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บทคัดยอ 

แผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการทําแผนธุรกิจอ่ิมกันจังหมูกระทะ  

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การจัดทําโมเดลธุรกิจ การวิเคราะหคูแขงและการวิจัยตลาด

โดยวิธีการสํารวจ  ใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไปจํานวน 75 คน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 75 คน จํานวนรวมท้ังหมด 100 ชุด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห พบวา จุดแข็งของธุรกิจอ่ิมกันจังหมูกระทะ คือ ตั้งอยูภายในหมูบานเมือง

เอก ซ่ึงเปนชุมชนขนาดใหญ เปนรานอาหารบุฟเฟซ่ึงลูกคาสามารถเลือกตักอาหารไดเองตาม จุดออน 

คือ เปนผูประกอบการรายใหม เปนรานอาหารแบบ Out door ไมมีหองแอรใหบริการ ในขณะท่ี

โอกาส คือ ในปจจุบัน ประชนใหความสนใจในการรับประทานอาหารบุฟเฟตเปนอยางมาก เนื่องจาก

สามารถรับประทานอาหารไดไมจํากัดปริมาณ และอุปสรรค คือ มีคูแขงขันจํานวนมาก และใน

ปจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน อาจทําใหผูบริโภคเลือกรับประทานอาหาร

ประเภทอ่ืนแทนหมูกระทะ นอกจากนี้ยังมีคูแขงขันรายสําคัญ ไดแก ชาบูอินดี้ และคุมะ รานอาหาร

บุพเฟประเภทชาบูและหมูกระทะภายในหมูบานเมืองเอก ซ่ึงมีจุดแข็ง คือ เปนธุรกิจท่ีเปดมานาน 

จุดออน คือ การบริหารจัดการดานความสะอาดของรานไมคอยดีนัก เม่ือพิจารณาผลการวิจัยตลาด

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานหมูกระทะกับเพ่ือน โดยจะไปรับประทานเม่ือตองการ ใน

วันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ มากท่ีสุด สวนใหญจะรบัประทานหมูกระทะชวงคํ่า 19.00-22.00 

น. โดยไปรบัประทานกัน 2-3 คน สวนใหญเลือกรับประทานหมูกระทะเพราะราคาไมแพง ในสวนของ

ปจจัยทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน

ราคา ดานกายภาพ ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานบุคลากร ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะห กลยุทธธุรกิจอ่ิมกันจังหมูกระทะ ไดแก กลยุทธดานการบริหารจัดการ

องคกรและทรพัยากรบุคคล กลยุทธทางการตลาด กลยุทธการผลิตและการจัดซ้ือ และกลยุทธทาง

การเงินและการลงทุน โครงการนี้ใชเงินลงทุนเทากับ 380,000 บาท โดยมีผลตอบแทนจากโครงการ 



(IRR) เทากับ 84% คาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เทากับ 809,920 และระยะเวลาคืนทุน 

เทากับ 1.120 ป 

คําสําคัญ: หมูกระทะ, บุฟเฟต, ปจจัยทางการตลาด 
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ABSTRACT 

The purposes of business plan are to study feasibility of Im Jang Thai BBQ 

business plan including business environment analysis, business model, competitor 

analysis and survey marketing research. The questionnaire is conducted with 75 cases 

of people and 75 cases of Rangsit university student, totaling 100 cases. The statistics 

used for data analysis consist of frequency, percentage, mean and standard 

deviation.     

The findings prove that the strengths of Im-Jung Thai BBQ are location in 

Mueang Ek housing estate, a large community and buffet restaurant that customers 

can choose what they like, while the weaknesses are new entrepreneur, outdoor 

with no air conditioner. The opportunities are buffet is very popular among people as 

they can eat unlimited while the threats are several competitors and healthy trend 

among young people may trigger them to select other options. Moreover, there are 

strong competitors including Indy Shabu and Kuma, shabu and Thai BBQ buffet in 

Mueang Ek housing estate. The strengths are that they run business for years while 

their weaknesses are cleanliness.  

According to marketing survey, the findings reveal that the majority of sample 

group eat Thai BBQ with friends, 2 – 3 persons, during Saturday-Sunday/ holidays and 

19:00 – 22:00 pm. They choose Thai BBQ because it is affordable. For marketing 

factors, the sample group mostly focuses on product, followed by price, physical 

evidence, place and time, promotion, service process and personnel, respectively.         

The analysis results find that strategies of Im Jang Thai BBQ comprise of organization 

and human resources management, marketing, production and procurement, finance 

and investment. The investment of this project costs 380,000 baht, the internal rate 



of return (IRR) equals to 84%, the net present value is 809,920 and payback period is 

1.120 year.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ในปจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนไดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เนื่องดวยใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางาน

เพ่ือหาเลี้ยงชีพและครอบครัว ทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหารมากนัก จึงหันมาบริโภคอาหารท่ี

สะดวกในการรับประทานในรูปแบบตาง ๆ เชน การรับประทานหมูกระทะในรูปแบบของบุฟเฟตท่ีกําลัง

เปนท่ีนิยมในปจจุบัน ท้ังชุมชนในเมืองและนอกเมือง เพราะมีอาหารใหเลือกหลากหลาย สะดวกในการ

รับประทาน ไมตองเตรียมอุปกรณหรือเครื่องมือในการรับประทาน รวมท้ังไมตองเก็บกวาดหรือลางอีก

ดวย จากท่ีกลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวาการทําธุรกิจท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยการเปด

รานหมูกระทะบุฟเฟตเพ่ือบริการใหแกลูกคา และผูท่ีสนใจเขามารับประทานภายในรานมีความนาสนใจ

ในลงทุนทําธุรกิจเปนอยางยิ่ง 

1.1 แนะนําธุรกิจ 

“อ่ิมจังหมูกระทะ” ตั้งอยูภายในหมูบานตั้งอยูในหมูบานเมืองเอก เปดใหบริการทุกวัน ระหวาง

เวลา 17.00-22.00 น. สามารถรองรับลูกคาท่ีเขามาใชบริการไดกวา 100 ท่ีนั่ง หรือ 25 โตะ ใหบริการใน

รูปแบบของการผสมผสานระหวางหมูกระทะ และปงยางสไตลญี่ปุน Yakiniku (ยากินิกุ) โดยลูกคาในแต

ละโตะสามารถเลือกเตาได 1 เตาตอโตะ หรือ 1 เตาตอ 4 ท่ีนั่ง ระหวางเตาหมูกระทะทองเหลือง และเตา

ปงยาง รานอ่ิมกันจังหมูกระทะเปนรานท่ีใหบริการในรูปแบบอาหารบุฟเฟต (Buffet) โดยลูกคาสามารถ

เลือกอาหารทานไดดวยตนเองในแบบไมจํากัดเมนู ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ราคาผูใหญ 250 บาท เด็ก 

120 บาท ซ่ึงราคานี้รวมน้ําแข็งพรอมเครื่องดื่ม 3 ชนิด ไดแก น้ําชาเขียว น้ําเก็กฮวย และน้ําพ้ันซ    

1.1.1 รายละเอียดสินคา 

หมูกระทะ คือ การนําเนื้อสัตวตาง ๆ มาวางบนเตาหมูกระทะทองเหลืองท่ีมีขนาด

เสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร มีชองสําหรับใสน้ําซุปกวาง 4 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร เปนกระทะ

ทําจากทองเหลืองแท มัน วาว เปนกระทะท่ีปลอดภัย ไมมีสารอันตรายเหมือนกระทะแบบอลูมิเนียม และ

ท่ีสําคัญ คือ ขณะยางเนื้อนั้นจะไมติดกระทะ ทําใหทําความสะอาดไดงาย พรอมน้ําซุปเขมขนไมใสผงชูรส

สูตรพิเศษท่ีคิดคนข้ึนเองของทางราน 

ปงยางสไตลญี่ปุน Yakiniku (ยากินิกุ) คือ การนําเนื้อสัตวตาง ๆ มายางบนตระแกรงท่ีไดรับความ

รอนจากถานโดยตรง 



2 

สินคาท่ีทางรานจัดเตรียมไวเพ่ือบริการใหแกลูกคาในสวนของบุฟเฟตนั้น ประกอบไปดวย หมู

สามชั้นสไลต สันคอหมูหมักพริกไทยดํา เนื้อหมูหมักน้ํามันงา เนื้อหมูสไลต เบคอน ตับหมู ปลาหมึก 

ปลาดอลลี่ กุงขาว หอยแมลงภูชิลี ปูอัด ผักบุง ผักกาดขาว เห็ดเข็มทอง กะหล่ําปลี วุนเสน ยําสาหราย 

ขาวสวย ขาวหอสาหรายไสรวม สลัดญี่ปุน เก๊ียวซาทอด น้ําแข็งพรอมเครื่องดื่ม 3 ชนิด ไดแก น้ําชาเขียว 

น้ําเก็กฮวย และน้ําพ้ันซ  

นอกจากรายการอาหารท่ีจัดเตรียมไวใหแกลูกคาแลว ทางรานยังจัดสรรน้ําจิ้มสูตรพิเศษ ไดแก 

น้ําจิ้มเนื้อยาง Yakiniku น้ําจิ้มหมูกระทะ และน้ําจิ้มซีฟูด พรอมกับพริกและกระเทียมเพ่ือใหลูกคาไดปรุง

รสชาติเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

1.2 ท่ีมาของการดําเนินธุรกิจ 

การสรางธุรกิจ “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” มีท่ีมาจากการเห็นชองทางของการจําหนายอาหาร

ประเภทปงยางท่ีกําลังไดรับความนิยมในปจจุบันตามชุมชนตาง ๆ ประกอบกับปจจุบันผูจัดทําดําเนิน

ธุรกิจประเภทหมูกระทะเดลิเวอรี่ภายในตลาดสี่มุมเมืองและเห็นชองทางของการขยายธุรกิจภายในหมู

บานเมืองเอก จึงทําใหตองการสรางธุรกิจ “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีใหบริการในรูปแบบของ

การผสมผสานระหวางหมูกระทะ และปงยางสไตลญี่ปุน Yakiniku (ยากินิกุ) เปนธุรกิจท่ีมีความนาสนใจ

เนื่องจากมีท่ีตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยรังสิต อีกท้ังในปจจุบันเมนูอาหารประเภทหมูกระทะและปงยางยัง

ไดรับความนิยมในหมูนักศึกษา ไมวาจะเปนเมนูท่ีหลากหลาย รสชาติถูกปาก และราคาไมแพงอีกดวย    

1.3 วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาหมาย /วัตถุประสงคของธุรกิจ 

1.3.1 วิสัยทัศน 

“เปนรานหมูกระทะ ท่ีมีคุณภาพ สะอาด อรอย และดีท่ีสุดในยานรังสิต” 

1.3.2 พันธกิจ 

1) จะเปนรานอาหารท่ีจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และอรอย

2) จะใหบริการแกลูกคาดวยความรวดเร็ว

3) จะมุงม่ันพัฒนาคุณภาพของอาหารและบริการใหลูกคาประทับใจ

1.3.3 เปาหมาย 

1) เปาหมายระยะสั้น คือ จะทําใหราน “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” เปนรานอาหารท่ีเปนท่ี

รูจักในหมูบานเมืองเอก 
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2) เปาหมายระยะยาว คือ การเพ่ิมยอดขายใหมากทุก ๆ ป

1.3.4 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือทําใหราน “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” มีจํานวนผูเขามารับประทานหมูกระทะบุฟเฟต

เพ่ิมมากข้ึน 5% ตอป 

2) เพ่ือขยายสาขาราน “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” ใหไดอยางนอย 1 สาขา ไปยังชุมชนอ่ืน

ภายในระยะเวลา 1 ป 

1.4 ท่ีตั้งของสถานประกอบการราน “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” 

ราน “อ่ิมกันจังหมูกระทะ” ตั้งอยูท่ีซอยเอกทักษิณ 5 หมูบานเอก ตําบลหลักหก อําเมือง จังหวัด

ปทุมธานี 12000 ซ่ึงใกลกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพียง 500 เมตร  มีจุดเดนของราน   คือ ตั้งอยูภายในหมู

บานเมืองเอก ซ่ึงเปนชุมชนขนานใหญ มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังตั้งอยูใกลกับ

มหาวิทยาลัยรังสิต และบริเวณโดยรอบมีหอพักอยูเปนจํานวนมาก  

ภาพท่ี 1.1 : แผนท่ีตั้งรานอ่ิมจังหมูกระทะ 

1.5 วัตถุประสงคของการทําแผนธุรกิจในครั้งนี ้

1. เพ่ือศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในการทําธุรกิจอ่ิมกันจังหมูกระทะ

2. เพ่ือพัฒนากลยุทธในการทําธุรกิจอ่ิมกันจังหมูกระทะในปจจุบัน
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บทท่ี 2 

วิธีการดําเนินการในการจัดทําแผนธุรกิจ 

 

2.1 ประเภทของขอมูล 

 2.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

สําหรับการจัดทําแผนธุรกิจอ่ิมจังหมูกระทะ ในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถนําเสนอแนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวของได ดังตอไปนี้ 

   2.1.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

 คอตเลอร ฟลลิป (2546) ไดกลาวไววา ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก อายุ อาชีพ ครอบครัว 

รายได การศึกษา และการดํารงชีพนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค เพราะการตัดสินใจซ้ือของผุ

บริโภคนั้นลวนไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยสวนบุคคลดานดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) อายุ (Age) เปนความแตกตางกันท่ีตัวบุคคลในเรื่องของอายุ โดยบุคคลท่ีมีอายุท่ี

