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แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก” ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบใหม่ พร้อมของทานเล่น โดยรายการอาหารที่ทางร้านนําเสนอนั้น
จะเป็นรายการอาหารที่มีความหลากหลาย ของด้านวัตถุดิบ และ มีความแปลกใหม่ ทําให้ผู้บริโภคมี
ส่วนร่วมในการเลือกวัตถุดิบภายในชามก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภคเอง และสอดรับกับกระแสในโลก
ปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาดูแล และ รักษาสุขภาพของตนเองนั้นมากขึ้น ทําให้มีการตัดสินใจในการ
เลือกทานอาหารแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์จากวัตถุดิบที่ส่งผลทําให้เป็นผู้ที่มีสขุ ภาพที่ดีและ
แข็งแรง โดยในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ทางด้านตลาด การผลิต การเงิน การบริหาร
จัดการ และผลตอบแทนจากการดําเนินงาน เป้าหมายครั้งแรกที่ตั้งไว้ คือ เปิดหน้าร้านแรกบริเวณ
บางรัก เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก ผู้อาศัยบริเวณรอบๆ คนทํางาน เด็กนักเรียน นักศึกษาบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทีส่ อดรับบริเวณดังกล่าวอย่างหนาแน่น
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามเชิงสํารวจ เพื่อเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มคนบริเวณบางรัก จํานวน 200 คน ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. ในเรื่อง
“พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว”ซึ่งเป็นการวัดผลเพียงครั้งเดียว และนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพื่อ วิเคราะห์ เพื่อจัดทํากลยุทธ์ให้เหมาะสมในการทําแผนธุรกิจของวิจัยฉบับนี้ ซึ่ง
สามารถสรุปโดยคร่าวๆได้ดังนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา รายรับต่อเดือนระหว่าง 30,000 – 40,000
บาท สถานภาพโสด ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก” มีความเป็นไปได้ที่จะลงไป
แข่งขันกับร้านอาหารบริเวณดังกล่าว เพราะเนื่องจากตลาดทางด้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกปี ประกอบกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจที่นํามาปรับใช้ เช่น กลยุทธ์ในการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ของสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย การค้นหาเครื่องมือ
เพื่อทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยทฤษฎี PEST
Analysis และการวิเคราะห์การตลาดด้วย 5 Forces ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าใจความต้องการผู้บริโภค
อย่างแท้จริง (Insight Consumer) คือ ลูกค้าต้องการความแปลกใหม่ในธุรกิจประเภทก๋วยเตี๋ยว ชื่น

ชอบการทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลัก และ อยากทานบ่อยๆแต่ไม่อยากทานซ้ํา คํานึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ และ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละมื้อ
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ABSTRACT
This noodle shop “Teaw Tick Took” business plan has an objective to study
the possibility of operating a new style of noodle shop with appetizers and desserts.
The menu that the shop shows contains varieties of materials and the novelty, to
allow the consumers having their own choice in their noodle bowl. Which nowadays
consumers have concerns about their health so being able to choose what to eat for
each type if food is based on what was cooked.
This thesis studied about the possibility of marketing, production, financial,
management, and the result.
The first consumer focus was in Bangrak area, observing workers, students,
and people who lived that area.
The study was conduct to find what affects consumer behavior, so the
questionnaire was given out to 200 people from 5:00pm to 8:00pm. The topic of the
questionnaire is “Consumer behavior about noodle” the result was use to analyze
for making appropriate business tactics. The result of the questionnaire shows that
majority of the consumers were male students in the age between 20 to 29 with
base salary of 30,000 Baht to 40,000 Baht.
Teaw Tick Took is possible to compete with the restaurant in that area,
because the food market is gradually increasing every year. Moreover, the business
tactics that was use such as analyzing the SWOT, finding tools for being successful,
analyzing the company environment with PEST Analysis and analyzing market using 5
Forces. With all these tools will be able to extract the real consumer behavior or the
insight consumer. The result found that consumers would like to see new things in
the noodle industry because they want to eat noodles regularly but don’t want it to

be the same every single day. The consumers also concern about the nutrition and
the calories in each meal they are having.
Keywords: Business Plan, Noodle, Foods

