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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั เป็ นกำรศึกษำ 1) ควำมต้องกำรของตลำด 2)ยอดขำยและกำรดำเนินกำร
ของธุรกิจทอดมัน 3) เพื่อศึกษำปัจจัยที่จะทำให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้อแฟรนไชส์ร้ำนทอดมัน 4)กำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยธุรกิจ (จำนวน 104 ตัวอย่ำง) และผูป้ ระกอบกำรหรื อศึกษำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินของธุรกิจ
ผลกำรวิจยั 1)ตลำดมีควำมต้องกำรกำรบริ โภคทอดมันในท้องตลำดยังมีเป็ นจำนวนมำก โดยฉพำะ
ทอดมันปลำกรำยมีควำมนิยมสู งที่สุด ทำให้ผวู ้ ิจยั ต้องกำรแตกไลน์ผลิตของสิ นค้ำเพื่อเพิม่ ยอดขำยให้กบั
ธุรกิจมำกขึ้น 2)ยอดขำยประมำณกำรในปี ที่1 จะอยูท่ ี่ 1,368,000 บำท หักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ประมำณกำรกำไร
สุทธิปีที่ 1 จะอยูท่ ี่ 161,944 บำท กำรดำเนินธุรกิจสัดส่วนกำรลงทุนที่มำกที่สุดจะอยูท่ ี่ตวั วัตถุดิบ ซึ่งเป็ นตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรพยำกรณ์ผลอัตรำกำรตอบแทนของธุรกิจ (IRR) จะอยูท่ ี่ 100% โดยจะใช้เวลำคืนทุนที่ 11
เดือน 25 วัน หรื อประมำณ 1ปี จุดคุม้ ทุนต่อปี ประมำณ 1,165,570 บำท 3)ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อแฟ
รนไชส์ทอดมัน ผูส้ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจในปัจจัยด้ำนที่ชื่อเสี ยงของแบรนด์ และ ด้ำน
ควำมเป็ นธรรมของคู่สัญญำทำงของฝ่ ำย ซึ่งทำให้ผวู ้ ิจยั เข้ำใจถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดกระบวนกำรตัดสิ นใจ
ซื้อแฟรนไชส์ได้ 4)กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ Five Force Model เพื่อ
ศึกษำทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก และเปรี ยบเทียบทอดมันปลำอินทรี ยก์ บั คู่แข่งทำงธุรกิจซึ่งเป็ นสิ นค้ำ
ทดแทนประเภทอื่น โดยกำหนดให้ศึกษำไปตำมวัตถุประสงค์ธุรกิจ
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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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บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทอดมัน เป็ นอำหำรที่มีกำรนำเนื้อปลำมำนวดให้เหนียว มำผสมเครื่ องปรุ งพริ กแกง ไข่ไก่ แล้วนำมำ
ทอดรับประทำนเป็ นกับข้ำว นิยมใช้เนื้อปลำกรำยขูด บำงคนอำจใช้ปลำหลำยชนิดมำสับรวมกัน คุณค่ำทำง
โภชนำกำรที่สำคัญของอำหำรจำนนี้ คือโปรตีนจำกเนื้ อปลำ ซึ่งเป็ นโปรตีนที่ดีต่อสุ ขภำพ ช่วยให้พลังงำน
และสร้ำงควำมเจริ ญเติบโตแก่ร่ำงกำย และด้วยรสชำติที่ถูกปำกคนจำนวนมำกจึงทำให้เป็ นที่นิยม และใน
ปัจจุบนั เศรษฐกิจอยูใ่ นสภำวะที่มีกำรแข่งขันสูง หำกต้องกำรที่จะทำธุรกิจทอดมันให้สำมำรถต่อยอดไปสู่
กำรขำยแฟรนไชส์ได้จำเป็ นที่จะต้องมีองค์ประกอบเป็ นอย่ำงไรบ้ำง เนื่องจำกธุรกิจแฟรนไชส์ สำมำรถเป็ น
อีกทำงเลือกให้สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะลงทุน แต่ยงั ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจมำก่อน
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็ นอีกทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจและเป็ น ธุรกิจที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำกลว่ำ
สำมำรถลดข้อจำกัดดังกล่ำวข้ำงต้นได้ และด้วยศักยภำพของแฟรนไชส์ในประเทศไทยที่สำมำรถเติบโต
สวนกระแสเศรษฐกิจ อีกทั้งควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกิจ และขนำดของกำรลงทุนแฟรนไชส์ที่มี
ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลำยสิ บล้ำนบำท ทำให้รองรับควำมต้องกำรลงทุนที่แตกต่ำงกันของ
ผูป้ ระกอบกำรแต่ละรำยได้เป็ นอย่ำงดี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่จะทำให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้อแฟรนไชส์ร้ำนทอดมัน เพรำะ
เมื่อผูว้ ิจยั ต้องกำรขยำยร้ำนทอดมันสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว จำเป็ นที่จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำงเพื่อ
นำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรขำยแฟรนไชส์ทอดมัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมันของตลำด
เพื่อศึกษำแนวโน้มกำรเติบโตของกำรดำเนินธุรกิจทอดมัน
เพื่อศึกษำปัจจัยที่จะทำให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อแฟรนไชส์ร้ำนทอดมัน
เพื่อศึกษำกำรวำงแผนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็ นระยะเวลำ ๕ ปี

ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจยั ครั้งนี้ สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้ อทอดมันรับประทำน และ
ปัจจัยควำมต้องกำรซื้อแฟรนไชส์ร้ำนทอดมัน ได้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำพฤติกรรมควำมต้องกำรซื้อทอดมันของ และปัจจัยควำมต้องกำรในกำร
ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนทอดมัน
2. กำรวิจยั นี้เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ โดยกำรเก็บข้อมูลจำกผูบ้ ริ โภคที่มีกำรรับประทำนทอดมันจริ ง
3. ด้ำนระยะเวลำ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลแบบสอบถำมในช่วง พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – กรกฎำคม พ.ศ. 2564
วิธีดาเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั คือ กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมชอบรับทำนทอดมันจำนวน 104 คน ซึ่งเป็ น
วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็ น ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมเป็ นข้อมูลจำก
แบบสอบถำม เพื่อนำข้อมูลมำที่ได้มำใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจ
1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นประชำกรที่มีพฤติกรรมซื้อของที่ตลำดสดเซนส์หลุยส์
(ตลำดกิตติ) โดยใช้ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลคือ พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – กรกฎำคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บ
แบบสอบถำมในช่วงวันเสำร์ -วันอำทิตย์ ในช่วงเวลำ 6.30 น. – 10.30 น.
2.สถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตลำดสดเซนส์หลุยส์ (ตลำดกิตติ)
3.เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นกำรใช้ขอ้ มูลเชิงสถิติพรรณำ ได้แก่ ควำมถี่และค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ส่วนที่ 1 เป็ นคำถำมด้ำนข้อมูลประชำกรศำสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถำม เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ เงินเดือน
ส่วนที่ 2 เป็ นคำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรในกำรซื้อทอดมันรับประทำน ในด้ำนรำคำ ด้ำน
ควำมต้องกำรซื้อทอดมันประเภทไหน ด้ำนสถำนที่ในกำรซื้อทอดมัน ด้ำนควำมถี่ในกำรซื้อทอดมัน
ส่วนที่ 3 เป็ นคำถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้ท่ำนเลือกซื้อ “แฟรนไชส์ทอดมัน” ด้ำนปัจจัยที่จะทำให้ท่ำน
เลือกซื้อ “แฟรนไชส์ทอดมัน” และด้ำนสิ่ งที่ให้ท่ำนต้องกำรให้มีใน “แฟรนไชส์ทอดมัน”