แตกตางกันมักจะมีความตองการในการซ้ือสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน 

 2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เปนชวงเวลาในการดํารงชีวิตของแตละ

บุคคล ซ่ึงการดํารงชีวิตแตละชวงเวลานั้นเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือในสินคาและบริการท่ี

แตกตางกัน โดยความตองกาในการซ้ือสินคาและบริการนั้นจะมีความสัมพันธกันกับสถานภาพทางการเงิน

และความสนใจของแตละบุคคลในครอบครัว ซ่ึงแตละครอบครัวนั้นจะมีวงจรท่ีแตกตางกัน 

 3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลนั้นข้ึนอยูกับความชื่นชอบ และ

ความสามารถ โดยบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในอาชีพนั้นความตองการในการซ้ือสินคาและบริการก็จะ

แตกตางกันดวย ทําใหนักการตลาดนั้นตองมีการศึกษาคนควาวาสินคาและบริการของบริษัทตนเหมาะสม

กับกลุมอาชีพใดบาง เพ่ือจะไดจัดเตรียมสินคาและบริการ รวมถึงการนํากลยุทธไปใชเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมกลุมอาชีพนั้นตอไป  

 4) รายได (Income) เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการได

เปนอยางดี เพราะการตัดสินใจซ้ือสนิคาและบริการนั้น ผูบริโภคหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของจะตัดสินใจซ้ือจาก

รายไดของตนเอง และคนในครอบครัวมากท่ีสุด 

 5) การศึกษา (Education) ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑและบริการ

ท่ีมีคุณภาพดีกวาผูท่ีมีการศึกษานอยกวา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถชวยในการสราง
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รายไดไดสูงมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอยกวา ผูท่ีมีรายไดสูงจึงมีแนวโนมท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑและบริการท่ีมี

คุณภาพมากกวาหรือคุณภาพท่ีดีกวา 

  6) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) เปนการดํารงชีวิตของตัวแตละบุคคลท่ีมี

ความสัมพันธและเก่ียวของกับกิจกรรมการกระทํา และเปนสิ่งท่ีเขามีความสนใจ โดยรปูแบบของการ

ดํารงชีวิตในแตละบุคคลนั้นข้ึนอยูกับความเปนอยู ครอบครัว วัฒนธรรม ชั้นสังคม รวมถึงอาชีพของแตละ

ตัวบุคคล  

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548) ไดกลาวไววา ปจจัยทางประชากรศาสตร (Demographic 

Factor) หมายถึง ลักษณะทางประชากรของผูบริโภคท่ีสอดคลองกับความตองการซ้ือสินคาและบริการ 

ซ่ึงประกอบไปดวย ขนาดของครอบครัว องคประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ 

รายได อาชีพ เชื้อชาติ และสัญชาติ เปนตน 

   2.1.1.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภคไววา การวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคาหรือการใชบริการ วาเปนการศึกษาเพ่ือทราบถึงความตองการและ

พฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือการใชบริการของผูบริโภค โดยตอบท่ีไดนั้นจะเปนตัวชวยท่ีสําคัญท่ีทําให

นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) ไดอยางเหมาะสม โดยคําถามท่ีใช

ในกาวิเคราะหประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

   1) ใครอยูในตลาดเปาหมาย เปนคําถามท่ีทําใหนักการตลาดทราบถึงกลุมเปาหมายได

ชัดเจนยิ่งข้ึนในดานของภูมิศาสตร ประชากรศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร 

   2) ผูบริโภคซ้ืออะไร เปนคําถามเพ่ือความทราบถึงความตองการของตลาดในผูบริโภค 

เพ่ือใชในการกําหนดคุณสมบัติ หรือองคประกอบอ่ืน ๆ ในตัวของสินคาและบริการ เพ่ือสรางความ

แตกตางกับคูแขงในธุรกิจเดียวกัน 

    3) ทําผูบริโภคจึงซ้ือ เปนคําถามท่ีทําใหนักการตลาดทราบถึงวัตถุประสงคของการ

นําไปใชงานของผูบริโภค 

    4) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ เปนคําถามท่ีทําใหทราบวาใครมีสวนเก่ียวของตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือการใชบริการนั้น ๆ  

    5) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด เปนคําถามท่ีทําใหทราบโอกาสในการซ้ือสินคาและบริการนั้น ๆ 

ของผูบริโภค เนื่องจากสินคาและบริการแตละชนิดนั้นมีชวงเวลาหรือโอกาสในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตาง

กัน 
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   6) ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน เปนคําถามท่ีทําใหนักการตลาดทราบไดวากลุมสินคาและบริการท่ี

ศึกษาอยูนั้น ผูบริโภคมักตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการในสถานท่ีใด 

    7) ผูบริโภคซ้ืออยางไร เปนคําถามท่ีทําใหทราบถึงข้ันตอนของการซ้ือสินคาและบริการ

ของผูบริโภค ซ่ึงถามีกรณีจะนําเสนอสินคาใหม ๆ เขาสูตลาด จะเปนการศึกษาเพ่ือหาถึงชองทางการจัด

จําหนายสินคานั้น ๆ นั่นเอง 

   2.1.1.3 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 

  เสรี วงษมณฑา (2542) กลาววา สวนผสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การมี

สินคาท่ีชวยในการตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได สามารถขายสินคาในราคาท่ี

ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการกระจายสินคาและทําการจัด

จําหนายใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือเพ่ือใหลูกคาเกิดความสะดวก และกิจกรรมท่ีใชความพยายาม

ในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ประกอบดวย 4P’s 

คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion)  

  สวนประสมทางการตลาดบริการนั้นประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีผูประกอบการนําเสนอขาย เพ่ือชวยในการ

ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา เพ่ือใหลูกคาจะไดรับผลประโยชนจนเกิดเปนความพึง

พอใจ และคุณคาของผลิตภัณฑบริการนั้นๆ จะตองประกอบไปดวยตราสินคาบริการและชื่อเสียงของ

ผูขาย รูปแบบของผลิตภัณฑ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเชื่อถือ ซ่ึงปจจุบันการ

แขงขันทางดานของธุรกิจบริการนั้นไดมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคา

คาดหวังเสมอ เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ, 2546) 

    2) ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปมูลคาของเงิน ลูโดยกคาจะทํา

การเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑบริการท่ีไดรับ ถาคุณคาสูงกวา

ราคา ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือบริการ ปจจัยดานของราคาจึงเปนตัวท่ีทําใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสู

การสรางกําไรนั่นเอง ดังนั้นในการกําหนดราคาการใหบริการของธุรกิจควรมีความเหมาะสมกับระดับการ

ใหบริการ และท่ีสําคัญควรสอดคลองกับราคาของตลาดอีกดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  

   3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การกระทําท่ีเก่ียวของกับการ 
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เคลื่อนยายสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูลูกคาท่ีตองการในเวลาเหมาะสมเพ่ือเขาถึงลูกคาไดมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะลูกคาท่ีตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลท่ีตั้งหรือ

สถานท่ีบริการท่ีไดทําการเลือกไวนั้น จะเปนตัวกําหนดกลุมของลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นการหา

ทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลกับแหลงของชุมชน มีท่ีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ สิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครัน จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

   4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีท่ีธุรกิจใชในการติดตอสื่อสาร

เก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ของธุรกิจกับลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการแจงขาวสาร หรือชักจูงใจให

ลูกคาเกิดทัศนคติท่ีดีและมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีธุรกิจทําการเสนอขาย โดยสวนใหญ

ลูกคาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอมูลขาวสาร และในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบริการนั้น

สามารถทําการสงเสริมการตลาดไดสี่แบบเรียกวาสวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mixed) 

ซ่ึงประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

      4.1) การโฆษณา (Advertising) ดวยวิธีการผานสื่อตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

      4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) คือการใชพนักงานขายเพ่ือ

โปรโมทสินคาและบริการ 

      4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) คือเครื่องมือการตลาดอยาหนึ่ง

ท่ีไดรับความนิยมใน และยังเปนสิ่งจูงใจลูกคาอีกดวย เชน การทําบัตรสมาชิกเพ่ือขอรับสวนลดหรือสะสม

แตมการใชบริการ การจัดรายการสงเสริมการขายตาง ๆ 

      4.4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหกับธุรกิจบริการในสายตาของลูกคา เนื่องจากภาพลักษณนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญ อีกท้ังยังชวย

ในเรื่องของการสรางความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคาอีกดวย 

    5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการมีหนาท่ีทําใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจตอการใชบริการ และพนักงานควรมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีใหบริการ มีทัศนคติท่ีดีตอธุกิจ มี

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการในการใชบริการของลูกคาได อีกท้ังการ

แตงกายท่ีสุภาพ การมีพฤติกรรมท่ีดี มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติ สามารถสื่อสาร

กับลูกคาไดเปนอยางดี และสามารถแกปญหาตางๆ เฉพาะหนาได จะชวยใหลูกคานั้นเกิดความพึงพอใจ

ในการใชบริการของธุรกิจ (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549) 
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6) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนของการใหใหบริการของธุรกิจ ท่ีชวย

อํานวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไมซับซอน และทันตรงตามเวลาท่ีกําหนด เปนสวนท่ีมีความสําคัญมาก 

อยางยิ่งตอธุรกิจบริการ เนื่องจากการใหบริการโดยท่ัว ๆ ไปนั้น มักจะมะหลากหลายข้ันตอน ทําให

ผูบริโภคอาจเกิดความเบื่อหนาย และไมพึงพอใจ ไดแก การตอนรับ การใหบริการขอมูลเบื้องตน การ

ใหบริการตามความตองการ และการชําระเงิน ซ่ึงในแตละข้ันตอนตองประสานและเชื่อมโยงกันระหวาง

ภายในธุรกิจ หากมีข้ันตอนใดไมมีคุณภาพ ลาชา หรือประสบกับปญหาแมแตข้ันตอนเดียว อาจจะทําให

การใหบริการของธุรกิจเปนไปไมราบรื่น (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) 

7) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and

Presentation) หมายถึง รูปแบบของการใหบริการท่ีสามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวมใหกับ

ธุรกิจบริการ หรือการแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยเปนบริการท่ีมีการใชหลักฐานท่ีแสดงถึงการ

บริการท่ีมีคุณภาพ เปนสิ่งท่ีสามารถรับรูและมองเห็นได เพ่ือสรางคุณคาใหกับธุรกิจบริการ ไดแก 

สภาพแวดลอมโดยรอบของสถานท่ี พนักงานมีเครื่องแบบในการปฏิบัติงาน มีการออกแบบตกแตงสถานท่ี

บริการและหองรับรองลูกคาสะอาด สวยงาม เปนตน (นฤมล สุนสวัสดิ,์ 2549) 

2.1.1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน (2559) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคเนื้อยางเกาหลี รานเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุ 21 - 30 ป มากท่ีสุด มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

ประกอบอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา และรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มากท่ีสุด ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการบริโภครานเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา 3 เดือน/ครั้ง มีคาใชจาย

ในการบริโภค ต่ําสุด 20 บาท/ครั้ง/คน สูงสุด 2500 บาท/ครั้ง/คน โดยมีคาใชจายในการบริโภคโดยเฉลี่ย 

317.11 บาท/ครั้ง/คน และสวนใหญไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนจึงมารับประทาน ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยูใน

ระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นในเรื่องของความ

ปลอดภัยจากสารปรุงแตงอาหารเปนอันดับแรก ดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นในเรื่องของ

ความคุมคาจากการบริโภคอาหารเปนอันดับแรก ดานทําเลท่ีตั้งผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นใน

เรื่องของความสะดวกในการเดินทางมาท่ีรานนี้ เปนอันดับแรก ดานบริการผูตอบแบบสอบถามใหความ



9 

คิดเห็นในเรื่องของการแตงกายของพนักงาน เปนอันดับแรก และดานการสงเสริมการตลาดตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นในเรื่องของการบริการอาหารของวางผลไม ขนมหวานฟรี เปนอันดับแรก 

กินร ีอินตะ และโรจนา ธรรมจินดา (2559) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูภาพลักษณ

ของผูบริโภคตอรานหมูกระทะบุฟเฟตในอําเภอเมืองเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายแลพเพศหญิง

จํานวนเทากัน มีอายุระหวาง 26-35 ป มีรายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาท สวนใหญมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด สวนใหญมีความถ่ีในการรับประทานหมู

กระทะบุฟเฟต 1-2 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายในการรับประทานตอครั้ง 161-200 บาทตอคน และ

ภาพลักษณของรานหมูกระทะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมา

คือ ดานราคา 

 กนกพร อํ่าคง (2559) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภครานหมูกระทะบุฟเฟตในเขต

เมืองพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 350 

คน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนชาวพิษณุโลกจะเขาใชบริการรานหมูกระทะดวย 8 ปจจยัหลัก คือ ความ

สะดวกในการเดินทาง ระยะทางของการเดินทาง ความสะอาดของราน บริการท่ีไดรับจากรานประทับใจ 

ขนาดของราน สถานท่ีตั้งของราน และสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

อัญธิกา แกวศิริ (2560) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ความสัมพันธตอการใชบริการรานอาหาร บุฟเฟต ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 440 คน ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มากท่ีสุก สวนใหญมีการศึกษาต่ํากวา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา สวนใหญมีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอ

เดือน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการมากท่ีสุดในทุก ๆ ปจจัย โดย

ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานสถานท่ี ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ 

ในการจัดทําแผนธุรกิจอ่ิมจังหมูกระทะ ไดมีการจัดทําวิจัยทางการตลาด โดยใชการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และมีแบบสอบถามเพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