ซ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ความรู้การชี้แนะแนวทาง การศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงาน
ตลอดจนการให้คําปรึกษา ซึง่ เป็นประโยชน์ในการทําวิจัยในครั้งนี้ด้วยให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
สําเร็จไปด้วยดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆ ท่านที่ได้มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือ
และแนะนําการทําวิจัย เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้วิจัย ที่ให้การสนับสนุนและเป็น
กําลังใจในทุกๆ เรื่องด้วยดีเสมอมา เป็นผูอ้ ยู่เบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้
สุดท้ายนี้หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อม
รับไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าการค้นคว้าอิสระนี้ จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย
สุชาวดี กิจเกษตรสถาพร
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของธุรกิจ
2.1 ประวัติและความเป็นมาของอาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว”
2.2 แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
บทที่ 3 แนวความคิด ทฤษฎี ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
3.1 แนวความคิด ทฤษฎี ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
3.2 แนวความคิดทฤษฎี ด้านแผนธุรกิจ
บทที 4 การวิจัยและผลการวิจัย
4.1 ระเบียบและวิธีการวิจัย
4.2 ผลการศึกษา
บทที่ 5 กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
5.1 กรอบแนวความคิดที่นําไปสู่กลยุทธ์
5.2 กลยุทธ์ทนี่ ํามาปรับใช้
5.3 การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
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บทที1่
บทนํนํา
1.1 แนะนําประเภทของธุ
ป
ธรกิจ
ประเภทของธุรกิจที
จ ่เลือกในการรทําแผนธุรกิจฉบั
จ บนี้ คือธุรกิ
ร จประเภทกการให้บริการขของ
ม หรือ ร้านก๋
า วยเตี๋ยว เปป็นการให้บริการด้
ก านจัดทําอาหารในรู
า
ป แบบเฉพาะเจจาะจง
ร้านอาหารริมทาง
ใให้แก่ผู้บริโภคค และคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในนอนาคตอันใกล้นี้
เหตุผลที
ผ ่อยากทําธุรกิจประเภททนี้ เนื่องจากเเล่งเห็นว่ามีโอกาสและแนวโ
อ
วโน้มของการขขยายตัว
ของธุรกิจด้านอาหารเพิ
น
่มขึ้นในทุกๆปี นับตั้งแต่ ปี 25557 มูลค่าจากร้านอาหารทีที่เปิดในประเททศไทย มี
มูลค่าตลาดรววมถึง 375,0000 ล้านบาท เเติบโตจากในปีปี 2557 อยู่รอยละ
้
4 ในขณณะเดียวกันในนปี 2559
มีมูลค่าตลาดรวมที่ขยับตัวเพิ
ว ่มสูงขึ้นถึง 385,000 ล้านบาท เติบโตตจากในปี 25558 อยู่รอ้ ยละ 2.7 จึง
ทําให้เล่งเห็นถึงการขยายตัตัวของอุตสาหหกรรมอาหารทที่ยังสามารถเติบโตขึ้นอย่างงต่อเนื่องได้อกในปี
ี
ต
หารในประเทศศนีป้ ระกอบไปปด้วยความหลลากหลายประะเภทอาหาร อาทิ
อ
ถัดๆไป ซึ่งอุตหากรรมอาห
อาหารไทย อาหารญี
อ
่ปุ่น อาหารฝรั
อ
่งเศสส อาหารเกาหลี และ อาหารอเมริกา เป็นนต้น
ภาพที่ 1.1 : มูลค่าตลาดธุธุรกิจอาหารในนประเทศไทยย
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ธุรกิจที่สนใจนําเสนอในแผนธุรกิจฉบับนี้คือ ธุรกิจอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยว จากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ธุรกิจก๋วยเตี๋ยว จัดอยู่ในหมวดธุรกิจอาหารริมทาง มีข้อมูลเชิงลึกดังต่อไปนี้ ปลายปี
พ.ศ. 2559 ทีผ่ ่านมา สํานักข่าว CNN จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทาง หรือ สตรี
ทฟู้ดดีที่สุดอันดับ 23 ของโลก เนื่องจากอาหารรสชาติอร่อย มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงโด่งดัง
นักท่องเที่ยวสามารถเสาะหาอาหารได้ทุกพื้นที่ตลอดเวลา ด้วยราคาที่ย่อมเยา