ผลการวิจัย

ใช้หลักกำรวิเครำะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนำ เก็บรวบรวมข้อมูลมำ และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจะต้อง
สำมำรถตอบคำถำม หรื อประเด็นปัญหำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรวิจยั ซึ่งได้แก่
1. ข้อมูลตำมลักษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณของกลุ่มประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถแบ่งออกมำได้เป็ นดังต่อไปนี้
1.1 เพศ
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
หญิง
65
62.5
ชำย
39
37.5
1.2 อำยุ (ปี )
จำนวน(คน)
ร้อยละ (%)
ต่ำกว่ำ20 ปี
8
7.7
21-25 ปี
5
4.8
26-35 ปี
38
36.5
36-50 ปี
45
43.3
มำกกว่ำ 50 ปี
8
7.7
1.3 ระดับกำรศึกษำ
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
มัธยมศึกษำหรื อต่ำกว่ำ
14
13.5
ปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำ
65
62.5
ปริ ญญำโท
23
22
ปริ ญญำเอก
1
1
อื่นๆ (ปวส.)
1
1
1.4 อำชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
นักเรี ยน/นักศึกษำ
11
10.6
แม่บำ้ น/พ่อบ้ำน
2
1.9
รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
8
7.7
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
61
58.7
ธุรกิจส่วนตัว
22
21.1
1.5 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
ต่ำกว่ำหรื อเท่ำกับ 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
มำกกว่ำ 50,000 บำท
18
17.3
1.6 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
ต่ำกว่ำหรื อเท่ำกับ 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
มำกกว่ำ 50,000 บำท
18
17.3
2. ข้อมูลเชิงควำมต้องกำรและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำง
ภำพที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อ
ทอดมันรับประทำนจำกรสชำติ และทำนง่ำย คิดเป็ นร้อยละ 54.8
และ 31.7 ตำมลำดับ หำซื้อสะดวกคิดเป็ นร้อยละ 10.6 และอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 2.9
ภำพที่ 2.2 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมชื่นชอบทอดมันปลำ
กรำย และปลำอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 62.5 และ 17.3 ตำมลำดับ
ทอดมันกุง้ คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และทอดมันชนิดอื่น คิดเป็ นร้อย
ละ 7.7
ภำพที่ 2.3 กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อทอดมัน 1-2 ครั้ง/
สัปดำห์ คิดเป็ นร้อยละ 93.3 3-4ครั้ง/สัปดำห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.8 5-6
ครั้ง/สัปดำห์ คิดเป็ นร้อยละ 1.9 และทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 1
ภำพที่ 2.4 กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อทอดมันต่อครั้ง
20-30 บำท และ 40-50 บำท คิดเป็ นร้อยละ 41.3 และ 40.4
ตำมลำดับ โดยซื้อครั้งละ 60-80 บำท คิดเป็ นร้อยละ 9.6 และ
ตัดสิ นใจซื้อมำกกว่ำ 80 บำท คิดเป็ นร้อยละ 8.7

ภำพที่ 2.5 กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ซ้ือทอดมันเพื่อไปรับประทำน
กับครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 71.2 โดยรับประทำนคนเดียว คิด
เป็ นร้อยละ 23.1 โดยซื้อครั้งละ 60-80 บำท คิดเป็ นร้อยละ 9.6
และตัดสิ นใจซื้อมำกกว่ำ 80 บำท คิดเป็ นร้อยละ 8.7
ภำพที่ 2.6 กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ซ้ือทอดมันตลำดนัด และ
ตลำดสด คิดเป็ นร้อยละ 60.6 และ 23.1 ตำมลำดับ โดยซื้อที่
ห้ำงสรรพสิ นค้ำ คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และเลือกซื้อที่อื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 4.8

