท ำใหท้่ำน

เลือกซ้ือ “แฟรนไชส์ทอดมนั” และดำ้นส่ิงท่ีใหท้่ำนตอ้งกำรใหมี้ใน “แฟรนไชส์ทอดมนั” 

 

 



ผลการวิจัย 

 

 ใชห้ลกักำรวิเครำะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนำ เก็บรวบรวมขอ้มูลมำ และกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจะตอ้ง

สำมำรถตอบค ำถำม หรือประเด็นปัญหำท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นกำรวิจยัซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลตำมลกัษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอยำ่ง  
ลกัษณของกลุ่มประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถแบ่งออกมำไดเ้ป็นดงัต่อไปน้ี 

1.1 เพศ     จ ำนวน (คน)   ร้อยละ (%) 
หญิง             65      62.5 
ชำย             39      37.5 

1.2 อำย ุ(ปี)    จ ำนวน(คน)   ร้อยละ (%) 
ต ่ำกวำ่20 ปี            8       7.7 
21-25 ปี            5       4.8 
26-35 ปี            38       36.5 
36-50  ปี            45       43.3 
มำกกวำ่ 50 ปี           8        7.7 

1.3 ระดบักำรศึกษำ   จ ำนวน (คน)   ร้อยละ (%) 
มธัยมศึกษำหรือต ่ำกวำ่          14        13.5 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ          65        62.5 
ปริญญำโท            23        22 
ปริญญำเอก            1        1 
อ่ืนๆ (ปวส.)            1        1 

1.4 อำชีพ    จ ำนวน (คน)   ร้อยละ (%) 
นกัเรียน/นกัศึกษำ           11        10.6 
แม่บำ้น/พ่อบำ้น           2        1.9 
รับรำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ         8        7.7 
พนกังำนบริษทัเอกชน          61        58.7 
ธุรกิจส่วนตวั           22        21.1 

1.5 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   จ ำนวน (คน)   ร้อยละ (%) 
ต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 10,000 บำท         12        11.5 
10,001 - 20,000 บำท           16        15.4 



20,001- 30,000 บำท           27        26 
30,001 - 40,000 บำท           19        18.3 
40,001 - 50,000 บำท           12        11.5 
มำกกวำ่ 50,000 บำท           18        17.3 

1.6 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   จ ำนวน (คน)   ร้อยละ (%) 
ต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 10,000 บำท         12        11.5 
10,001 - 20,000 บำท           16        15.4 
20,001- 30,000 บำท           27        26 
30,001 - 40,000 บำท           19        18.3 
40,001 - 50,000 บำท           12        11.5 
มำกกวำ่ 50,000 บำท           18        17.3 

2. ขอ้มูลเชิงควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยำ่ง  
ภำพท่ี 2.1 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในกำรเลือกซ้ือ
ทอดมนัรับประทำนจำกรสชำติ และทำนง่ำย คิดเป็นร้อยละ 54.8 
และ 31.7 ตำมล ำดบั หำซ้ือสะดวกคิดเป็นร้อยละ 10.6 และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 

 
ภำพท่ี 2.2 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีควำมช่ืนชอบทอดมนัปลำ
กรำย และปลำอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 17.3 ตำมล ำดบั 
ทอดมนักุง้ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และทอดมนัชนิดอ่ืน คิดเป็นร้อย
ละ 7.7 

 
ภำพท่ี 2.3 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซ้ือทอดมนั 1-2 คร้ัง/
สัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 93.3 3-4คร้ัง/สัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 3.8 5-6
คร้ัง/สัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 1.9 และทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 1 
 

ภำพท่ี 2.4 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือทอดมนัต่อคร้ัง  
20-30 บำท และ 40-50 บำท คิดเป็นร้อยละ 41.3 และ 40.4 
ตำมล ำดบั โดยซ้ือคร้ังละ 60-80 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.6 และ
ตดัสินใจซ้ือมำกกวำ่ 80 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.7 

 



ภำพท่ี 2.5 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ซ้ือทอดมนัเพื่อไปรับประทำน
กบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยรับประทำนคนเดียว คิด
เป็นร้อยละ 23.1  โดยซ้ือคร้ังละ 60-80 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.6 
และตดัสินใจซ้ือมำกกวำ่ 80 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.7 

 
ภำพท่ี 2.6 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ซ้ือทอดมนัตลำดนดั และ
ตลำดสด คิดเป็นร้อยละ 60.6  และ 23.1 ตำมล ำดบั โดยซ้ือท่ี
หำ้งสรรพสินคำ้ คิดเป็นร้อยละ 11.5  และเลือกซ้ือท่ีอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 4.8 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจยัเร่ือง “ควำมตอ้งกำรและกำรด ำเนินธุรกิจกำรขำยทอดมนัหนำ้ร้ำน และกำรขยำยธุรกิจ