หากพูดถึงอาหาริมทางหรือสตรีทฟู้ดในเมืองไทยนั้น ไม่ได้มีเฉพาะในเขตกรุงเทพฯเท่านั้น แต่
กระจายอยู่ทุกแหล่งชุมชนทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ. 2559 ประเมินว่ามีร้านอาหารริมทางประมาณ
103,000 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 69 ของร้านอาหารทั้งหมด สาเหตุที่ร้านอาหารริมทางมีจํานวนมาก
เช่นนี้ เนื่องจากต้นทุนต่ํา มีเพียงรถเข็นและอุปกรณ์ทําอาหารเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นก็สามารถเปิดร้านได้
อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าเช่า (หรืออาจเสียในอัตราไม่สูง) ผู้ประกอบการสามารถเข้า-ออกจากธุรกิจได้
โดยง่าย ทั้งนี้ ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันจํานวนไม่น้อยที่เริ่มจากร้านอาหารริมทาง เมื่อมีลูกค้า
จํานวนมากจึงเริ่มขยับขยายไปสู่ร้านอาหารแบบถาวร (ที่มาจาก : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถานบันอาหาร)
1.2 ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ
ทําไมถึงเลือกธุรกิจประเภท “อาหาร” เพราะอาหารถือเป็นสิ่งสําคัญทีส่ ดุ ในชีวิตมนุษย์ทุกคน
และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ในการดํารงชีวิตจึงเล็งเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้สามารถดําเนินธุรกิจ
สืบเนื่องไปได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับแนวความคิด รูปแบบ รสชาติที่เราจะนําเสนอและตอบสนองให้กับ
ลูกค้า
แนวความคิดที่อยากทําร้านก๋วยเตี๋ยวเริ่มจากเป็นผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารอยู่
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ ซาซิมิ ส้มตํา ปิ้งย่างและของทอดต่างๆ รวมไปถึงก๋วยเตี๋ยว ซึ่ง
ก๋วยเตี๋ยวนั้นมีข้อดีอยู่มาก เพราะเป็นอาหารประเภทต้ม ทําให้ไม่อ้วนมีไขมันน้อย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการอาหารครบถ้วน ก๋วยเตี๋ยวมีอยู่หลากหลายรูปแบบ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะ, ก๋วยเตี๋ยว
เรือ, ก๋วยเตี๋ยวลูกชื้นเนื้อเปื่อย และก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เป็นต้น ในส่วนหลักๆของก๋วยเตี๋ยวนั้นจะ
ประกอบไปด้วย เส้น และ ลูกชิ้น ซึ่ง “เส้น” สามารถจําแนกได้หลากหลายประเภท อาทิ เส้นหมี่ขาว
เส้นใหญ่ บะหมี่เหลืองหรือเขียว มาม่า (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป) และไม่มีเส้น(เกาเหลา) เป็นต้น ส่วน
“ลูกชิ้น” สามารถจําแนกได้หลายหลากประเภทจากวัตถุดิบที่นํามาทํา อาทิ ลูกชื้นปลา ลูกชิ้นหมู
และลูกชิ้นเนื้อ เป็นต้น
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะจัดตั้งขึ้น มีชื่อว่า “เตี๋ยวติ๊กถูก” อาจจะสงสัยว่า ทําไมต้อง “ติ๊กถูก” ชื่อนี้
ได้แนวความคิดที่ว่า อยากได้ก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบทุกอย่างเองได้ ในหนึ่งชาม
(Customization) หมายถึง ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่ เส้น ลูกชิ้น ผัก และเนื้อสัตว์ มารวมอยู่ในชาม
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เดียวกันได้ด้วยตนเองทั
ว
้งหมด โดยร้านเรราจะเริ่มจากจจะมีกระดาษสสําหรับสั่งอาหหาร จํานวน 1 แผ่น
พร้อมดินสอ และให้ลูกค้าได้
ไ อ่านในขั้นตตอนต่างๆแล้วเลื
ว อกวัตถุดิบต่างๆที่อยากใใส่ลงไปในชามมของตน
้น ่เคาเตอร์ร์ชําระเงิน แล ะพนักงานก็จะแจก
เมื่อลูกค้าตัดสินใจแน่นอนแล้ว ก็ให้นํากกระดาษใบนันมาที
ป้ายเลขโต๊ะ เมื่อพนักงานจัจัดเตรียมทําออาหารชามนี้สมบูรณ์แล้ว ก็จะนําไปเสิรฟ์ ฟตามป้ายเลขโโต๊ะของ
น างถูกต้องโโดยสมบูรณ์
ลูกค้าท่านนั้นอย่
ตัวอย่างใบสั่งอาหหารและขั้นตออนในการสั่งอาาหาร ลักษณะะของกระดาษษจะเป็นครึ่ง
หน้ากระดาษษ A4 มีข้อควาามด้านหน้าแลละหลัง (รูปภาาพประกอบอยยู่ในหน้าถัดไปป)
ภาพที่ 1.2 : ตัวอย่างใบราายการในการสสั่งอาหาร