สรุปผลการวิจัย
กำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “ควำมต้องกำรและกำรดำเนินธุรกิจกำรขำยทอดมันหน้ำร้ำน และกำรขยำยธุรกิจ
ไปสู่แฟรนไชส์ ชื่อร้ำน ทอดมันอร่ อยชัวร์ เซนส์หลุยส์ กรุ งเทพมหำนครฯ” เป็ นกำรวิจยั เชิงพรรณนำ โดย
สรุ ปผลกำรวิจยั ได้ดงั นี้ 1.)พฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมันของผูบ้ ริ โภคในทอดตลำดมีเกณฑ์ควำม
ต้องกำรที่ค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะทอดมันปลำกรำยซึ่งยังมีควำมต้องกำรมำกกว่ำทอดมันปลำอินทรี ย ์ ทำให้
ผูว้ ิจยั ต้องกำรแตกไลน์ผลิตสิ นค้ำตัวใหม่เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กบั ธุรกิจ
2.)ผลกำรศึกษำยอดขำยและแนวโน้มยอดขำย 5 ปี พบว่ำ จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพฤติกำรตัดสิ นใจซื้ อ
ควำมเป็ นไปได้ของแนวโน้มยอดขำยสำหรับเป้ำหมำยในระยะยำว 5 ปี โดยกำหนดให้ยอดขำยเติบโตขึ้นปี
ละ 10% ดังนี้
ตารางการแสดงการประมาณรายได้ จากการขายสิ นค้ า

รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ทอดมันปลำอินทรี ยแ์ บบทอด
1,152,000 1,267,333 1,394,000 1,533,333 1,686,667
(เฉลี่ยรำคำขำยต่อปี )
ทอดมันปลำอินทรี ยแ์ บบทอด
216,000 237,500 261,250 287,500 316,250
(เฉลี่ยรำคำขำยต่อปี )
รวมเฉลีย่ ยอดขาย
1,368,000 1,504,833 1,655,250 1,820,833 2,002,917
3) ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อแฟรนไชส์
3.1 ระดับควำมเห็นของผูต้ อบแบบสอบถำมปัจจัยที่จะทำให้ผตู ้ อบแบบสอบถำมเลือกซื้อ “แฟรน
ไชส์ทอดมัน” เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด คือ กำรบอกต่อๆกันที่เกิดจำกควำมพึง

̅ = 3.68, SD.=0.873) รองลงมำเป็ น สิ นค้ำมีจุดเด่นและมีควำมได้เปรี ยบทำงกำร
พอใจของผูร้ ับประทำน (×
̅ = 3.49, SD.=0.858)
แข่งขัน (×
3.2 ระดับควำมเห็นของผูต้ อบแบบสอบถำมสิ่ งที่ให้ท่ำนต้องกำรให้มีใน “แฟรนไชส์ทอดมัน”
พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุ ด คือ สิ่ งที่ให้ท่ำนต้องกำรให้มีใน “แฟรนไชส์ทอดมัน” สัญญำแฟรนไชส์ที่เป็ น
̅ = 3.96, SD.=1.051) รองลงมำเป็ นโลโก้/แบรนด์ที่ติดตลำด (×
̅ = 3.74, SD.=0.945)
ธรรมทำง2ฝ่ ำย (×
ทำให้ได้ขอ้ สรุ ปที่วำ่ ปั จจัยที่มีผลต่อกำรซื้อแฟรนไชส์ของลูกค้ำคือกำรบอกต่อๆกัน หรื อกำรเป็ นที่
รู ้จกั ของแบรนด์ในด้ำนควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และภำยในแฟรนไชส์ สิ่ งที่ลูกค้ำต้องกำรให้มีมำกที่สุด
คือ กำรทำสัญญำที่เป็ นธรรมของทั้ง2ฝ่ ำย
4) ผลกำรศึกษำวำงแผนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี โดยศึกษำจำกใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis และ Five Force Model
จุดแข็ง (Strengths)
• สถำนที่ต้ งั ของร้ำนทอดมันอร่ อยชัวร์อยูใ่ นตลำดที่เป็ นแหล่งชุมชน ทำให้มีผสู ้ ัญจรผ่ำนไป
มำมำกมำย
• เนื่องจำกทอดมันในท้องตลำดส่ วนใหญ่ผลิตจำกปลำน้ ำจืด หรื อเนื้ อสัตว์ประเภทอื่น ทำให้
ควำมต้องกำรของทอดมันปลำอินทรี ยอ์ ยูใ่ นระดับปำนกลำงถึงสูง
• ทอดมันปลำอินทรี ย ์ 100% ของทำงร้ำนมีสูตรเฉพำะตัวทำให้ไม่เกิดกลิ่นคำว ทำให้
ผูบ้ ริ โภคมีควำมชื่นชอบ
จุดอ่อน (Weaknesses)
• เนื่องจำกใช้เนื้อปลำอินทรี ย ์ 100% ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรำคำที่สูงกว่ำ ผลิตภัณฑ์ของเจ้ำอื่นใน
ท้องตลำด
• ธุรกิจยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่ำงแพร่ หลำย
• กำรทำโฆษณำของธุรกิจยังจัดว่ำน้อย
โอกำส (Opportunities)
• เนื่องจำกควำมต้องกำรทอดมันปลำอินทรี ยใ์ นต้องตลำด ทำให้ร้ำนทอดมันอร่ อยชัวร์
สำมำรถไปออกบูธตำมงำนต่ำงๆและได้รับควำมสนใจจำกผูบ้ ริ โภคจำนวนมำก
• จำกวิถีชีวิตและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบนั ที่มีควำมเร่ งรี บมำกยิง่ ขึ้น
สิ นค้ำจึงตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ดี