พรอมท้ังทําการประเมินผลดวยโปรแกรมวิเคราะหสถิติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
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   1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ ของประชาชนในหมูบานเมือง

เอก จังหวัดปทุมธานี 

   2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ ของประชาชนใน

หมูบานเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี 

    3) เพ่ือศึกษาแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ ของประชาชนในหมูบานเมืองเอก 

จังหวัดปทุมธานี 

   2.1.2.2 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

   ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูภายในหมูบานเมืองเอก 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 150 คน  ซ่ึงประกอบไปดวยประชาชนท่ัวไป จํานวน 75 คน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 75 คน 

  2.1.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    การวิจัยนีใ้ชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 150 ชุด โดยแบบสอบถามมี

ข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 

   1) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีมีผูสรางมาแลวมาเปนแนวทางในการ

กําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามตามท่ีตองการศึกษา  

   2) ผูวิจัยรางแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question)  

  3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา

และเสนอแนะปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา 

  4) ผูวิจัยปรับปรุงแกไขและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง 

  5) ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะใหถูกตอง 

  6) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน  

    2.1.2.4 สวนประกอบของแบบสอบถาม 

    แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย 4 สวน ดังนี้  

    1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือน โดยใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติและเรียงลําดับ 
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    2) พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ จํานวน 6 ขอ ไดแก รับประทานหมู

กระทะกับใคร รับประทานในโอกาสใด รับประทานในชวงวนัใด รับประทานในเวลาใด รับประทานครั้งละ

ก่ีทาน และเหตุผลท่ีรับประทานหมูกระทะ โดยใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติและเรียงลําดับ 

    3) ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ จํานวน 21 ขอ ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ จํานวน 5 ขอ ดานราคา จํานวน 3 ขอ ดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 3 ขอ ดานการ

สงเสริมการตลาด จํานวน 3 ขอ ดานกายภาพ จํานวน 2 ขอ ดานบุคลากร จํานวน 3 ขอ และดานสถานท่ี

และเวลาท่ีใหบริการ จํานวน 2 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ จาก 1 หมายถึง สําคัญนอย

ท่ีสุด ไปถึง 5 หมายถึงสําคัญมากท่ีสุด 

    4) แนวโนมในการเลือกรับประทานหมูกระทะ จํานวน 3 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบ

ประเมินคา 5 ระดับ จาก 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด ไปถึง 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

    5) การตรวจสอบเครื่องมือ  

     5.1) การตรวจสอบความถูกตอง (Validity) ผูวิจัยไดเสนอแบบสอบถามตอ

อาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสอดคลองของเนื้อหาในแตละตัวแปรท่ีตรงกับ

เรื่องท่ีจะศึกษา 

      5.2) การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดทดลองแจก

แบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด แลวนําผลท่ีไดไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient;α ) ของ Cronbach โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการ

วัดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้น สูตรในการคํานวณตามท่ี Nunnally (1978) ซ่ึงไดเสนอแนะเกณฑท่ี

สามารถยอมรับได คือ α  มากกวาหรือมีคาเทากับ 0.70 จึงจะสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสูง  

   6) การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางเปนข้ันตอน ดังนี้ 

    6.1) ทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 150 ชุด 

โดยจัดเก็บกับประชาชนท่ัวไปจํานวน 75 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 75 คน โดยแจก

แบบสอบถามใหกับประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในหมูบานเมืองเอก บริเวณตลาดนัดเมืองเอกพลาซา 

จํานวน 75 ชุด และแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต บริเวณหนามหาวิทยาลัยรังสิต 

และตามบริเวณหนาหอพักตาง ๆ 
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6.2) ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถาม แลว

นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทําการลงรหัสของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดเปนตัวเลขท่ีสามารถนําไปลงใน

เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล 

7) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติ โดยกําหนดคาสถิติท่ีใชใน

การวิเคราะห ดังนี้ 

7.1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลท่ีใชมาตรวัดแบบนาม

บัญญัติและเรียงลําดับ เนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาได และผูวิจัยตองการบรรยายเพ่ือใหทราบถึง

จํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทานั้น ดังนั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอย

ละ 

7.2) พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ เปนขอมูลท่ีใชมาตรวัดแบบ

นามบัญญัติและเรียงลําดับ เนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาได และผูวิจัยตองการบรรยายเพ่ือใหทราบถึง

จํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทานั้น ดังนั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอย

ละ 

7.3) ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ เปนขอมูลท่ีใช

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูล โดยคํานวณคาอันตรภาคชั้นเพ่ือ

กําหนดชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณ 

7.4) แนวโนมในการเลือกรับประทานหมูกระทะ เปนขอมูลท่ีใชระดับการวัด

ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูล โดยคํานวณคาอันตรภาคชั้นเพ่ือกําหนดชวงชั้น 

ดวยการใชสูตรคํานวณ 

ท้ังนี้ ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ และแนวโนมใน

การรับประทานหมูกระทะ เปนขอมูลท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยผูวิจัยไดกําหนด

ระดับการใหคะแนน ดังนี้ 

มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับมาก ใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

มีความสําคัญนอย/ความคิดเห็นระดับ ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

มีความสําคัญนอย/ความคิดเห็นระดับท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
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การอภิปรายผลการวิจัยของแบบสอบถามใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้  

 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = สุดคะแนนต่ํา –คะแนนสูงสุด  

      จํานวนชั้น 

    = 5 – 1 

        5 

    = 0.8 

 

  ดังนั้น คาเฉลี่ยท่ีวัดไดจากปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ และ

แนวโนมในการเลือกรับประทานหมูกระทะ ถูกนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ยโดยกําหนดระดับของคะแนน

ใหม ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  4.21-5.00  มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย  3.41-4.20 มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับมาก 

คาเฉลี่ย  2.61-3.40 มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.81-2.60 มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับนอย 

คาเฉลี่ย  1.00-1.80 มีความสําคัญ/ความคิดเห็นระดับนอย 

 

2.2 สรุปผลการวิจัย 

2.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 57 

.3 มีอายุ 21-25 ป มากท่ีสุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.0 เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 79 คน 

คิดเปนรอยละ 52.7 มีรายไดตอเดือน 10,000 - 25,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 

50.0  

2.2.2 พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางไปรับทานหมูกระทะกับเพ่ือนมากท่ีสุด จํานวน 73 คน คิด

เปนรอยละ 48.7 คน สวนใหญรับประทานหมูกระทะเม่ือตองการ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 42.4 

รับประทานหมูกระทะในวันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ มากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 
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63.3 สวนใหญรับประทานหมูกระทะชวงคํ่า 19.00-22.00 น. จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 66.0 ไป

รับประทานหมูกระทะจํานวน 2-3 คน จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 53.3 มีเหตุผลในการเลือก

รับประทานหมูกระทะเพราะราคาไมแพง จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 46.0 คน 

2.2.3 ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 

3.84 รองลงมา คือ ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ย 3.70 ดานกายภาพ โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 ดานสถานท่ีและ

เวลาท่ีใชบริการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ดานกระบวนการ

ใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.28 และดานบุคลากร โดยมีคาเฉลี่ย 3.08 ตามลําดับ 

2.2.4 แนวโนมในการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะในเรื่องถารานหมู

กระทะจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน สวนลด 10% ทานจะไปรับประทานบอยครั้งมากข้ึน มากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 รองลงมา คือ ถาอยากกินหมูกระทะ ทานจะพิจารณารานหมูกระทะใกลบาน โดยมี

คาเฉลี่ย 3.37 

2.2.5 พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ จําแนกตามอาชีพนักศึกษา กับไมใช

นักศึกษา 

จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา จํานวน 79 คน สวนใหญจะรับประทานหมู

กระทะกับเพ่ือน เม่ือตองการรับประทาน โดยจะไปรับประทานหมูกระทะวันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัต

ฤกษ มากท่ีสุด ในเวลา 19.00-22.00 น. สวนใหญไปรับประทานหมูกระทะ 2-3 คน และมีเหตุผลในการ

ไปรับประทานเพราะราคาไมแพง 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษา จํานวน 71 คน สวนใหญจะรับประทานหมูกระทะกับครอบครัว 

เม่ือตองการรับประทาน โดยจะไปรับประทานหมูกระทะวันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ มากท่ีสุด ใน

เวลา 19.00-22.00 น. สวนใหญจะรับประทานหมูกระทะ 4-5 คน และมีเหตุผลในการไปรับประทาน

เพราะราคาไมแพง 
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2.2.6 ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ จําแนกตามอาชีพนักศึกษา กับ

ไมใชนักศึกษา 

จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา จํานวน 79 คน ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญ

ในเรื่องของปริมาณท่ีเพียงพอของอาหาร ดานราคาใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของราคากับ

รสชาติท่ีไดรับ และราคาไมแตกตางจากรานอ่ืน ๆ ดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญในเรื่องของ

ความรวดเร็วในการชําระเงิน ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในเรื่องของการโฆษณา

ประชาสัมพันธตามสื่อออนไลนตาง ๆ เชน Facebook ดานการกายภาพใหความสําคัญในเรื่องของความ

สะอาดของอุปกรณ (เตา กระทะ และหมอ) ดานบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องของความกระตือรือรนใน

การใหบริการของพนักงาน ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการใหความสําคัญในเรื่องของเปดใหบริการตั้งแต

เวลา 11:00 – 22:00 น. 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษา จํานวน 71 คน ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในเรื่องของความสด

ใหมของอาหาร ดานราคาใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของราคากับรสชาติท่ีไดรับดาน

กระบวนการใหบรกิารใหความสําคัญในเรื่องของความรวดเร็วในการชําระเงิน ดานการสงเสริมการตลาด

ใหความสําคัญในเรื่องของการโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา ดานการกายภาพใหความสําคัญใน

เรื่องของความสะอาดของอุปกรณ (เตา กระทะ และหมอ) ดานบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องของความ

กระตือรือรนในการใหบริการของพนักงาน ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการใหความสําคัญในเรื่องของเปด

ใหบริการตั้งแตเวลา 11:00 – 22:00 น. 

2.2.7 แนวโนมในการเลือกรับประทานหมูกระทะ จําแนกตามอาชีพนักศึกษา กับไมใช

นักศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาและท่ีไมใชนักศึกษามีแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ

เหมือนกัน คือ ถาอยากกินหมูกระทะจะพิจารณารานหมูกระทะใกลบาน มากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ 

3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจ 

การว ิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจ เปนการประเมิน หรือวิเคราะหองคประกอบท่ีไม

สามารถควบคุมไดโดยการประเมินโอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจในสถานการณปจจุบันท่ีไดเกิดข้ึน ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลวประกอบไปดวย 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

3.1.1 ดานสังคม 

สถานการณ 

เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบันนั้นเปนสังคมท่ีชอบอะไรแปลก และใหม หากทราบวามีสถานท่ีใด 

หรือรานอาหารใดเปดใหม จะมีการบอกกลาวกันในรูปแบบท่ีเรียกวา ปากตอปาก หรือวิธีการโพสรูปและ

ขอความผานทางสื่อซียลมีเดียตาง ๆ เพ่ือเปนการประกาศใหโลกรูวาเรามาสถานท่ีท่ีเปดใหม หรือ

รานอาหารท่ีเปดใหม ประกอบกับการรับประทานอาหารบุฟเฟตเปนท่ีนิยมอยางยิ่งในกลุมของวัยรุนและ

กลุมวัยทํางาน  เนื่องจากเปนการรับประทานไดไมจํากัดปริมาณ อีกท้ังยังยังสะดวกสบายตอการ

รับประทานเพราะไมตองเก็บลางอีกดวย 

ผลกระทบ 

การท่ีสังคมไทยในปจจุบันชอบพูดปากตอปาก หรือวิธีการโพสรูปและขอความผานทางสื่อซียล

มีเดียตาง ๆ ชวยทําใหธุรกิจเปนท่ีรูจักไดงายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

3.1.2 ดานเทคโนโลยี 

สถานการณ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก

ผูคนสวนมากใชเวลาสวนใหญอยูหนาจอคอมพิวเตอร และโทรศัพท อีกท้ังเทคโนโลยียังสงผลตอการขาย

สินคาและบริการ เนื่องจากในปจจุบันหากผูบริโภคทําการซ้ือสินคาและบริการใดแลวเกิดความประทับใจ 

จะทําการถายภาพและโพสภาพดังกลาวไปยัง Facebook และ Instagram และการใช Facebook และ 

Instagram ทางผูจําหนายสินคาและบริการยังสามารถใชใหเปนประโยชนในการพูดคุย แนะนําสินคาและ

บริการกับผูบริโภคผานชองทางดังกลาวไดงายและประหยัดคาใชจายอีกดวย 
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ผลกระทบ 

การนําเทคโนโลยีมาใช เชน Facebook Fanpage และ Instagram ในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธธุรกิจจะชวยใหธุรกิจเปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาไดงายและรวมเร็ว อีกท้ังยังเปนชองทางการ

โฆษณาและประชาสัมพันธท่ีใชงบประมาณนอยกวาสื่ออ่ืน ๆ  

3.1.3 ดานเศรษฐกิจ 

สถานการณ 

แมวาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา แตคาดวาในอนาคตนั้น 

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปจจุบันกําลังเริ่ม

ฟนฟู ประกอบกับมีนักลงทุนใหความสนใจในการลงธุรการผลิตและการสงออก ทําใหคาดการณไดวาจะ

เกิดการจางงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจนสงผลใหประชากรมีรายไดท่ี มีการซ้ือขายสินคาท่ีดีมากยิ่งข้ึนนั่นเอง 

ผลกระทบ  

สงผลกระทบตอกิจการดานการเงินท่ีใชสําหรับการลงทุนทําธุรกิจ อีกท้ังในปจจุบันเศรษฐกิจ

ประเทศไทยอยูในชวงซบเซา อาจทําใหผูบริโภคจับจายใชสอยนอยลง และหันมารับประทานอาหาร

ภายในบานเพ่ือประหยัดคาใชจายใหมากข้ึน 

3.1.4 ดานการเมือง 

สถานการณ 

ดานการเมืองของประเทศไทยในปจจุบันนั้นยังเปนปญหาท่ีทําใหนักลงทุนตางประเทศยังไมม่ันใจ

ในการเขามาลงทุน เนื่องจากในดานการเมืองของประเทศไทยนั้นยังไมมีความแนนอน ประกอบกับปญหา

ในดานของการเมืองท่ีติดตอกันหลายป ทําใหเศรษฐกิจซบเซา และประชาชนใชจายกันนอยลง 

ผลกระทบ 

หากประเทศไทยยังไมมีกําหนดการเลือกตั้งท่ีชัดเจน ก็ยังไมสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนัก

ลงทุนตางชาติ และสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซา ประชาชนใชจายประหยัดกันมากข้ึน  

3.1.5 ดานส่ิงแวดลอม 

สถานการณ 

ผูประกอบการรานอาหารบุฟเฟตในปจจุบันตองอาจตองประสบพบเจอกับผูบริโภคท่ีรับประทาน

อาหารแบบฟุมเฟอยโดยไมจําเปน และกินเหลือท้ิง ทําใหกลายเปนของเสีย และเปนมลพิษเนื่องจากเปน

การเพ่ิมขยะใหแกสังคมจากการกินอาหารท่ีท้ิงขวาง  
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ผลกระทบ 

หากผูบริโภคหรือกลุมลูกคารับประทานอาหารแบบฟุมเฟอยและท้ิงขวาง ก็จะสงผลใหธุรกิจมี

กําไรท่ีลดนอยลง เนื่องจากตองจัดเตรียมอาหารไวในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปน 

2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

3.2.1 ดานการตลาด 

สถานการณ 

ปจจุบันธุรกิจประเภทหมูกระทะ หรืออาหารประเภทบุฟเฟมีผูสนใจเปดใหบริการเปนจํานวนมาก 

สงผลใหมีการแขงขันทางการตลาดเกิดข้ึนมากมาย เชน โปรโมชั่นสงเสริมการขายตาง ๆ 

ผลกระทบ 

หากประสบกับเหตุการณดานการตลาดท่ีรุนแรง มีโปรโมชั่นสงเสริมการขายตาง ๆ เกิดข้ึน

มากมาย อาจทําใหธุรกิจไดกําไรลดนอยลง เนื่องจากตองมีงบประมาณดานการตลาดท่ีสูงมากข้ึน 

3.2.2 ดานการบริการ 

สถานการณ 

ดานการใหบริการเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจหมูกระทะ เนื่องจากกลุมลูกคาท่ีเขามารับประทาน

นั้น ลวนตองการรับประทานอาหารท่ีสะอาด อรอย มีคุณภาพ และตองการไดรับการใหบริการท่ีดี 

เนื่องจากเปนธุรกิจประเภทบริการอาหารในรูปแบบของอาหารบุฟเฟ 

ผลกระทบ 

หากธุรกิจหมูกระทะ อใหบริการไมดี อาหารรสชาติไมอรอย ไมสะอาด และไมมีคุณภาพ าจสงผล

ใหลูกคาไมกลับมาใชบริการซํ้าอีก  

3.2.3 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

สถานการณ 

ธุรกิจหมูกระทะมีความจําเปนท่ีจะตองใชพนักงานในการใหบริการเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน

พนักงานตอนรับ พนักงานเสริฟ ฯลฯ เปนจํานวนมาก ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ อีกท้ังในปจจุบัน

ประชากรไทยเลือกงานท่ีทํามากยิ่งข้ึนอีกดวย 

ผลกระทบ 

มีลูกคาเขามาใบริการเปนจํานวนมาก แตมีพนักงานใหบริการหากธุรกิจหมูกระทะ ไมเพียงพอ 

ลูกคาท่ีเขามาใชบริการอาจเกิดความไมพอใจ และอาจสงผลกระทบใหกับธุรกิจ 
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3.2.4 ดานการเงิน 

สถานการณ 

ธุรกิจหมูกระทะเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินทุนสูงในดานของการดําเนินกิจการ ไมวาจะเปนขนาดพ้ืนท่ี

ในการใหบริการ และอุปกรณตางๆ 

ผลกระทบ 

หากมีนักลงทุนท่ีมีเงินลงทุนสูงสนใจลงทุนธุรกิจหมูกระทะภายในหมูบานเมืองเอก อาจสงผล

กระทบ เนื่องจากในปจจุบันกลุมลูกคาใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารนอกบาน หรือการ

รับประทานอาหารบุฟเฟมากยิ่งข้ึน ทําใหผูท่ีมีเงินทุนสูงและมีความสนใจท่ีจะลงทุนธงกิจหมูกระท 

สามารถลงทุนในธุรกิจไดงาย และยังสามารถโฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจใหเปนท่ีรูจักไดอยางรวดเร็ว

อีกดวย 

3.3 การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Five Forces Model) 

การวิเคราะหสภาพการแขงขัน เปนการวิเคราะหตลาดเพ่ือใหธุรกิจไดทราบถึงสภาพแวดลอม

โดยรอบท่ีสงผลกระทบตอตัวธุรกิจ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม  

ธุรกิจรานหมูกระทะเปนธุรกิจท่ีตองใชพ้ืนท่ีขนาดใหญในการเปดกิจการเพ่ือใหรงรับการเขามาใช

บริการของลูกคา รวมถึงการมีเงินลงทุนเพ่ือนํามาใชในการลงทุนธุรกิจ อีกท้ังในเรื่องของตนทุนวัตถุดิบท่ี

นํามาใชในการรับประทานภายในรานหมูกระทะนั้น มีราคาท่ีผันผวน ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ แลtสภาวะ

ทางเศรษฐกิจ ทําใหตองมีเงินทุนหมุดเวียนเพ่ือใชในการบริหารจัดการราน ดังนั้นจึงสรุปไดวาภัยคุกคาม

จากคูแขงขันหนาใหมนั้นมีในระดับปานกลาง 

3.3.2 การแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

ธุรกิจรานหมูกระทะ เปนธุรกิจท่ีสามารถเขามาในตลาดไดงาย เนื่องจากมีตนทุนในการทําธุรกิจท่ี

ไมสูงมากนัก ทําใหมีท้ังผูประกอบการท้ังรายใหญและรายเล็กใหความสนใจในธุรกิจหมูกระทะท่ีกําลัง

เติบโตในปจจุบัน ทําใหมีคูแขงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง จนสงผลใหอัตราการขยายตัวของตลาดเพ่ิมสูงข้ึน จึง

สามารถสรุปไดวาการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นมีในระดับมาก 
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3.3.3 อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ 

เนื่องจากธุรกิจรานหมูกระทะ เปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอาหาร ทําใหมีผูจัดจําหนายวัตถุดิบเปน

จํานวนมาก ทําใหผูซ้ือมีทางเลือกในการซ้ือสินคาท่ีหลากหลาย สามารถเลือกซ้ือสินคาไดตามท่ีตองการท้ัง

ในดานของราคา และคุณภาพ จึงกลาวสรุปไดวา อํานาจในการตอรองของผูจัดจําหนายมีต่ํานั่นเอง 

3.3.4 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน  

ธุรกิจรานหมูกระทะ มีสินคาทดแทนเปนจํานวนมาก เนื่องจากผูบริโภคสามารถเลือกรับประทาน

อาหารไดหลากหลายรูปแบบ อีกท้ังในปจจุบันมีรานอาหารเกิดข้ึนมากมาย ท้ังอาหารตามสั่ง รานอาหาร

ชาบู รานอาหารญี่ปุน เปนตน ทําใหผูบริโภคสามารถท่ีจะเลือกรับประทานอาหารจากสินคาทดแทน

เหลานี้ จึงกลาวสรุปวา ธุรกิจรานหมูกระทะนั้นมีภัยคุกคามจากสินคาทดแทนในระดับมาก 

3.3.5 อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 

ในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกในการรับประทานอาหารท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะรานหมูกระทะท่ี

เกิดข้ึนมากมายในปจจุบัน และแตละรานนั้นแทบไมมีความแตกตางกันเลย ท้ังในเรื่องของราคา และชนิด

ของรายการอาหาร ทําใหสามารถสรุปไดวาอํานาจในการตอรองของผูซ้ืออยูในระดับมากนั่นเอง 

3.4 สรุปจุดแข็งท่ีนําไปใชภายใตโอกาสจากสภาพแวดลอม 

3.4.1 รานตั้งอยูภายในหมูบานเมืองเอก ซ่ึงเปนชุมชนขนาดใหญ 

จุดแข็ง 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ ตั้งอยูภายในหมูบานเมืองเอก ซ่ึงเปนชุมชนขนาดใหญ มีจํานวนนักศึกษา 

และประชากรอยูเปนจํานวนมาก 

โอกาส 

สถานท่ีตั้งอยูในหมูบานเมืองเอก ซ่ึงมีนักศึกษาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และดวยวิถีการดําเนิน

ชีวิตของนักศึกษาท่ีอาศัยอยูหอพัก จึงไมสะดวกในการรับประทานอาหารประเภทหมูกระทะท่ีหอพัก จึง

ตองเดินทางมารับประทานท่ีรานแทน 

3.4.2 ลูกคาสามารถเลือกตักอาหารไดเองตามความตองการ 

จุดแข็ง 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ เปนรานอาหารบุฟเฟซ่ึงลูกคาสามารถเลือกตักอาหารไดเองตามความ

ตองการท้ังปริมาณของอาหาร และชนิดของอาหาร 
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โอกาส 

ในปจจุบัน ประชนใหความสนใจในการรับประทานอาหารบุฟเฟตเปนอยางมาก เนื่องจาก

สามารถรับประทานอาหารไดไมจํากัดปริมาณ อีกท้ังยังมีเมนูอาหารใหเลือกหลากหลายประเภท  

3.4.3 มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 

จุดแข็ง 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย ท้ังเมนูอาหารคาว เมนูของหวาน และเมนู

ของทานเลน 

โอกาส 

อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันเปนอยางยิ่ง และ

ในแตละวันนั้นจะตองบริโภคอาหารอยางนอย 3 ม้ือ เพ่ือใชเปนพลังงานในการดําเนินชีวิตในแตละวัน 

3.5 สรุปจุดแข็งท่ีนําไปใชแกปญหาจุดออนและอุปสรรคเพ่ือสรางโอกาสใหธุรกิจ 

3.5.1 ลูกคาสามารถเลือกรับประทานไดวาจะรับประทานในรูปแบบเตาหมูกระทะทองเหลือง 

หรือปงยางสไตลญ่ีปุน Yakiniku (ยากินิกุ) 

จุดแข็ง 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีรูปแบบของเตาใหลูกคาเลือกตามความตองการ ท้ังเตาหมูกระทะ

ทองเหลือง และปงยางสไตลญี่ปุน Yakiniku (ยากินิกุ) 

วิธีแกปญหาจุดออนและอุปสรรค 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ เปนรานอาหารแบบ Out door ไมมีหองแอรใหบริการ เนื่องจากเปน

รานอาหารสไตลหมูกระทะ และปงยาง ประกอบกับมีควันเปนจํานวนมากขณะปงยาง ทําใหไมเหมาะกับ

การนั่งรับประทานในหองแอร 

3.5.2  รานอ่ิมจังหมูกระทะใชเตาหมูกระทะทองเหลืองแท 

จุดแข็ง 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ ใชเตาหมูกระทะทองเหลือง ซ่ึงเปนกระทะท่ีทําจากทองเหลืองแท ปลอดภัย 

ไมมีสารอันตรายเหมือนกระทะแบบอลูมิเนียมท่ัวไป   
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วิธีแกปญหาจุดออนและอุปสรรค 

ในปจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน อาจทําใหผูบริโภคเลือกรับประทาน

อาหารประเภทอ่ืนแทนหมูกระทะ แตกระทะท่ีนํามาใชของทางรานเปนกระทะท่ีทําจากทองเหลืองแท ทํา

ใหมีความปลอดภัย และเหมาะกับคนท่ีรักสุขภาพมากกวากระทะของรานท่ัวไป 
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บทท่ี 4 

โมเดลในการดําเนินธุรกิจ 

4.1 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) 

โดยการจําลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ซ่ึงประกอบไปดวย 

4.1.1 กลุมของลูกคา (Customer Segments) 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีกลุมเปาหมายหลัก คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และมีกลุมเปาหมาย

รอง คือ ประชาชนท่ัวไปภายในหมูบานเมืองเอก เนื่องจากเปนรานหมูกระทะท่ีตั้งหางจากมหาวิทยาลัย

รังสิตเพียง 500 เมตร ใกลหอพัก และนักศึกษาสามารถเดินทางมารับประทานไดสะดวก ไมวาจะเปนการ

เดินมาจากมหาวิทยาลัย หรือนั่งรถจักรยานยนตก็ได 

4.1.2 การนําเสนอคุณคา (Value Proposition) 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีการนําเสนอคุณคาผานเมนูอาหารท่ีสด สะอาด มีรสชาติท่ีอรอย และ

เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย 

4.1.3 ชองทางการเขาถึงลูกคา (Channels) 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีหนารานซ่ึงตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยรังสิต เพียง 500 เมตร และมี

ชองทางการติดตอสื่อสารทาง Facebook Fanpage เพ่ือใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาและ

บริการใหเปนท่ีรูจัก 

4.1.4 ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationships) 

ทางรานอ่ิมจังหมูกระทะ จะทําการการสรางความสัมพันธกับลูกคาดวยวิธีการประชาสัมพันธราน

อ่ิมกันจังหมูกระทะผาน Facebook Fanpage ดวยวิธีการโพสภาพเมนูอาหารเม่ือเปนสิ่งกระตุนใหผูท่ีพบ

เห็นตองการมารับประทานหมูกระทะ  



24 

4.1.5 รายรับท่ีเขามา (Revenue Streams) 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีรายรับของธุรกิจมาจากราคาตอคนท่ีเขามารับประทานอาหาร โดยราคา

ผูใหญ 250 บาท เด็ก 120 บาท ซ่ึงราคานี้รวมน้ําแข็งและเครื่องดื่ม 3 ชนิด ไดแก น้ําชาเขียว น้ําเก็กฮวย 

และน้ําพ้ันซ และมีรายรับจากการจําหนายน้ําเปลาและน้ําอัดลม 

4.1.6 คูคาดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญ (Key Partners) 

คูคาดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญ คือ รานจําหนายเนื้อสัตว และผักตาง ๆ ซ่ึงเปนวัตถุดิบของการ

ประกอบอาหาร ซ่ึงเปนรานท่ีจําหนายในตลาดกลางคาสงขนาดใหญ (ตลาดสี่มุมเมือง) 

4.1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) 

กิจกรรมท่ีใชในการสนับสนุนธุรกิจรานอ่ิมจังหมูกระทะ คือ การติดตอผูจัดจําหนายวัตถุดิบ

ภายในตลาดสี่มุมเมือง และการดําเนินกลยุทธทางการตลาดตางๆ เพ่ือใหผูบริโภครับรู รูจัก และตัดสินใจ

เขามารับประทานอาหารในราน 

4.1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 

ทรัพยากรหลักของอ่ิมจังหมูกระทะ คือ เนื้อสัตวตาง ๆ อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก เนื้อปลา เปนตน 

เนื่องจากเปนรายการอาหารท่ีผูบริโภคนิยมรับทาน เพราะการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ผูบริโภคจะ

ใหความสนใจเมนูอาหารท่ีแสดงถึงความคุมคามากท่ีสุด นั่นคือ เนื้อสัตว  

4.1.9 โครงสรางคาใชจาย (Cost Structure) 

โครงสรางของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจรานอ่ิมจังหมูกระทะ ประกอบไปดวย 

คาใชจายในการจางพนักงานจัดเตรียมอาหาร พนักงานเสิรฟอาหาร พนักงานลางจาน คาเชาสถานท่ี 

คาใชจายในการซ้ือโตะเกาสําหรับลูกคา เตาและหมอ ถาดใสอาหาร โตะวางถาดอาหาร อาหารสดตาง ๆ 

ท่ีนําเสนอแกผูบริโภค ถานจุดไฟ เปนตน  
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ภาพท่ี 4.1 : โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 
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บทท่ี 5 

แผนกลยุทธทางธุรกิจ 

5.1 แผนกลยุทธดานการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคล 

5.1.1 ผูบริหารองคกร และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูกอตั้งและลงทุนรานอ่ิมจังหมูกระทะ มีเพียงคนเดียว คือ นางสาวนภวรรณ กลิ่นออน โดยมี

หนาท่ีความรับผิดชอบ คือ เจาของกิจการ และผูจัดการรานหมูกระทะ 

5.1.2 โครงสรางองคกร 

ภาพท่ี 5.1 : โครงสรางองคกร 

5.1.3 เกณฑในการรับบุคลากร 

5.1.3.1 พอครัว/แมครัว 2 ตําแหนง 

- เพศชายหรือเพศหญิง มีประสบการณในดานการปรุงอาหาร และจัดเตรียมอาหาร

- มีสุขภาพและสุขอนามัยท่ีดี  

- และมีความกระตือรือรนในการทํางาน รักงานบริการ

5.1.3.2 พนักงานเสิรฟ 4 ตําแหนง 

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป

- มนุษยสัมพันธดี และมีจิตใจรักการบริการ

- ไมจําเปนตองมีประสบการณ

ผูจัดการราน 

พนักงานเสิรฟ พนักงานลางจาน พอครัว/แมครัว 
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- และมีความกระตือรือรนในการทํางาน รักงานบริการ

5.1.3.3 พนักงานลางจาน 3 ตําแหนง 

- รักความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย

- มีความกระตือรือรนในการทํางาน

5.1.3 เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของของพนักงานรานอ่ิมจังหมูกระทะ ใชการประเมินโดย

การสังเกตการทํางานของพนักงานแตละคนวามีความกระตือรือรนในการทํางานมากนอยเพียงใด  

5.1.4 วิธีการจูงใจและรักษาบุคลากร 

อ่ิมจังหมูกระทะ ใชวิธีการจูงใจและรักษาพนักงานดวยวิธีการอยูกันแบบครอบครัว ใหพนักงาน

รักกัน อยูดวยกันแบบพ่ีนอง ไมแยกชนชั้นระหวางเจานายและนอง เพ่ือใหพนักงานของรานอ่ิมจังหมู

กระทะอยูทํางานดวยความรักเหมือนอยูกับครอบครัว 

5.1.5 การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ 

5.1.5.1 ผูจัดการราน เงินเดือนตั้งตน 15,000 บาท ทํางาน 5 วันตอสัปดาห  

5.1.5.2 พอครัว/แมครัว เงินเดือนตั้งตน 10,000 บาท ทํางาน 6 วันตอสัปดาห  

5.1.5.3 พนักงานเสิรฟ เงินเดือนตั้งตน 9,000 บาท ทํางาน 6 วันตอสัปดาห 

5.1.5.4 พนักงานลางจาน 3 ตําแหนงคิด เงินเดือนตั้งตน 9,000 บาท ทํางาน 6 วันตอ

สัปดาห 

5.2 แผนกลยุทธทางการตลาด 

รานอ่ิมจังหมูกระทะไดกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดในการนําเสนอสินคาใหกับ

กลุมเปาหมาย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.2.1 นวัตกรรมท่ีนํามาใชกับผลิตภัณฑและบริการ 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีรูปแบบของเตาใหลูกคาเลือกรับบริการ 2 รูปแบบ คือ เตาหมูกระทะ

ทองเหลือง เปนกระทะทําจากทองเหลืองแท ปลอดภัย ไมมีสารอันตรายเหมือนกระทะแบบอลูมิเนียม  

เพ่ือใหผูบริโภคท่ีรักสุขภาพสามารถรับประทานหมูกระทะของทางรานไดอยางอรอย  และเตาปงยางสไตล
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ญี่ปุน Yakiniku (ยากินิกุ) ท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ การนําเนื้อสัตวตาง ๆ มายางบนตระแกรงท่ี

ไดรับความรอนจากถานโดยตรง ซ่ึงการเลือกรับบริการดังกลาวนั้น ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

5.2.2 การเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑและบริการ 

จากผลการสํารวจ พบวา ปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญมากกวา

ดานอ่ืน ๆ ดังนั้นรานอ่ิมจังหมูกระทะจะเลือกใชเฉพาะวัตถุดิบท่ีสด สะอาด และรสชาติอรอยเปนหลัก 

เพ่ือใหสอดคลองกับปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับทานหมูกระทะของผูบริโภค  

5.2.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของรานอ่ิมจังหมูกระทะ คาดวาจะพัฒนาดวยการ

เพ่ิมเมนูพิเศษประจําวัน ซ่ึงในแตละวันนั้นจะมีเมนูพิเศษนอกเหนือจากท่ีมีใหลูกคาเลือกตักเอกทุกวัน 

เพ่ือใหลูกคาท่ีมารับประทานบอยไดรับประทานอาหารท่ีแปลก และไมจําเจมากจนเกินไป 

5.2.4 การตั้งราคา 

รานอ่ิมกันจังหมูกระทะเปนรานท่ีใหบริการในรูปแบบอาหารบุฟเฟตโดยลูกคาสามารถเลือก

อาหารทานไดดวยตนเองในแบบไมจํากัดเมนู ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ราคาผูใหญ 250 บาท เด็ก 120 

บาท ซ่ึงราคานี้รวมน้ําแข็งพรอมเครื่องดื่ม 3 ชนิด ไดแก น้ําชาเขียว น้ําเก็กฮวย และน้ําพ้ันซ ซ่ึงราคา

อาหารท่ีกลาวมานั้นกําหนดข้ึนโดยยึดราคาของตลาดเปนหลัก โดยเปรียบเทียบจากรายการอาหารท่ีมี

บริการ และราคาท่ีใหบริการ  

5.2.5 การบริหารชองทางการจําหนาย 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ ตั้งอยูใจกลางหมูบานเมือง ซ่ึงหางจากมหาวิทยาลัยรังสิตเพียง 500 เมตร 

อีกท้ังบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปดวยหอพักท่ีมีนักศึกษาพักอาศัยอยูกันเปนจํานวนมาก มีเบอรติดตอเพ่ือใช

ในการสํารองโตะท่ีนั่ง การคมนาคมสะดวก เพราะใกลมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเดินทางท่ีรานได

จากมหาวิทยาลัยรังสิตเพียงไมก่ีนาที 
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5.2.6 การสรางสินคาใหเปนท่ีรูจัก 

รานอ่ิมจังหมูกระทะ ใชวิธีการเขาถึงลูกคาดวยการแจกแผนปลิวหนามหาวิทยาลัยรังสิต 1 วัน 

โดยใชพนักงานภายในรานท่ีมีบุคลิกภาพดีไปยืนแจกแผนปลิวหนามหาวิทยาลัย จํานวน 500 ใบ ราคาใบ

ละ 2 บาท  และพนักงานท่ีไปแจกนั้นตองใสเสื้อท่ีสกรีนชื่อรานอ่ิมจังหมูกระทะ เพ่ือเปนการสรางการรับรู

อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังทําการโฆษณาผานปายไวนิลท่ีตั้งอยูบนเกาะกลางถนนเสนหลักท่ีเดินทางเขาไปยัง

หมูบานเมือง จํานวน 5 ปาย ราคาปายละ 300 บาท 

5.3 แผนกลยุทธการผลิตและการจัดซ้ือ 

5.3.1 วิธีการผลิต 

เนื้อสัตวตาง ๆ รวมถึงผัก และเมนูของหวาน ทางรานอ่ิมจังหมูกระทะจะเดินทางมาซ้ือวัตถุดิบ

ดังกลาวท่ีตลาดสี่มุมเมือง เนื่องจากเปนตลาดคาสงขนาดใหญท่ีมีสินคาท่ีตองการครบถวน และเม่ือซ้ือ

วัตถุดิบดังกลาวมาแลวจะเปนหนาท่ีของพนักงานเสิรฟและพอครัว/แมครับในการบริหารจัดการวัตถุดิบ

ตาง ๆ เพ่ือเตรียมใหผูบริโภคในขณะท่ีรานเปดทําการตอไป 

5.3.2 วิธีการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

การซ้ือวัตถุดิบของรานอ่ิมจังหมูกระทะ จะเปนหนาท่ีของผูจัดการรานในการสั่งซ้ือสินคาจาก

พอคาแมคาท่ีรูจัก และเปนคูคาธุรกิจกันภายในตลาดสี่มุมเมือง จากนั้นจะเปนหนาท่ีของพอครัว/แมครัว

และพนักงานเสิรฟท่ีวางเวนจากงานไปดูวัตถุดิบท่ีสั่งซ้ือไว และมีหนาท่ีในการขนสินคาดังกลาวกลับมายัง

รานอีกดวย 

5.3.3 การจัดหาคลังสินคาและระบบควบคุมสินคาคงเหลือ 

สินคาจะทําการจัดซ้ือมาสําหรับจัดเมนูชุดอาหารวันละไมเกิน 30 ชุด เพ่ือไมใหมีสินคาเหลือมาก

จนเกินไป และหากมีสินคาคงเหลือ จะใชวิธีการจัดเก็บสินคาผานตูแชเย็น เพ่ือใหสามารถเก็บไวจําหนาย

ในวันตอไปได และวิธีการจัดเก็บสินคา จะนําสินคาเกามาวางไวนอกสุด เพ่ือใหหยิบสินคาเกาออกมา

จําหนายกอน 
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5.3.4 การขนสงสินคา 

เพ่ือความสะดวกในการขนสงวัตถุดิบจากตลาดมายังรานอ่ิมจังหมูกระทะ ทางรานจะใชวิธีการ

จัดสงวัตถุดิบท่ีใชภายในรานดวยรถยนตสวนตัวของผูจัดการราน และมีคนขับรถและคนขนของ คือ 

พนักงานภายราน  

5.4 แผนกลยุทธทางการเงินและการลงทุน 

ตารางท่ี 5.1 : แสดงงบประมาณการลงทุนในกิจการ 

รายการ รวม 

แหลงท่ีมา 

สวนของ

เจาของ 

เจาหนี้(เงิน

กูยืม) 