ไปสู่แฟรนไชส์ ช่ือร้ำน ทอดมนัอร่อยชวัร์ เซนส์หลุยส์ กรุงเทพมหำนครฯ” เป็นกำรวิจยัเชิงพรรณนำ โดย

สรุปผลกำรวิจยัไดด้งัน้ี 1.)พฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมนัของผูบ้ริโภคในทอดตลำดมีเกณฑค์วำม

ตอ้งกำรท่ีค่อนขำ้งสูง โดยเฉพำะทอดมนัปลำกรำยซ่ึงยงัมีควำมตอ้งกำรมำกกวำ่ทอดมนัปลำอินทรีย ์ท ำให้

ผูวิ้จยัตอ้งกำรแตกไลน์ผลิตสินคำ้ตวัใหม่เพื่อเพิ่มยอดขำยใหก้บัธุรกิจ  

2.)ผลกำรศึกษำยอดขำยและแนวโนม้ยอดขำย 5 ปี พบวำ่ จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกำรตดัสินใจซ้ือ 

ควำมเป็นไปไดข้องแนวโนม้ยอดขำยส ำหรับเป้ำหมำยในระยะยำว 5 ปี โดยก ำหนดใหย้อดขำยเติบโตขึ้นปี

ละ 10% ดงัน้ี 
ตารางการแสดงการประมาณรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ทอดมนัปลำอินทรียแ์บบทอด  
(เฉล่ียรำคำขำยต่อปี) 

1,152,000 1,267,333 1,394,000 1,533,333 1,686,667 

ทอดมนัปลำอินทรียแ์บบทอด  
(เฉล่ียรำคำขำยต่อปี) 

 216,000 237,500 261,250 287,500 316,250 

รวมเฉลีย่ยอดขาย 1,368,000 1,504,833 1,655,250 1,820,833 2,002,917 
3) ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือแฟรนไชส์ 
 3.1 ระดบัควำมเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมปัจจยัท่ีจะท ำใหผู้ต้อบแบบสอบถำมเลือกซ้ือ “แฟรน
ไชส์ทอดมนั” เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น พบวำ่ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกสุด คือ กำรบอกต่อๆกนัท่ีเกิดจำกควำมพึง



พอใจของผูรั้บประทำน (×̅ = 3.68, SD.=0.873) รองลงมำเป็น สินคำ้มีจุดเด่นและมีควำมไดเ้ปรียบทำงกำร
แข่งขนั (×̅ = 3.49, SD.=0.858) 

3.2 ระดบัควำมเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมส่ิงท่ีใหท้่ำนตอ้งกำรใหมี้ใน “แฟรนไชส์ทอดมนั” 
พบวำ่ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกสุด คือ ส่ิงท่ีใหท้่ำนตอ้งกำรใหมี้ใน “แฟรนไชส์ทอดมนั” สัญญำแฟรนไชส์ท่ีเป็น
ธรรมทำง2ฝ่ำย (×̅ = 3.96, SD.=1.051) รองลงมำเป็นโลโก/้แบรนดท่ี์ติดตลำด (×̅ = 3.74, SD.=0.945) 

ท ำใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรซ้ือแฟรนไชส์ของลูกคำ้คือกำรบอกต่อๆกนั หรือกำรเป็นท่ี
รู้จกัของแบรนดใ์นดำ้นควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภค และภำยในแฟรนไชส์ ส่ิงท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใหมี้มำกท่ีสุด
คือ กำรท ำสัญญำท่ีเป็นธรรมของทั้ง2ฝ่ำย 
4) ผลกำรศึกษำวำงแผนกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ เป็นระยะเวลำ 5 ปี  โดยศึกษำจำกใชก้ำรวิเครำะห์ SWOT 

Analysis และ Five Force Model 

จุดแขง็ (Strengths)  

• สถำนท่ีตั้งของร้ำนทอดมนัอร่อยชวัร์อยูใ่นตลำดท่ีเป็นแหล่งชุมชน ท ำใหมี้ผูส้ัญจรผำ่นไป

มำมำกมำย 

• เน่ืองจำกทอดมนัในทอ้งตลำดส่วนใหญ่ผลิตจำกปลำน ้ำจืด หรือเน้ือสัตวป์ระเภทอ่ืน ท ำให้