1.3 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ก
กค้าส ามารถเลือกสสรร
1.3.1 เป็นผู้นําทาางด้านธุรกิจก๋ววยเตี๋ยวรูปแบบบใหม่ ในลักษณะลู
ง
องลูกค้าเอง
วัตถุดิบที่ต้องการตามใจขอ
1.3.22 สามารถส่งต่อธุรกิจให้แกก่ที่สนใจและขขยายธุรกิจไปยังตลาดนัด ห้ างสรรพสินค้า และ
พื้นที่อื่นๆ ได้้ทวั่ พื้นที่กรุงเททพมหานคร
า ญในการจััดทําแผนธุรกิจ
1.4 ความสําคั
1.4.1 เพื่อเป็นแนนวทางและทฤษฎีหรือเครื่องมื
ง อต่างๆ ในกการจัดการระะบบการทํางานนต่อ
ส
บตัติิงานร่วมกันและเข้
แ าใจในระบบการดําเนินินไปในทิศทาาง
บุคลากรภายใในองค์กรให้สามารถปฏิ
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เดียวกัน ทั้งยังประกอบด้วยเครื่องมือในการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาต่างๆที่ได้รับ
และนํามาปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความเหมาะสมต่อไป
1.4.2 เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการดําเนินธุรกิจ และสามารถกําหนดทิศทางของการ
ดําเนินงานต่างๆ ของธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
1.4.3 เพื่อให้ทราบถึงจุดคุ้มทุน อันตราค่าจ้างบุคลากร และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
จากการลงทุนตลอดจนระยะเวลาในการคืนทุน และภายในระยะเวลาที่กําหนดต่างๆ ให้สอดคล้องต่อ
ข้อกําหนดต่างๆ
1.5 เป้าหมายในการจัดทําแผนธุรกิจ
1.5.1 ศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก” และวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาด
ว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
1.5.2 ศึกษาวิธีการและแนวทางในการจัดทํารูปแบบแผนธุรกิจที่ดี
1.5.3 ศึกษาวิธีการบริหารและจัดการดําเนินงานร้านก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก” รวมไปถึง
การกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด แผนการดําเนินงาน และแผนการเงินของธุรกิจที่ประสบ
ผลสําเร็จ
1.5.4 ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําแผนธุรกิจ 5 เดือน เริ่มตัง้ แต่ กรกฎาคม 2560
จนถึงพฤศจิกายน 2560
1.6 ที่ตั้งของสถานประกอบการ
จัดตั้งเช่าสถานประกอบธุรกิจแห่งแรกของร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” ณ อาคารพานิชย์ ชั้น 1 พื้นที่
35 ตรม. ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก ติดถนนใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ประกอบไปด้วย เคาเตอร์จัดเตรียม
อาหารพร้อมหม้อและเตาแก๊ส 1 ตัว ตู้กระจกบรรจุวัตถุดิบแบ่งช่อง 1 ตัว โต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 4 ตัว
จํานวน 6 ชุด และสถานทีใ่ กล้เคียงประกอบด้วย โรบินสันบางรัก โรงแรมแชงกรีล่า โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนธุรกิจในครัง้ นี้
1.6.1 เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน อัตราผลตอบแทน และความเป็นไปได้ใน
การดําเนินธุรกิจก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก”
1.6.2 เพื่อกําหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยว “เตี๋ยวติ๊กถูก”
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ จะมีลักษณะเป็นการจัดจําหน่ายก๋วยเตี๋ยวประเภทตามความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีราคาเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ โดยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มี
ความหลากหลายของวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆที่มาจากแหล่งที่สด สะอาด ปลอดภัย และได้
คุณภาพ เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักมีทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย เป็นกลุ่มคนทํางานพนักงานเอกชน ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา และผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว โดยมีอายุตั้งแต่ 15 ปี – 60 ปี