สินทรัพยถาวร 

เฟอรนิเจอร-อุปกรณในราน 150,000.00 - 150,000.00 

เครื่องมือจัดเตรียมวัตถุดิบ 30,000.00 30,000.00 - 

สินทรัพยถาวรรวม 180,000.00 

คาใชจายกอนเริ่มดําเนินงาน 

คาตกแตง 100,000.00 100,000.00 

ชุดหมูกระทะ (เตา กระทะ ตระแกรง) 50,000.00 50,000.00 - 

เงินทุนหมุนเวียน 50,000.00 50,000.00 - 

รวมเงินลงทุนเริ่มตน 380,000.00 230,000.00 150,000.00 

สัดสวนโครงสรางเงินทุน(%) 100.00 60.53 39.47 

จากตารางท่ี  5.1 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ  ใชเงินลงทุนเริ่มตน 380,000 บาท โดยมี

สมมติฐานในการจัดซ้ือสินทรัพยถาวร ซ่ึงไดแก เฟอรนิเจอร-อุปกรณในราน  150,000 บาท  เครื่องมือ

จัดเตรียมวัตถุดิบ 30,000 บาท คาใชจายกอนเริ่มดําเนินงาน ซ่ึงไดแก คาตกแตง 100,000 บาท  ชุดหมู

กระทะ (เตา กระทะ ตระแกรง) 50,000 บาท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาท  
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ตารางท่ี 5.2 : แสดงการคํานวณคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 

การคํานวณคาเสื่อมราคา ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สินทรัพยถาวรรวม 180,000 

คาเสื่อมราคาตอป 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

คาเสื่อมราคาสะสม 36,000 72,000 108,000 144,000 180,000 

โอนไปงบดุล 

สินทรัพยถาวรรวม 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 36,000 72,000 108,000 144,000 180,000 

สินทรัพยถาวรรวมสุทธิ 144,000 108,000 72,000 36,000 - 

คาใชจายตัดจาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาจดทะเบียนและตกแตง 100,000 

คาจดทะเบียนและตกแตง

ตัดจาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ตัดจายสะสม 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

โอนไปงบดุล 

คาจดทะเบียนและตกแตง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

หักตัดจายสะสม 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

คาจดทะเบียนและตกแตง

สุทธิ 

80,000 60,000 40,000 20,000 - 

จากตารางท่ี  5.2 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีสินทรัพยถาวรในปท่ี 1 รวมเปนจํานวน

เงิน 144,000 บาท โดยมีคาเสื่อมราคาตอป คือ 36,000 บาท และมีคาใชจายตัดจายในปท่ี 1 รวมเปน

จํานวนเงิน 100,000 บาท 
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ตารางท่ี 5.3 : แสดงการประมาณการยอดขายสินคาหลักรายไตรมาส 

การประมาณการ

ยอดขาย  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 

รวมยอดขายตอวัน 8,000 6,000 8,000 9,000 

รวมยอดขายตอไตรมาส 720,000 540,000 720,000 810,000 

รวมยอดขายตอป   2,790,000 

เฉลี่ยยอดขายตอวัน    7,643.84 

จากตารางท่ี  5.3 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มียอดขายสินคาในไตรมาสท่ี 1 คือ 

8,000 บาทตอวัน ในไตรมาสท่ี 2 คือ 6,000 บาทตอวัน ในไตรมาสท่ี 3 คือ 8,000 บาทตอวัน และในไตร

มาสท่ี 4 คือ 9,000 บาทตอวัน ทําใหมียอดขายรวมในปท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 2,790,000 บาท และมี

ยอดขายเฉลี่ยตอวัน 7,643 บาท 
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ตารางท่ี 5.4 : แสดงการประมาณการยอดขายรายป 

สินคาหลัก (การประมาณการยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 5%) 

การประมาณการยอดขาย ปท่ี 1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

รวมยอดขายตอวัน  7,643  8,025  8,426  8,848  9,290 

ยอดขายตอเดือน  229,290  240,755  252,792  265,432  278,703 

ยอดขายตอป 2,751,480 2,889,054 3,033,507 3,185,182 3,344,441 

สินคารอง (การประมาณการยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 5%) 

การประมาณการยอดขาย  ปท่ี 1  ปท่ี2  ปท่ี3  ปท่ี 4  ปท่ี 5 

รวมยอดขายตอวัน 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 

ยอดขายตอเดือน 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465 

ยอดขายตอป 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 

การประมาณการยอดขาย ปท่ี 1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สรุปยอดขายรายป 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

จากตารางท่ี  5.4 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มียอดขายสินคาในปท่ี 1 คือ 3,111,480 

 บาทตอป และมีการประมาณการยอดขายเพ่ิมข้ึน 5% ตอป 
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ตารางท่ี 5.5 : แสดงจํานวนสินคาคงเหลือและการสงเสริมการขาย 

สรุปยอดขายรวม  ปท่ี 1  ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4  ปท่ี 5 

 ยอดขายตอป 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

นโยบายสินคาคงเหลือ 

ตนทุนสินคา  40% ของยอดขาย 

ระยะเวลาในการซ้ือสินคา 1 วัน 

จํานวนวันตอป 365 วัน 

การคํานวณสินคาคงเหลือ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 ยอดขายตอป 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

 ยอดขายตอวัน 8,525 8,951 9,398 9,868 10,362 

ตนทุนสินคา 3,410 3,580 3,759 3,947 4,145 

การหมุนเวียน 3,410 3,580 3,759 3,947 4,145 

สินคาคงเหลือ 3,410 3,580 3,759 3,947 4,145 

นโยบายสงเสริมการขายโดยการใชคูปองสะสม 

ประมาณการผูไดคูปอง 0% ของยอดขาย 

ประมาณการผูสะสมคูปองครบ 0% ของผูไดคูปอง 

สวนลดจาย  0% 

คาสงเสริมการขาย ในการใช

คูปอง 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ยอดขาย 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

คาดวาจะมีผูไดคูปอง - - - - - 

คาดวาจะมีผูใชคูปอง - - - - - 

สวนลดจาย - - - - -
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จากตารางท่ี 5.5 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีตนทุนของสินคา 40% ของยอดขาย มี

สินคาคงเหลือในปท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 3,410 บาท  

ตารางท่ี 5.6 : แสดงการประมาณการคาใชจาย 

ตนทุนคงท่ี ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาเชา 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

เงินเดือน (เพ่ิมข้ึน 

5%) 

1,176,000 1,211,280 1,247,618 1,285,047 1,323,598 

คาไฟฟา  แกส  คา

น้ํา (เพ่ิมข้ึน 5%) 

84,000 88,200 92,610 97,241 102,103 

คาเส่ือมราคา 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

คาใชจายตัดจาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

คาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ  

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

คาของใชส้ินเปลือง

ตาง ๆ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

รวมตนทุนคงท่ี 1,570,500 1,609,980 1,650,728 1,692,787 1,736,201 

ยอดขาย 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

ตนทุนผันแปร ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ตนทุนขาย 1,244,592 1,306,822 1,372,163 1,440,771 1,512,809 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 

สงเสริมการขาย - - - - - 

รวมตนทุนผันแปร 1,256,592 1,319,422 1,385,393 1,454,662 1,527,395 

(มีตารางตอ) 
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ตารางท่ี 5.6 (ตอ) : แสดงการประมาณการคาใชจาย 

การคํานวณ

จุดคุมทุน 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กําไรสวนเกิน 1,854,888 1,947,632 2,045,014 2,147,265 2,254,628 

อัตรากําไรสวนเกิน 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

จุดคุมทุนตอป 2,634,434 2,700,659 2,769,013 2,839,565 2,912,388 

จุดคุมทุนตอเดือน 219,536.14 225,054.94 230,751.06 236,630.38 242,699.03 

จุดคุมทุนตอวัน 7,317.87 7,501.83 7,691.70 7,887.68 8,089.97 

 อัตราดอกเบ้ีย 7.00%  ตอป 

ระยะเวลาชําระหนี้ 5  ป 

ดอกเบ้ียจาย  ปท่ี 1  ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4  ปท่ี 5 

เจาหนี้(เงินกูยืม) 150,000.00 

ชําระเงินตนเทากัน

ทุกป 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เงินกูสถาบันคงเหลือ 120,000.00 90,000.00 60,000.00 30,000.00 - 

ดอกเบ้ียจาย 10,500.00 8,400.00 6,300.00 4,200.00 2,100.00 

จากตารางท่ี 5.6 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีตนทุนคงท่ีในปท่ี 1 คือ 1,570,500 บาท 

มีตนทุนผันแปรในปท่ี 1 จํานวนเงิน 1,256,592 บาท มีจุดคุมทุนตอปในปท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 2,634,434 

บาท จากยอดขายท้ังหมด 3,111,480 บาท 
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ตารางท่ี 5.7 : แสดงงบกําไรขาดทุน ประมาณการกรณีสถานการณปกติ 

งบกําไรขาดทุน  ปท่ี 1  ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4  ปท่ี 5 

ยอดขาย 3,111,480 3,267,054 3,430,407 3,601,927 3,782,023 

หัก ตนทุนผันแปร 1,256,592 1,319,422 1,385,393 1,454,662 1,527,395 

กําไรสวนเกิน 1,854,888 1,947,632 2,045,014 2,147,265 2,254,628 

หัก ตนทุนคงท่ี 1,570,500 1,609,980 1,650,728 1,692,787 1,736,201 

กําไรกอนการดําเนินงาน 284,388 337,652 394,286 454,477 518,427 

หัก ดอกเบ้ียจาย 10,500 8,400 6,300 4,200 2,100 

กําไรกอนหักภาษี 273,888 329,252 387,986 450,277 516,327 

หัก ภาษีเงินได 54,778 65,850 77,597 90,055 103,265 

กําไรสุทธ ิ 219,110 263,402 310,388 360,222 413,062 

นโยบายจายเงินปนผล 

กิจการมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ  10.00%   ของกําไรสุทธิ 

อัตราภาษีเงินได 20.00% 

จากตารางท่ี 5.7 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีกําไรสุทธิในปท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 

219,110 บาท จากยอดขาย 3,111,480 บาท 
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ตารางท่ี 5.8 : แสดงงบกระแสเงินสด ประมาณการจากสถานการณปกติ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

การดําเนินงาน 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กําไรสุทธิ 219,110 263,402 310,388 360,222 413,062 

บวก คาเส่ือมราคา 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

บวก คาใชจายตัดจาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

บวก ดอกเบ้ียจาย 10,500 8,400 6,300 4,200 2,100 

บวก ภาษีเงินไดคางจายท่ี

เพ่ิมข้ึน 

54,778 11,073 11,747 12,458 13,210 

บวก เงินปนผลคางจายท่ี

เพ่ิมข้ึน 

21,911 4,429 4,699 4,983 5,284 

หัก สินคาคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน -3,410 -170 -179 -188 -197

เงินสดจากกิจกรรมการ

ดําเนนิงาน 

358,889 343,133 388,955 437,676 489,458 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

การลงทุน 

- - - - - 

สินทรัพยถาวรรวม -180,000 - - - - 

คาตกแตง -100,000

ชุดหมูกระทะ (เตา กระทะ 

ตระแกรง) 

-50,000 - - - - 

กระแสเงินสดจากการ

ลงทุน 

-330,000 - - - - 

กระแสเงินสดจากการ

จัดหา 

กูจากสถาบันการเงิน 150,000 - - - - 

(มีตารางตอ) 
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ตารางท่ี 5.8 (ตอ) : แสดงงบกระแสเงินสด ประมาณการจากสถานการณปกติ 

หัก ชําระเงินกู -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000

หัก ชําระดอกเบ้ียเงินกู -10,500 -8,400 -6,300 -4,200 -2,100

หัก เงินปนผลจาย -21,911 -26,340 -31,039 -36,022 -41,306

ทุนหุนสามัญ 230,000 - - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม

การจัดหา 

317,589 -64,740 -67,339 -70,222 -73,406

เงินสดสุทธิ 346,478 278,393 321,616 367,453 416,052 

บวก เงินสดตนงวด - 346,478 624,871 946,487 1,313,941 

เงินสดปลายงวด 346,478 624,871 946,487 1,313,941 1,729,993 

จากตารางท่ี 5.8 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ ในปท่ี 1 มีเงินสดจากกิจกรรมการ

ดําเนินงาน 358,889 บาท มีกระแสเงินสดจากการลงทุน -330,000 บาท และมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการจัดหา 317,589 บาท ทําใหมีเงินสดสุทธิ 346,478 บาท 
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ตารางท่ี 5.9 : แสดงงบฐานะการเงิน ประมาณการจากสถานการณปกติ 

สินทรัพย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 346,478 624,871 946,487 1,313,941 1,729,993 

สินคาคงเหลือ 3,410 3,580 3,759 3,947 4,145 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 349,888 628,452 950,247 1,317,888 1,734,137 

สินทรัพยถาวรรวมสุทธิ 144,000 108,000 72,000 36,000 - 

คาจดทะเบียนและตกแตง

สุทธ ิ

80,000 60,000 40,000 20,000 - 

คามัดจําสถานท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมสินทรัพย 623,888 846,452 1,112,247 1,423,888 1,784,137 

หนี้สินและสวนของเจาของ 

ภาษีเงินไดคางจาย 54,778 65,850 77,597 90,055 103,265 

เงินปนผลคางจาย 21,911 26,340 31,039 36,022 41,306 

หนี้สินระยะส้ัน 76,689 92,191 108,636 126,078 144,572 

เงินกูสถาบันการคงเหลือ 120,000 90,000 60,000 30,000 - 

รวมหนี้สิน 196,689 182,191 168,636 156,078 144,572 

ทุนเรือนหุนสามัญ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 

กําไรสะสมสุทธิ 197,199 434,261 713,611 1,037,810 1,409,566 

รวมสวนของผูถือหุน 427,199 664,261 943,611 1,267,810 1,639,566 

รวมหนี้สินและสวนของ

เจาของ 

623,888 846,452 1,112,247 1,423,888 1,784,137 

จากตารางท่ี 5.9 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีสินทรัพยรวมในปท่ี 1 จํานวนเงิน 