ควำมตอ้งกำรของทอดมนัปลำอินทรียอ์ยูใ่นระดบัปำนกลำงถึงสูง 

• ทอดมนัปลำอินทรีย ์100% ของทำงร้ำนมีสูตรเฉพำะตวัท ำใหไ้ม่เกิดกล่ินคำว ท ำให้

ผูบ้ริโภคมีควำมช่ืนชอบ  

จุดอ่อน (Weaknesses)  

• เน่ืองจำกใชเ้น้ือปลำอินทรีย ์100% ท ำใหผ้ลิตภณัฑมี์รำคำท่ีสูงกวำ่ ผลิตภณัฑข์องเจำ้อ่ืนใน

ทอ้งตลำด 

• ธุรกิจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยำ่งแพร่หลำย 

• กำรท ำโฆษณำของธุรกิจยงัจดัวำ่นอ้ย 

โอกำส (Opportunities) 

• เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรทอดมนัปลำอินทรียใ์นตอ้งตลำด ท ำใหร้้ำนทอดมนัอร่อยชวัร์

สำมำรถไปออกบูธตำมงำนต่ำงๆและไดรั้บควำมสนใจจำกผูบ้ริโภคจ ำนวนมำก 

• จำกวิถีชีวิตและสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปของคนในปัจจุบนัท่ีมีควำมเร่งรีบมำกยิง่ขึ้น 

สินคำ้จึงตอบโจทยใ์นจุดน้ีไดดี้ 



อุปสรรค (Threats) 

• ในปัจจุบนัผูค้นหนัมำใส่ใจสุขภำพมำกยิง่ขึ้นท ำใหอ้ำหำรประเภททอดมีควำมตอ้งกำรท่ี

ลดลง 

• มีสินคำ้ประเภทอ่ืนท่ีเป็นอำหำรทำนเล่นในทอ้งตลำด สำมำรถมำทดแทนกนัได ้เช่นลูกช้ิน

ทอด ไก่ทอด ไก่ป็อป 

กำรวิเครำะห์แรงกดดนัในอุตสำหกรรม (Five Force Model) 

 1. อุปสรรคในกำรเขำ้มำแข่งขนัผูป้ระกอบรำยใหม่ 

เน่ืองจำกทอดมนัเป็นอำหำรท่ีเป็นท่ีนิยมค่อนขำ้งมำก ท ำใหโ้อกำสท่ีจะมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้

มำสู่อุตสำหกรรมเป็นไปไดสู้ง แต่เน่ืองจำกทอดมนัปลำอินทรียมี์ตน้ทุนท่ีสูงกวำ่ทอดมนัชนิดอ่ืน ซ่ึงท ำให้

ไม่เป็นอุปสรรคส ำหรับผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีมีทุนสูงท่ีจะเขำ้มำแข่งขนัในอุตสำหกรรมน้ี 

2. ควำมรุนแรงของกำรแข่งขนัภำยในอุตสำหกรรม 

โดยทัว่ไปกำรแข่งขนัในอุตสหกรรมธุรกิจทอดมนัมีกำรแข่งขนัท่ีสูง แต่เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรท่ี

ขำยทอดมนัปลำอินทรียท่ี์ใชเ้น้ือปลำอินทรีย ์100% เป็นจ ำนวนท่ีนอ้ยรำย ดงันั้นจึงถือไดว้ำ่คู่แข่งท่ีจ ำหน่ำย

ทอดมนัปลำอินทรีย ์100% ท่ีมีคุณภำพอยูใ่นระดบักำรแข่งขนัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ 

3. ควำมเส่ียงจำกสินคำ้ทดแทน  

เน่ืองจำกทอดมนัเป็นไดท้ั้งอำหำรจำกหลกั และ อำหำรทำนเลก็ ท ำใหสิ้นคำ้ท่ีจะมำทดแทนใน

ทอ้งตลำดไดน้ั้นอยูใ่นสัดส่วนท่ีมำก เช่น ทอดมนัปลำกรำย ทอดมนักุง้ ลูกช้ินปลำทอด ไก่ป็อป  

4. อ ำนำจต่อรองของผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ  

 วตัถุดิบท่ีส ำคญัคือ ปลำอินทรีย ์ซ่ึงในปัจจุบนันั้นมีแพปลำจ ำนวนมำกท่ีจ ำหน่ำยเน้ือปลำอินทรีย์

บดละเอียด ท ำใหส้ำมำรถหำซ้ือไดจ้ำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยเจำ้ ดงันั้นจึงท ำให้อ ำนำจต่อรองของผูจ้  ำหน่ำยนั้นอยู่

ในระดบัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ 

5. อ ำนำจต่อรองของผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจำกในทอ้งตลำดมีผูจ้  ำหน่ำยทอดมนัประเภทอ่ืนเป็นจ ำนวนมำก และยงัมีผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้

ทดแทนอยู่เป็นจ ำนวนมำก และควำมตอ้งกำรของผูบ้ริดภคเองก็มีควำมแตกต่ำงตำมควำมช่ืนชอบส่วน

บุคคล ท ำใหอ้ ำนำจต่อของผูบ้ริโภคนั้นอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขำ้งสูง 



โครงสร้ำงธุรกิจทอดมนั  
 วิสัยทศัน์ (Vision) จ ำหน่ำยวตัถุดิบส ำเร็จรูปและวตัถุดิบส ำเร็จรูปพร้อมรับประทำนท่ีผลิตจำกเน้ือ

ปลำอินทรีย ์100% ท่ีสด สะอำด อร่อย มีคุณภำพ และควำมสะดวกสบำย ส ำหรับทุกคนในครอบครัว 

 พนัธกิจ (Mission) เรำจะท ำธุรกิจอยำ่งซ่ือสัตย ์โดยใชเ้น้ือปลำอินทรีย ์100% ควบคุมวตัถุดิบใหมี้

คุณภำพ สด สะอำด ปลอยภยัส ำหรับผูรั้บประทำน ซ่ึงเรำจะพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มผลิตภณัฑช์นิดอ่ืน 

ใหผู้บ้ริโภคเป็นทำงเลือกสำมำรถซ้ือสินคำ้ท่ีหลำกหลำยยิง่ขึ้น เพื่อควำมสะดวกสบำยของผูบ้ริโภค 

 วตัถุประสงคข์องธุรกิจทอดมนั 

1. เพื่อจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกเน้ือปลำอินทรีย ์100% ท่ีมีคุณภำพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

2. เพื่อควบคุมรำคำและคุณภำพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3. เพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหห้ลำกหลำยเพื่อควำมสะดวกสบำยของผูบ้ริโภคในกำรซ้ือ

สินคำ้ 

4. เพิ่มและพฒันำสินคำ้จำกเน้ือปลำอินทรีย ์และเน้ือสัตวช์นิดอ่ืนเพื่อควำมหลำกหลำย และเป็น

ทำงเลือกใหผู้บ้ริโภคในกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์

5. เพื่อเพิ่มผลก ำไรใหก้บัธุรกิจ 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์Covid-19 ท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจทอดมนัอร่อยชวัร์ ท ำใหย้อดขำยลดลง

จำกสถำนกำรณ์ปกติ ดงันั้นทำงผูวิ้จยัจึงท ำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรือ SWOT Analysis ออกมำโดย

แบ่งเป็น 4 ดำ้น จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ซ่ึงเป็นปัจจยัภำยในของธุรกิจ และ โอกำส 

(Opportunities) อุปสรรค (Threats) ซ่ึงเป็นปัจจยัภำยนอกของธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

ข้อแนะน า 

 

 กำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี ท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมนัของตลำด ผูป้ระกอบธุรกิจ
ทอดมนัสำมำรถน ำขอ้มูลจำกกำรวิจยั เพื่อไปพฒันำต่อยอดทำงธุรกิจได ้โดยพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรขอตลำดทอดมนัและควำมตอ้งกำรซ้ือแฟรนไชส์ทอดมนัในปัจจุบนั ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 



 กำรเก็บขอ้มูลของงำนวิจยัชุดน้ี ผูวิ้จยัท ำกำรเก็บแบบสอบถำมในช่วง พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – 
กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงถือวำ่เป็นระยะเวลำท่ีไม่มำกนกั หำกผูท้  ำกำรวิจยัคร้ังต่อไป ท ำกำรวิจยัอำจใช้
ระยะเวลำในกำรขอ้มูลจำกแบบสอบถำมในระยะเวลำท่ีเพิ่มมำกขั้น เพื่อขอ้มูลท่ีประสิทธิภำพ และมีควำม
ถูกตอ้งมำกยิง่ขึ้น 
 จำกกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่ผลงำนวิจยัในเร่ืองดงักล่ำว จะสำมำรถช่วยใหผู้ ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วำ่จะเป็นผูท่ี้ตอ้งกำรด ำเนินธุรกิจทอดมนั หรือ ผูท่ี้ตอ้งกำรท ำแฟรนไชส์เพื่อจ ำหน่ำย จะ
ไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ และน ำขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นแนวทำงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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