บทที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของธุรกิจ
2.1 ประวัติและความเป็นมาของอาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว”
คําว่า “ก๋วยเตี๋ยว” เป็นภาษาที่ใช้เรียกลักษณะของอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจาก
ประเทศจีนได้รากศัพท์มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือภาษาจีนแต้จิ๋ว มีความหมายว่า ข้าวที่มีลักษณะ
เป็นเส้น ซึ่งทํามาจากแป้งข้าวเจ้า โดยส่วนมากนิยมนํามาลวกให้สุกในน้าํ เดือด สะเด็ดน้ํา และนํามา
ใส่เครื่องปรุงต่างๆ นิยมรับประทานในรูปแบบแห้งและน้ํา ใช้ “ตะเกียบ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
รับประทาน
ในประเทศไทยเริ่มมีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยได้ติดต่อการค้า
กับชาวจีนเป็นจํานวนมาก และชาวจีนได้นําก๋วยเตี๋ยวเข้ามาทานกันในเรือ โดยการต้มในน้ําซุป มีการ
ใส่หมู, ผัก และเครื่องปรุงต่างๆ จึงเป็นต้นกําเนิดให้คนไทยได้รู้จักกับก๋วยเตี๋ยวและวิธีการทําเส้นเป็น
ครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งในประเทศไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามได้มีการดัดแปลงวิธีการทาน ได้นํา
ถั่วงอกมาลวกให้สุกและใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยว ทําให้เกิดรสชาติที่แปลกใหม่ และกลายเป็นอาชีพ
ใหมของคนไทยที่หันมาปลุกถั่วงอกขายกันมากขึ้น จนกลายเป็นอาชีพใหม่ในสมัยดังกล่าวสืบเนื่อง
มากจนถึงปัจจุบัน
2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของธุรกิจ ทําให้ทราบและเข้าใจถึงข้อจํากัดความสามารถ
ภายในธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้นําแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
มั่นคง และเจริญเติบโตสืบต่อไปในอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้โมเดล 7S-Mckinsey ช่วยให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในองค์กรทั้งหมด การวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งโดยใช้
โมเดล SWOT Analysis ทําให้ทราบถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ช่วยสร้างจุดแข็งและโอกาสในการจัดทําธุรกิจ
และวิเคราะห์หาจุดอ่อน เพื่อลบจุดด้อยในด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจโดยตรงให้มีน้อยลง
ที่สุด การวิเคราะห์ระหว่างสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของการตลาดโดยการใช้โมเดล 4Ps และ 4Cs
ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นถึงความเป็นไปได้ของสินค้าและตลาดที่รองรับสินค้าของธุรกิจรวมถึง
ลูกค้าที่จะมาใช้บริการร้านอาหารนี้อีกด้วย
2.2.1 การวิเคราะห์ตาํ แหน่งและโครงสร้างของบุคลากรภายในองค์กรด้วยโมเดล
7S-Mckinsey
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ภาพที่ 2.1 : โครงสร้างโมเดล 7S-Mckkinsey