623,888 บาท  
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ตารางท่ี 5.10 : แสดงการวิเคราะหโครงการลงทุน 

จากตารางท่ี 5.10 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ 

516,052 บาท หักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย -380,000 ทําใหมีมูลคาปจจุบัน (NPV) 809,920 

บาท สงผลใหมีอัตราผลตอบแทนของโครงการ 83.68% 

ปท่ี กระแสเงินตลอดโครงการ กระแสเงินสด 

0 กระแสเงินสดจาย ณ วันลงทุน -380,000

1 กระแสเงินสดรับ 346,478 

2 กระแสเงินสดรับ 278,393 

3 กระแสเงินสดรับ 321,616 

4 กระแสเงินสดรับ 367,453 

5 กระแสเงินสดรับ* 516,052 

การคํานวณมูลคาปจจุบันในอัตราผลคิดลด 15.00% 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ 1,189,920 

หักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย -380,000

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 809,920 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ 83.68% 
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ตารางท่ี 5.11 : แสดงการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 4.56 6.82 8.75 10.45 12.00 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) 4.52 6.78 8.71 10.42 11.97 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน 

อัตราการหมุนเวียนของสินคา (รอบ) 369 369 369 369 369 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) 22 30 48 100 - 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) 4.99 3.86 3.08 2.53 2.12 

การวัดความสามารถในการชําระหนี้ 

อัตราแหงหนี้ (Debt to Equity Ratio) (เทา) 0.46 0.27 0.18 0.12 0.09 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย(เทา) 27.08 40.20 62.59 108.21 246.87 

การวัดความสามารถในการบริหาร 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.35 0.31 0.28 0.25 0.23 

อัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) 0.51 0.40 0.33 0.28 0.25 

อัตราสวนกําไรสวนเกิน (%) 40.39 40.39 40.39 40.39 40.39 

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.14 10.34 11.49 12.62 13.71 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 7.04 8.06 9.05 10.00 10.92 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Vaule) ฿809,920.07 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 84% 

ระยะเวลาคืนทุน  (ป) 1.120 
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จากตารางท่ี 5.11 แสดงใหเห็นวา รานอ่ิมจังหมูกระทะ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 809,920.07

บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 84% และใชระยะเวลาคืนทุน 1.120 ป 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม ปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

และแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  

จึงใครขอความรวมมือตอบแบบสอบถามดวยความเปนจริง  โดยขาพเจาขอรับรองวาขอมูลของทาน 

จะถูกเก็บเปนความลบั ซึ่งจะถูกนํามาเสนอเปนผลงานวิจัยในลักษณะภาพรวมเทานัน้ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองวาง �  ทีต่รงกับขอมูลของทาน 

1  .เพศ  

�  ชาย      �  หญิง 

2. อายุ 

�  นอยกวาหรือเทากับ 20 ป  �  21-25 ป 

�  26-30 ป    �  31-40 ป     

�  41-50 ป    �  51 ปข้ึนไป  

3. อาชีพ 

�  นักเรียน /นักศึกษา    �  พนักงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ  

�  พนักงานบริษัทเอกชน   �  ธุรกิจสวนตัว 

�  ลูกจางรายวนั    �  อ่ืน ๆ )โปรดระบุ( ……………….……… 

  4. รายไดเฉลี่ยเดือน 

�  ต่ํากวา 10,000 บาท   �  10,000  - 25,000 บาท 

�  25,001 - 45,000 บาท   �  45,001 บาท ข้ึนไป 
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สวนที่  2  พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ  

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองวาง �  ที่ตรงกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

1. โดยปกติทานรับประทานหมูกระทะกับใครบอยที่สุด 

 �  ครอบครัว    �  คนรัก 

 �  เพื่อน    �  เพื่อนรวมงาน 

 �  ลูกคา    �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

2. ทานรับประทานหมูกระทะในโอกาส (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

�  รอเวลาทําธุระอยางอ่ืน    �  เมื่อพบปะสังสรรค  

�  เพื่อนชักชวน    �  รับรองลูกคา/เพื่อธุรกิจ 

�  เลี้ยงฉลองในโอกาสตาง ๆ   �  เมื่อตองการรับประทาน 

�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

3. ทานรับประทานหมูกระทะในชวงวนัใดบอยทีสุ่ด 

�  จันทร-ศุกร    �  เสาร-อาทิตย/วนัหยุดนักขัตฤกษ   

4. ทานรับประทานหมูกระทะในชวงเวลาใดบอยทีสุ่ด 

�  ชวงเที่ยง 10.00-13.00 น.  �  ชวงบาย 13.00-16.00 น.  

�  ชวงเย็น 16.00-19.00 น.  �  ชวงคํ่า 19.00-22.00 น.  

5. สวนใหญทานรับประทานหมกูระทะคร้ังละก่ีทาน 

�  คนเดียว    �  2-3 คน  

�  4-5  คน    �  6 คนข้ึนไป 

6. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทานเลือกรับประทานหมูกระทะ  

�  รสชาติอาหาร    �  มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 

�  บริการดี/รวดเร็ว   �  ราคาไมแพง 

�  สะดวกตอการเดินทาง   �  ใกลที่พักอาศัย/ที่ทํางาน 

�  การตกแตงรานสวยงาม   �  มีการสงเสริมการขายที่ด ี

�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 
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สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองวาง � ทีต่รงกับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสาํคัญของปจจัยทาง

การตลาดในการตัดสินใจเลือกรับประทานหมูกระทะ 

ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

ระดับความสําคัญ 

ในการตัดสินใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 

1. รสชาติของอาหาร

2. ความหลากหลายของเมนูอาหาร

3. ปริมาณที่เพียงพอของอาหาร

4. ความสะอาดของอาหาร

5. ความสดใหมของอาหาร

ดานราคา 

1. ความคุมคาของราคากับรสชาติที่ไดรับ

2. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่เลือกใช

3. ราคาไมแตกตางจากรานอ่ืน ๆ

ดานกระบวนการใหบริการ 

1. ความรวดเร็วในการตอนรับ

2. การบริการจัดคิวรอ

3. ความรวดเร็วในการชําระเงิน

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. การโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา

2. สวนลดพิเศษชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม และ

สงกรานต

3. การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อออนไลนตาง ๆ เชน Facebook

ดานการกายภาพ 

1. ความสะอาดของอุปกรณ (เตา กระทะ และหมอ)

2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี
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ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานหมูกระทะ 

 

ระดับความสําคัญ 

ในการตัดสินใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานบุคลากร 

1. ความสุภาพของพนักงานทีบ่ริการ      

2. มารยาทและความมีมนุษยสมัพันธที่ดีของพนักงาน      

3. ความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงาน       

ดานสถานที่และเวลาที่ใหบริการ 

1. เปดใหบริการตั้งแตเวลา 11:00  – 22:00 น.      

2. สถานที่ตกแตงสวยงาม      

 

สวนที่ 4 แนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองวาง � ทีต่รงกับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโนมในรับประทานหมูกระทะ 

 

แนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ถาทานอยากกินหมูกระทะ ทานจะพิจารณารานหมูกระทะใกล

บาน 

     

2. ถารานหมูกระทะจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน สวนลด 10% 

ทานจะไปรับประทานบอยคร้ังมากข้ึน 

     

3. ถาทานมีการจัดงานเลีย้งสังสรรค ทานจะไปรับประทานหมูกระทะ         

 

ขอขอบคุณในความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามคะ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางท่ี 1 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

ชาย 64 42.7 

หญิง 86 57.3 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 1 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 57 .3 

และเพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 42.7 

ตารางท่ี 2 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

นอยกวาหรือเทากับ 20 ป 38 25.3 

21-25 ป 57 38.0 

26-30 ป 26 17.3 

31-40 ป 28 18.7 

41-50 ป 1 0.7 

51 ปข้ึนไป 38 25.3 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 2 พบวา สวนใหญมีอายุ 21-25 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.0 

รองลงมา คือ มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 25.3 
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ตารางท่ี 3 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 79 52.7 

พนักงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 16 10.7 

พนักงานบริษัทเอกชน 23 15.3 

ธุรกิจสวนตัว 20 13.3 

ลูกจางรายวัน 12 8.0 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 3 พบวา สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 79 คน คิดเปนรอย

ละ 52.7 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 15.3 

ตารางท่ี 4 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบ 

 แบบสอบถาม 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 41 27.3 

10,000 - 25,000 บาท 75 50.0 

25,001 - 45,000 บาท 33 22.0 

45,001 บาท ข้ึนไป 1 0.7 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 4 พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 - 25,000 บาท จํานวน 75 

คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ ต่ํากวา 10,000 บาท  จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.3 
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ตารางท่ี 5 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามการบุคคลท่ีรับประทานบอยท่ีสุด 

 

บุคคล จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

ครอบครัว 26 17.3 

คนรัก 35 23.3 

เพ่ือน 73 48.7 

เพ่ือนรวมงาน 16 10.7 

ลูกคา 0 0.0 

รวม 150 100 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 5 พบวา สวนใหญไปรับทานหมูกระทะกับเพ่ือน จํานวน 73 คน คิด

เปนรอยละ 48.7 คน รองลงมา คือ คนรัก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.3 

 

ตารางท่ี 6 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามโอกาสในการรับประทาน  

                   

โอกาส จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

รอเวลาทําธุระอยางอ่ืน 0 0.0 

เม่ือพบปะสังสรรค 9 4.4 

เพ่ือนชักชวน 76 37.4 

รับรองลูกคา/เพ่ือธุรกิจ 0 0.0 

เลี้ยงฉลองในโอกาสตาง ๆ  32 15.8 

เม่ือตองการรับประทาน 86 42.4 

รวม 203 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากผลการศึกษาตารางท่ี  6 พบวา สวนใหญรับประทานหมูกระทะเม่ือตองการ จํานวน 86 คน 

คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 37.4 
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ตารางท่ี 7 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามวันท่ีไปรับประทานบอยท่ีสุด 

วันท่ีไปรับประทาน จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

จันทร-ศุกร 55 36.7 

เสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ 95 63.3 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 7 พบวา สวนใหญรับประทานหมูกระทะในวันเสาร-อาทิตย/วันหยุด

นักขัตฤกษ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 63.3 และรับประทานในวันจันทร-ศุกร จํานวน 55 คน คิดเปน

รอยละ 36.7 

ตารางท่ี 8 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามชวงเวลาในการรับประทานบอยท่ีสุด 

ชวงเวลา จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

ชวงเท่ียง 10.00-13.00 น. 0 0.0 

ชวงบาย 13.00-16.00 น. 2 1.3 

ชวงเย็น 16.00-19.00 น. 49 32.7 

ชวงคํ่า 19.00-22.00 น. 99 66.0 

รวม 150 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 28 พบวา สวนใหญรับประทานหมูกระทะชวงคํ่า 19.00-22.00 น. 

จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา คือ ชวงเย็น 16.00-19.00 น. จํานวน 49 คน คิดเปนรอย

ละ 32.7  



55 

 

ตารางท่ี 9 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามจํานวนคนท่ีไปรับประทาน      

 

จํานวนคน จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

คนเดียว 0 0.0 

2-3 คน 80 53.3 

4-5 คน 57 38.0 

6 คนข้ึนไป 13 8.7 

รวม 150 100 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 9 พบวา สวนใหญไปรับประทานหมูกระทะจํานวน 2-3 คน จํานวน 80 

คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมา คือ 4-5 คน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.0 

 

ตารางท่ี 10 : แสดงการแจกแจงความถ่ีและรอยละจําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีเลือกรับประทาน 

 

เหตุผล จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

รสชาติอาหาร 17 11.3 

มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 3 2.0 

บริการดี/รวดเร็ว 5 3.3 

ราคาไมแพง 69 46.0 

สะดวกตอการเดินทาง 30 20.0 

ใกลท่ีพักอาศัย/ท่ีทํางาน 24 16.0 

การตกแตงรานสวยงาม  2 1.3 

มีการสงเสริมการขายท่ีดี 0 0.0 

รวม 150 100 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 10 พบวา สวนใหญเลือกรับประทานหมูกระทะเพราะราคาไมแพง 

จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 46.0 คน รองลงมา คือ สะดวกตอการเดินทาง 
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ตารางท่ี 11 : แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

    รับประทานหมูกระทะ 

ปจจัยทางการตลาด คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 3.84 0.74 มาก 

1. รสชาติของอาหาร 3.92 0.69 มาก 

2. ความหลากหลายของเมนูอาหาร 3.87 0.73 มาก 

3. ปริมาณท่ีเพียงพอของอาหาร 3.91 0.74 มาก 

4. ความสะอาดของอาหาร 3.75 0.76 มาก 

5. ความสดใหมของอาหาร 3.74 0.76 มาก 

ดานราคา 3.70 0.70 มาก 

1. ความคุมคาของราคากับรสชาติท่ีไดรับ 3.74 0.73 มาก 

2. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบท่ีเลือกใช 3.69 0.73 มาก 

3. ราคาไมแตกตางจากรานอ่ืน ๆ 3.67 0.65 มาก 

ดานกระบวนการใหบริการ 3.28 0.77 ปานกลาง 

1. ความรวดเร็วในการตอนรับ 3.29 0.80 ปานกลาง 

2. การบริการจัดคิวรอ 3.19 0.75 ปานกลาง 

3. ความรวดเร็วในการชําระเงิน 3.35 0.76 ปานกลาง 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.35 0.64 ปานกลาง 

1. การโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา 3.23 0.63 ปานกลาง 

2. สวนลดพิเศษชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม

และสงกรานต

3.27 0.61 ปานกลาง 

3. การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อออนไลนตาง ๆ

เชน Facebook

3.55 0.68 มาก 

ดานการกายภาพ 3.46 0.78 มาก 

1. ความสะอาดของอุปกรณ (เตา กระทะ และหมอ) 3.51 0.77 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) : แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

 รับประทานหมูกระทะ 

ปจจัยทางการตลาด คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี 3.41 0.80 มาก 

ดานบุคลากร 3.08 0.81 ปานกลาง 

1. ความสุภาพของพนักงานท่ีบริการ 3.04 0.85 ปานกลาง 

2. มารยาทและความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของพนักงาน 2.94 0.80 ปานกลาง 

3. ความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงาน 3.25 0.78 ปานกลาง 

ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 3.46 0.65 มาก 

1. เปดใหบริการตั้งแตเวลา 11:00 – 22:00 น. 3.59 0.65 มาก 

2. สถานท่ีตกแตงสวยงาม 3.34 0.65 ปานกลาง 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานราคา ดานกายภาพ ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานบุคลากร ตามลําดับ ซ่ึงแตละดานมีรายละเอียดังนี้ 

สําคัญในเรื่องดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความ รสชาติของอาหารมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 

3.92 รองลงมา ปริมาณท่ีเพียงพอของอาหาร โดยมีคาเฉลี่ย 3.91 

ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องความคุมคาของราคากับรสชาติท่ีไดรับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.74 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบท่ีเลือกใช โดยมีคาเฉลี่ย 3.69 

ด้านกระบวนการให้บริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องความรวดเร็วในการชําระเงินมาก

ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการตอนรับ โดยมีคาเฉลี่ย 3.29 

ด้านการสง่เสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อ

ออนไลนตาง ๆ เชน Facebook  มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 รองลงมา คือ สวนลดพิเศษชวงเทศกาล

ตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม และสงกรานต  โดยมีคาเฉลี่ย 3.27 

ด้านการกายภาพ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดของอปุกรณ์ (เตา กระทะ 

และหม้อ)  มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 รองลงมา คือ ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี  โดยมีคาเฉลี่ย 3.41 
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ด้านบคุลากร กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องความกระตือรือรนในการใหบริการของ

พนักงาน มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.25 รองลงมา คือ ความสุภาพของพนักงานท่ีบริการ  โดยมีคาเฉลี่ย 

3.04 

ด้านสถานท่ีและเวลาท่ีให้บริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องเปดใหบริการตั้งแตเวลา 

11:00 – 22:00 น. มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 รองลงมา คือ สถานท่ีตกแตงสวยงาม  โดยมีคาเฉลี่ย 

3.34 

ตารางท่ี 12 : แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

แนวโนม คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

แนวโนม 3.43 0.70 มาก 

1. ถาทานอยากกินหมูกระทะ ทานจะพิจารณารานหมู

กระทะใกลบาน

3.37 0.73 ปานกลาง 

2. ถารานหมูกระทะจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน

สวนลด 10% ทานจะไปรบัประทานบอยครั้งมากข้ึน

3.71 0.68 มาก 

3. ถาทานมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค ทานจะไป

รับประทานหมูกระทะ

3.21 0.70 ปานกลาง 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะในเรื่อง

ถารานหมูกระทะจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน สวนลด 10% ทานจะไปรับประทานบอยครั้งมากข้ึน 

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 รองลงมา คือ ถาอยากกินหมูกระทะ ทานจะพิจารณารานหมูกระทะใกล

บาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 
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ตารางท่ี 13 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและบุคคลท่ีไปรับประทาน 

 

บุคคล 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ครอบครัว 1 1.3 25 35.2 

คนรัก 24 30.5 11 15.5 

เพ่ือน 54 68.4 19 26.8 

เพ่ือนรวมงาน 0 0.0 16 22.5 

ลูกคา 0 0.0 0 0.0 

รวม 79 100 71 100 

  

จากผลการศึกษาตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมู

กระทะกับเพ่ือน รองลงมา คือ จะรับประทานกับคนรกั 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะกับครอบครัว รองลงมา คือ จะ

รับประทานกับเพ่ือน 
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ตารางท่ี 14 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและโอกาสในการไปรับประทาน 

 

โอกาส 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รอเวลาทําธุระอยางอ่ืน 0 0.0 0 0.0 

เม่ือพบปะสังสรรค 8 7.2 1 1.1 

เพ่ือนชักชวน 46 41.4 30 32.6 

รับรองลูกคา/เพ่ือธุรกิจ 0 0.0 0 0.0 

เลี้ยงฉลองในโอกาสตาง ๆ  8 7.2 24 26.1 

เม่ือตองการรับประทาน 49 44.0 37 40.2 

รวม 111 100 92 100 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

จากผลการศึกษาตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญไปรับประทานหมู

กระทะเม่ือตองการรับประทาน รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะเม่ือตองการรับประทาน 

รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน เชนเดียวกันกับกลุมท่ีเปนนักศึกษา 
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ตารางท่ี 15 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและวันท่ีไปรับประทาน 

 

วันท่ีไปรับประทาน 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จันทร-ศุกร 22 27.8 33 46.5 

เสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ 57 72.2 38 53.5 

รวม 79 100 71 100 

  

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญไปรับประทานหมู

กระทะวันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ รองลงมา คือ จันทร-ศุกร 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะในวันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัต

ฤกษ รองลงมา คือ จันทร-ศุกร เชนเดียวกันกับกลุมท่ีเปนนักศึกษา 
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ตารางท่ี 16 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและชวงเวลาท่ีไปรับประทาน 

ชวงเวลาท่ีไปรับประทาน 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชวงเท่ียง 10.00-13.00 น. 0 0.0 0 0.0 

ชวงบาย 13.00-16.00 น. 2 2.5 0 0.0 

ชวงเย็น 16.00-19.00 น. 30 38.0 19 26.8 

ชวงคํ่า 19.00-22.00 น. 47 59.5 52 73.2 

รวม 79 100 71 100 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญไปรับประทานหมู

กระทะชวงคํ่า 19.00-22.00 น. รองลงมา คือ ชวงเย็น 16.00-19.00 น. 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะชวงคํ่า 19.00-22.00 น. 

รองลงมา คือ ชวงเย็น 16.00-19.00 น. เชนเดียวกันกับกลุมท่ีเปนนักศึกษา 
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ตารางท่ี 17 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและจํานวนคนท่ีไปรับประทาน 

 

จํานวนคน 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คนเดียว 0 0.0 0 0.0 

2-3 คน 54 68.4 26 36.6 

4-5 คน 17 21.5 40 56.3 

6 คนข้ึนไป 8 10.1 5 7.1 

รวม 79 100 71 100 

  

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 17 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญไปรับประทานหมู

กระทะ 2-3 คนรองลงมา คือ 4-5 คน 

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะ 4-5 คน รองลงมา คือ 2-3 คน 
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ตารางท่ี 18 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและเหตุผลในการเลือกรับประทาน 

 

เหตุผล 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รสชาติอาหาร 10 12.7 7 9.9 

มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 2 2.5 1 1.4 

บริการดี/รวดเร็ว 5 6.3 0 0.0 

ราคาไมแพง 43 54.4 26 36.6 

สะดวกตอการเดินทาง 10 12.7 20 28.2 

ใกลท่ีพักอาศัย/ท่ีทํางาน 7 8.9 17 23.9 

การตกแตงรานสวยงาม  2 2.5 0 0.0 

มีการสงเสริมการขายท่ีดี 0 0.0 0 0.0 

รวม 79 100 71 100 

  

  จากผลการศึกษาตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสวนใหญไปรับประทานหมู

กระทะเพราะราคาไมแพง รองลงมา คือ ชวงเย็น รสชาติอาหาร และสะดวกตอการเดินทาง 

 กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาสวนใหญจะรับประทานหมูกระทะเพราะราคาไมแพง รองลงมา คือ 

สะดวกตอการเดินทาง 
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ตารางท่ี 19 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

                รับประทานหมูกระทะ ดานผลิตภัณฑ 

 

ดานผลิตภัณฑ 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. รสชาติของอาหาร 4.06 มาก 3.77 มาก 

2. ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.10 มาก 3.60 มาก 

3. ปริมาณท่ีเพียงพอของอาหาร 4.19 มาก 3.59 มาก 

4. ความสะอาดของอาหาร 3.70 มาก 3.82 มาก 

5. ความสดใหมของอาหาร 3.61 มาก 3.89 มาก 

 

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 19 พบวา ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาใหความสําคัญใน

เรื่องของปริมาณท่ีเพียงพอของอาหาร มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่อง

ของความสดใหมของอาหาร 
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ตารางท่ี 20 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

                รับประทานหมูกระทะ ดานราคา 

 

ดานราคา 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความคุมคาของราคากับรสชาติท่ี

ไดรับ 

3.72 มาก 3.76 มาก 

2. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบท่ี

เลือกใช 

3.68 มาก 3.70 มาก 

3. ราคาไมแตกตางจากรานอ่ืน ๆ 3.72 มาก 3.56 มาก 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 2.20 พบวา ดานราคา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาใหความสําคัญใน

เรื่องของความคุมคาของราคากับรสชาติท่ีไดรับ และราคาไมแตกตางจากรานอ่ืน ๆ มากท่ีสุด และกลุม

ตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของราคากับรสชาติท่ีไดรับ 

 

ตารางท่ี 21 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

                 รบัประทานหมูกระทะ ดานกระบวนการใหบริการ 

 

ดานกระบวนการใหบริการ 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความรวดเร็วในการตอนรับ 3.00 ปานกลาง 3.60 มาก 

2. การบริการจัดคิวรอ 2.97 ปานกลาง 3.42 มาก 

3. ความรวดเร็วในการชําระเงิน 3.01 ปานกลาง 3.72 มาก 

 

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 21 พบวา ดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาและ

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน คือ ความรวดเร็วในการชําระเงิน มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 22 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

                 รบัประทานหมูกระทะ ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. การโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน ปาย

โฆษณา 

3.10 ปานกลาง 3.38 มาก 

2. สวนลดพิเศษชวงเทศกาลตาง ๆ เชน 

เทศกาลปใหม และสงกรานต 

3.25 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 

3. การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อ

ออนไลนตาง ๆ เชน Facebook 

3.80 มาก 3.26 ปานกลาง 

 

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 22 พบวา ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาให

ความสําคัญในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อออนไลนตาง ๆ เชน Facebook มากท่ีสุด และ

กลุมตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องของการโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา  
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ตารางท่ี 23 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

                 รบัประทานหมูกระทะ ดานการกายภาพ 

 

ดานการกายภาพ 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความสะอาดของอุปกรณ (เตา 

กระทะ และหมอ) 

3.32 ปานกลาง 3.72 มาก 

2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี 3.27 ปานกลาง 3.58 มาก 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 23 พบวา ดานการกายภาพ กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาและกลุม

ตัวอยางท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน คือ ความสะอาดของอุปกรณ (เตา กระทะ และ

หมอ) มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 24 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

     รบัประทานหมูกระทะ ดานบุคลากร 

ดานบุคลากร 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความสุภาพของพนักงานท่ีบริการ 2.61 ปานกลาง 3.53 มาก 

2. มารยาทและความมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีของพนักงาน

2.54 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

3. ความกระตือรือรนในการใหบริการ

ของพนักงาน

2.91 ปานกลาง 3.63 มาก 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 24 พบวา ดานบุคลากร กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาและกลุมตัวอยาง

ท่ีไมใชนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน คือ ความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงาน มาก

ท่ีสุด  
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ตารางท่ี 25 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและปจจัยทางการตลาดในการเลือก 

  รับประทานหมูกระทะ ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 

ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. เปดใหบริการตั้งแตเวลา 11:00 –

22:00 น.

3.52 มาก 3.66 มาก 

2. สถานท่ีตกแตงสวยงาม 3.18 ปานกลาง 3.52 มาก 

จากผลการศึกษาตารางท่ี 25 พบวา ดานสถานท่ีและเวลาท่ีใหบริการ กลุมตัวอยางท่ีเปน

นักศึกษาและไมใชนักศึกษาใหความสําคัญเหมือนกัน คือ เปดใหบริการตั้งแตเวลา 11:00 – 22:00 น. 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26 : แสดงการแจกแจงความถ่ีจําแนกตามอาชีพและแนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

 

แนวโนมในการรับประทานหมูกระทะ 

อาชีพ 

นักศึกษา ไมใชนักศึกษา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ถาทานอยากกินหมูกระทะ ทานจะ

พิจารณารานหมูกระทะใกลบาน 

3.20 ปานกลาง 3.56 มาก 

2. ถารานหมูกระทะจัดกิจกรรมสงเสริม

การตลาด เชน สวนลด 10% ทานจะไป

รับประทานบอยครั้งมากข้ึน 

3.96 มาก 3.42 มาก 

3. ถาทานมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค 

ทานจะไปรับประทานหมูกระทะ    

2.96 ปานกลาง 3.49 มาก 

 

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 26 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาและท่ีไมใชนักศึกษามีแนวโนม

ในการรับประทานหมูกระทะเหมือนกัน คือ ถาอยากกินหมูกระทะจะพิจารณารานหมูกระทะใกลบาน 

มากท่ีสุด  
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