อุปสรรค (Threats)
• ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมำใส่ ใจสุ ขภำพมำกยิง่ ขึ้นทำให้อำหำรประเภททอดมีควำมต้องกำรที่
ลดลง
• มีสินค้ำประเภทอื่นที่เป็ นอำหำรทำนเล่นในท้องตลำด สำมำรถมำทดแทนกันได้ เช่นลูกชิ้น
ทอด ไก่ทอด ไก่ป็อป
กำรวิเครำะห์แรงกดดันในอุตสำหกรรม (Five Force Model)
1. อุปสรรคในกำรเข้ำมำแข่งขันผูป้ ระกอบรำยใหม่
เนื่องจำกทอดมันเป็ นอำหำรที่เป็ นที่นิยมค่อนข้ำงมำก ทำให้โอกำสที่จะมีผปู ้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำ
มำสู่อุตสำหกรรมเป็ นไปได้สูง แต่เนื่องจำกทอดมันปลำอินทรี ยม์ ีตน้ ทุนที่สูงกว่ำทอดมันชนิดอื่น ซึ่งทำให้
ไม่เป็ นอุปสรรคสำหรับผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ที่มีทุนสูงที่จะเข้ำมำแข่งขันในอุตสำหกรรมนี้
2. ควำมรุ นแรงของกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม
โดยทัว่ ไปกำรแข่งขันในอุตสหกรรมธุ รกิจทอดมันมีกำรแข่งขันที่สูง แต่เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรที่
ขำยทอดมันปลำอินทรี ยท์ ี่ใช้เนื้อปลำอินทรี ย ์ 100% เป็ นจำนวนที่นอ้ ยรำย ดังนั้นจึงถือได้วำ่ คู่แข่งที่จำหน่ำย
ทอดมันปลำอินทรี ย ์ 100% ที่มีคุณภำพอยูใ่ นระดับกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงต่ำ
3. ควำมเสี่ ยงจำกสิ นค้ำทดแทน
เนื่องจำกทอดมันเป็ นได้ท้ งั อำหำรจำกหลัก และ อำหำรทำนเล็ก ทำให้สินค้ำที่จะมำทดแทนใน
ท้องตลำดได้น้ นั อยูใ่ นสัดส่ วนที่มำก เช่น ทอดมันปลำกรำย ทอดมันกุง้ ลูกชิ้นปลำทอด ไก่ป็อป
4. อำนำจต่อรองของผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สำคัญคือ ปลำอินทรี ย ์ ซึ่งในปัจจุบนั นั้นมีแพปลำจำนวนมำกที่จำหน่ำยเนื้ อปลำอินทรี ย ์
บดละเอียด ทำให้สำมำรถหำซื้อได้จำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยเจ้ำ ดังนั้นจึงทำให้อำนำจต่อรองของผูจ้ ำหน่ำยนั้นอยู่
ในระดับที่ค่อนข้ำงต่ำ
5. อำนำจต่อรองของผูบ้ ริ โภค
เนื่องจำกในท้องตลำดมีผจู ้ ำหน่ำยทอดมันประเภทอื่นเป็ นจำนวนมำก และยังมีผจู ้ ำหน่ำยสิ นค้ำ
ทดแทนอยู่เป็ นจำนวนมำก และควำมต้องกำรของผูบ้ ริ ดภคเองก็มีควำมแตกต่ำงตำมควำมชื่นชอบส่วน
บุคคล ทำให้อำนำจต่อของผูบ้ ริ โภคนั้นอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้ำงสู ง