SStructure
Strategy

Systems

SShared
VValues
Skills

Style
Staff

การใใช้โมเดล 7S-Mckinsey เป็ป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทําให้องค์กรประสสบความสําเร็ร็จ และ
ทําให้บุคลากรภายในองค์กรมี
ก แนวทางกการปฏิบัติที่สอดคล้
อ องไปแลละมองเป้าหม ายในทิศทางเเดียวกัน
จ ดการสะดุด ประกอบไปปด้วย 7 หัวข้อดั
อ งนี้
เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งภาายในองค์กรแและทําให้ธุรกิจเกิ
 กลยุยุทธ์ (Strateggy) เนื่องจากกคนไทยในปัจจุบันมีแนวคววามคิดและนิสัสยั การ
เ่ ่ยนไปจากกแต่ก่อนเป็นจํานวนมาก มีลัลกษณะการชืชื่ นชอบทานอาาหารที่
เลือกรับประททานอาหารทีเปลี
แปลกใหม่ ไมม่เหมือนใคร หรื
ห อเบื่อง่าย ธุรกิจนี้จึงสร้างความแตกต่
ง
างจากร้
า
านก๋ว ยเตี๋ยวเดิมๆ ด้ดวย
วิธีการให้ลูกค้าทุกคนสามาารถสร้างก๋วยเเตี๋ยวในรูปแบบบที่ตนเองต้องการเลือกทาานได้เอง เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้
อ
องการที่แปลกใหม่ ไม่จําเจ และะยังสามารถกลลับมาทานได้เเรื่อยๆ เพื่อได้ด้ลิ้มลอง
รสชาติน้ําซุปและวัตถุดิบต่างๆได้อย่างหหลากหลายแลละเพลิดเพลิน
 โครงงสร้าง (Struucture) โครงสร้างภายในอองค์กร อํานาจจสูงสุดในการควบคุม
และตัดสินใจภายในร้านก๋วยเตี
ว ๋ยวคือเจ้าาของร้านแต่เพียงผู้เดียว ลูกจ้
ก างในร้านก๋ ๋วยเตี๋ยวจะได้้รับคําสั่ง
ย ่เข้าใจตรงกัน และเป้าหมายเดียวกันทั
น ้งหมด เพราะร้าน “เตี๋ยววติ๊กถูก” เป็นเพี
น ยง
และกฎระเบียบที
องค์กรขนาดเล็ก จึงไม่มีความซั
ว บซ้อนในนคําสั่งและอํานาจของผู
า
้บริหารต่างๆ ทําาให้เมื่อเกิดปัญหาหรื
ญ อ
า
วแม่นยํ
นา
กฎระเบียบต่างๆที่ไม่ราบลืลื่น ก็สามารถจจัดการได้อย่างรวดเร็
 ระบบ (System)) ระบบต่างๆภภายในองค์กรเป็
ร นระบบกาารทํางานที่ง่ายและไม่
ย
พ กงานเสิรฟ์ พนักงานครััว และ พนักงานเก็บเงิน มีการแบ่งหน้าาที่ชัดเจน และไม่ทํา
ซับซ้อน คือ พนั
หน้าที่ทับซ้อนกั
น น และมีการบริ
า หารจัดกการพนักงานใหห้เพียงพอต่อการทํ
ก างานใน หนึ่งวัน หลังจากการ
จ
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ทํางานต่อสัปดาห์ทางเจ้าของร้านจะมีการนําผลประเมินต่างๆในการทํางานของสัปดาห์นั้นๆ ว่ามี
ผลกระทบใดๆบ้างที่ทําให้ร้านอาหารเกิดปัญหา เช่น การล่าช้าของออเดอร์ อาหารสะอาดมีสิ่ง
แปลกปลอมไหม พนักงานขยันทํางานหรือไม่ เป็นต้น เพื่อนําผลประเมินในลักษณะต่างๆ มาปรับปรุง
ให้สัปดาห์ถัดๆไปสามารถดําเนินการไปอย่างราบลื่นและแม่นยําที่สุด
 ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” จะมีคําขวัญประจําร้าน
ที่ว่า “ร้านอาหารของเรา คือร้านอาหารที่ส่งความสุข รอยยิ้ม และรสชาติที่ประทับให้แก่ลูกค้าทุกคน
ร้านของเรา เราก็ต้องช่วยกันทํา” เพื่อทําให้พนักงานทุกคนอ่านและซึมซับให้เป็นคติประจําใจ ว่าทุกๆ
คนคือเจ้าของร้านร่วมกัน เราจะต้องช่วยกันและพัฒนาร้านอาหารนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป พอมีลูกค้าเยอะ มี
เงินเยอะ พนักงานทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) สไตล์ของเจ้าของธุรกิจนั้น จะคงไว้ด้วย
ความตั้งใจ เอาใจใส่ ในทุกรายละเอียด เช่น ความสดใหม่และความสะอาดของวัตถุดิบที่นํามาใช้
รสชาติของก๋วยเตี๋ยวทุกชามต้องมีมาตรฐานและรสชาติทคี่ งที่เหมือนกันในทุกครั้งทีล่ ูกค้ามา
รับประทาน และการบริการ พนักงานต้องยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพไม่ทํามารยาทที่หยาบคายต่อลูกค้า
รวมถึงการแต่งกายก็ต้องสะอาดสุภาพเรียบร้อยไปในรูปแบบเดียวกันทุกคน
 บุคลากร (Staff) พนักงานของร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” นี้มีจํานวนไม่มาก เนื่องจาก
ธุรกิจนี้ริเริ่มก่อตั้ง จึงคาดการณ์จํานวนพนักงานไว้ ดังนี้ พนักงานแคชเชียร์ 1 คน, พนักงานครัว 2
คน, พนักงานเสิร์ฟ 2 คน และ พนักงานล้างจาน 1 คน รวมทั้งหมดจํานวน 6 คน ซึ่งพนักงานทุกคน
จะได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมและตรงตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้น มีการเซ็นสัญญาที่ชัดเจน
และตรวจสอบได้ รวมถึงมีการทําประกันสังคมให้กับพนักงานที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
ตามนโยบาลของหน่วยงานประกันสังคม จึงมั่นใจได้ว่าร้านอาหารนี้จะไม่ปล่อยปะละเลยพนักงาน ให้
สิทธิ์พนักงานทุกคนเท่าเทียมกันทั้งหมด
 ทักษะ (Skill) พนักงานที่เราคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในร้านอาหารนี้ จะมีการ
คัดสรรจากทักษะที่พนักงานได้มีประสบการณ์จริงๆแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะตําแหน่งครัว จะคัดแม่ครัว
ที่มีประสบการณ์ร้านอาหารมาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทําก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติ
ถูกต้องแม่นยําและคงมาตรฐานให้เหมือนกันในทุกๆชามนั้นเอง และในตําแหน่งอื่นๆที่ไม่จําเป็นต้องมี
ทักษะอะไรมากนัก จะคัดเลือกจากบุคลิกที่ซื่อสัตย์ขยัน เรียนรู้งานเร็ว นํามาฝึกฝน เพื่อให้ทุกอย่าง
ราบลื่นและแม่นยําที่สุด
2.2.2 การวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งภายในองค์กรด้วยโมเดล SWOT Analysis
การใช้โมเดล SWOT Analysis เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ภายในขององค์กร เพื่อกําหนดจุดยุทธศาสตร์การบริหารซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความ
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จําเป็นอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร ทั้งยังช่วยทําให้เจ้าของธุรกิจสามารถทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันภายในองค์กร และสามารถนํามาปรับใช้ให้ธุรกิจนั้นพัฒนาให้ดีขึ้น หรือ
สามารถรักษามาตรฐานเดิมความสามารถขององค์กรให้คงไว้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นส่วนช่วยให้
องค์กรมีการกําหนดกรอบการทํางานของธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
สมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้
ตารางที่ 2.1 : ตารางวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

จุดแข็ง (Strengths)
มีความหลากหลายของวัตถุดิบที่นํามาประกอบ
อาหารในร้านก๋วยเตี๋ยว
ความสดใหม่ของวัตถุดิบที่นํามาใช้ วัตถุดิบที่ไม่
ค้างคืนและซื้อมาในปริมาณทีจ่ ํากัดใช้ประกอบ
อาหารวันต่อวันเท่านั้น
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีการบริการที่แปลกใหม่ ลูกค้า
สามารถเลือกวัตถุดิบได้เองในทุกขั้นตอนลงในชาม
ของตน คือ สามารถเลือกทานเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือ
เนื้อสัตว์ได้มากกว่า 1ชนิด
สถานที่ประกอบการอยู่ใจกลางเมือง คมนาคม
สะดวก โดยเรือ-รถประจําทาง-รถสองแถว
สาธารณะ
สินค้ามีราคาขายที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่นํามาใช้
ไม่คิดราคาที่แพงเกินควร
สินค้าสามารถให้บริการได้กับทุกเพศทุกวัย
ความแปลกใหม่สามารถดึงลูกค้าและผลประกอบ
การณ์ช่วงแรกได้เป็นอย่างมาก

1.
2.
3.

4.
5.

จุดอ่อน (Weakness)
เป็นร้านอาหารเปิดใหม่อาจทําให้
รสชาติของอาหารไม่เสถียรมากนัก
สินค้าอาจมีราคาแพงกว่าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวโดยทั่วไป
สถานประกอบการดังกล่าวมีคู่แข่งร้าน
ก๋วยเตี๋ยวใกล้เคียงเป็นจํานวนมาก ซึ่ง
บางร้านมีชื่อเสียงและจําหน่ายมาเป็น
เวลานานแล้ว
ไม่มีสถานที่จอดรถให้บริการ
เนื่องจากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่
การให้บริการอาจจะยังติดขัดไม่ราบ
ลื่นมากนัก
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2.2.3 การวิเคราะห์ระหว่างสินค้าและกลุม่ เป้าหมายของการตลาดด้วยโมเดล
4Ps และ 4Cs
การวิเคราะห์ด้วยโมเดล 4Ps และ 4Cs นั้น คือ การเรียนรูพ้ ฤติกรรมผู้บริโภคที่จะ
มาซื้อสินค้าและบริการ ทําให้เราใช้กลยุทธ์ 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price),
สถานที(่ Place) การส่งเสริมการขาย(Promotion) และ การเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดที่เป็นมุมมอง
ของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค(Consumer’s Need) ต้นทุนของผู้บริโภค
(Consumer’s Cost) ความสะดวกในการซื้อ(Convenience’s Buy) การสื่อสารต่อผู้บริโภค
(Communication)
ตารางที่ 2.2 : ตารางวิเคราะห์ระหว่างสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของการตลาดด้วยโมเดล 4Ps
และ 4Cs
4Ps
1. Product ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์การปรับแต่ง
ก๋วยเตี๋ยวสไตล์ตนเอง (Customization) สามารถ
เลือกวัตถุดิบทุกอย่างใน 1 ชามของตนเองได้
ทั้งหมด เช่น เส้น น้ําซุป ลูกชิ้น และเนื้อสัตว์ เป็น
ต้น
2. Price ราคาเริ่มต้น 20 บาทขึ้นไป
3. Place สถานที่จําหน่ายบริเวณอาคารพานิชย์
ชั้น 1 พื้นที่ 35 ตรม. ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
4. Promotion ส่งเสริมการขายในช่วงแรก
เพียงท่านสั่งอาหารครบ 300 บาท รับฟรีทนั ทีท๊
อปปิ้งมูลค่าไม่เกิน 50 บาท), หรือท่านสะสมครบ
10 ชาม ทานฟรีทันที 1 ชาม (มูลค่าไม่เกิน 100
บาท)