โครงสร้ำงธุรกิจทอดมัน
วิสัยทัศน์ (Vision) จำหน่ำยวัตถุดิบสำเร็ จรู ปและวัตถุดิบสำเร็ จรู ปพร้อมรับประทำนที่ผลิตจำกเนื้ อ
ปลำอินทรี ย ์ 100% ที่สด สะอำด อร่ อย มีคุณภำพ และควำมสะดวกสบำย สำหรับทุกคนในครอบครัว
พันธกิจ (Mission) เรำจะทำธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์ โดยใช้เนื้ อปลำอินทรี ย ์ 100% ควบคุมวัตถุดิบให้มี
คุณภำพ สด สะอำด ปลอยภัยสำหรับผูร้ ับประทำน ซึ่งเรำจะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
ให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นทำงเลือกสำมำรถซื้อสิ นค้ำที่หลำกหลำยยิง่ ขึ้น เพื่อควำมสะดวกสบำยของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ของธุรกิจทอดมัน
1. เพื่อจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกเนื้อปลำอินทรี ย ์ 100% ที่มีคุณภำพให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2. เพือ่ ควบคุมรำคำและคุณภำพให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
3. เพิม่ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้หลำกหลำยเพื่อควำมสะดวกสบำยของผูบ้ ริ โภคในกำรซื้ อ
สิ นค้ำ
4. เพิ่มและพัฒนำสิ นค้ำจำกเนื้อปลำอินทรี ย ์ และเนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่นเพื่อควำมหลำกหลำย และเป็ น
ทำงเลือกให้ผบู ้ ริ โภคในกำรซื้อผลิตภัณฑ์
5. เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กบั ธุรกิจ
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
เนื่องจำกสถำนกำรณ์Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจทอดมันอร่ อยชัวร์ ทำให้ยอดขำยลดลง
จำกสถำนกำรณ์ปกติ ดังนั้นทำงผูว้ ิจยั จึงทำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรื อ SWOT Analysis ออกมำโดย
แบ่งเป็ น 4 ด้ำน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็ นปัจจัยภำยในของธุ รกิจ และ โอกำส
(Opportunities) อุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็ นปัจจัยภำยนอกของธุรกิจได้ดงั นี้

ข้อแนะนา

กำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้ ทำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรรับประทำนทอดมันของตลำด ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทอดมันสำมำรถนำข้อมูลจำกกำรวิจยั เพื่อไปพัฒนำต่อยอดทำงธุรกิจได้ โดยพัฒนำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรขอตลำดทอดมันและควำมต้องกำรซื้อแฟรนไชส์ทอดมันในปั จจุบนั ซึ่งจะส่ งผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค

กำรเก็บข้อมูลของงำนวิจยั ชุดนี้ ผูว้ ิจยั ทำกำรเก็บแบบสอบถำมในช่วง พฤษภำคม พ.ศ. 2564 –
กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ซึ่งถือว่ำเป็ นระยะเวลำที่ไม่มำกนัก หำกผูท้ ำกำรวิจยั ครั้งต่อไป ทำกำรวิจยั อำจใช้
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