4Cs
1. Consumer’s Need ผู้บริโภคต้องการ
รับประทานก๋วยเตี๋ยวที่มีความแปลกใหม่และสด
สะอาดในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งแตกต่างจากร้าน
ก๋วยเตี๋ยวโดยทั่วไป และเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มี
ความครบครันของวัตถุดิบในทุกรูปแบบ
2. Consumer’s Cost ราคาไม่เกิน 150บาท
3. Convenience’s Buy สถานที่ตั้งร้าน
สะดวกต่อการเดินทาง และ ทางร้านมีบริการ
จัดส่งสามารถใช้บริการผ่านแอปพิเคชั่น Line
Man Foodpanda ได้โดยตรง
4. Communication การสื่อสารทางร้านจะมี
การโปรโมทร้านค้าผ่านทางSocial media
(Facebook) ให้ลูกค้าบริเวณดังกล่าว รอบรัศมี
10 กม.จากตัวร้านให้เป็นที่รจู้ ักได้ลิ้มลองรสชาติ
และให้ลูกค้าได้บอกกันปากต่อปากสืบต่อไปใน
บริเวณอื่นๆ
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2.3 สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
สถานที่ประกอบการตั้งอยู่บริเวณระหว่างซอยเจริญกรุง49 และ สีลม36 สถานทีใ่ กล้เคียง
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก ตึกState Tower ตึก Gems Tower โรงแรมแมนดาริน โอ
เรียนเต็ล โรงพยาบาลเลิดสิน จุดขึ้นลงทางด่วนสีลม และ สุรวงศ์ เป็นต้น

บทที่ 3
แนวความคิด ทฤษฎี ปัจจัยสิงแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
3.1 แนวความคิด ทฤษฎี ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ทําให้ทราบและเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจทั้งสร้างให้เกิดอุปสรรคและโอกาส
ในด้านที่ต่างๆ กันซึ่งองค์กรนั้นไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากปัจจัยภายนอกนั้นได้
และปัจจัยภายนอกเหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสําเร็จของธุรกิจถ้าปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ส่งผลที่ดีต่อธุรกิจ เราเรียกว่า “โอกาส (Opportunities)” แต่ถ้าในทางตรงกันข้าม ถ้าปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกส่งผลทางด้านลบต่อธุรกิจเราเรียกว่า “อุปสรรค (Threats)” ซึง่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยรวมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ,
การเมือง, ประชากรศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มาจากทฤษฎี “PEST Analysis” และ
ทฤษฎีอีกตัวที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้นคือ “5 Forces” เป็นการ
วิเคราะห์สภาพตลาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
3.1.1 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
ตารางที่ 3.1 : การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจในอาหารที่ 1. เนื่องจากคู่แข่งทางด้านร้านก๋วยเตี๋ยวมีเป็น
มีความแปลกใหม่ หลากหลาย และราคา
จํานวนมาก ทําให้อัตราการแข่งขันมีสูง ทําให้
เหมาะสม
องค์กรจําเป็นต้องคิดรูปแบบแปลกใหม่ เพื่อดึง
ลูกค้าเข้าร้าน และจําเป็นต้องทําให้ลูกค้าชื่นชอบ
และเชื่อมั่นในสินค้าขององค์กรด้วย
2. เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันมีข้อจํากัดใน 2. ทําเลของร้านอยู่ในซอยไม่ได้ติดถนนใหญ่
การรับประทานอาหารที่มีความแตกต่างกันอย่าง และขนาดพื้นที่ร้านไม่ใหญ่มากนัก จึงอาจมีที่นั่ง
มาก ทําให้ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ ตอบโจทย์ข้อจํากัดต่อ ไม่เพียงพอต่อจํานวนลูกค้าในปริมาณที่มากๆ
รายบุคคลได้ดีเยี่ยมและง่ายต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าโดนตรง
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) : การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
โอกาส (Opportunity)
3. ผู้บริโภคในปัจจุบันมีทัศนคติในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น ทําให้ก๋วยเตี๋ยวตอบ
โจทย์สําหรับผูค้ วบคุมน้ําหนัก เนื่องจากมี
คาร์โบไฮเดรตน้อย แต่มีคุณค่าทางโภชนาการที่
ครบถ้วนและอิม่ ท้อง เทียบเท่ากับข้าว 1 จาน
4. ขนาดของตลาดอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
มีอัตราการเติบโตที่ดี เติบโตประมาณร้อยละ 12
ต่อปี
5. เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทําให้ความ
เชื่อมั่นในการลงทุน และตัวเลขของผล
ประกอบการอุปโภคและบริโภค มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้น

อุปสรรค (Threats)
3. ธุรกิจเป็นธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้นและมีขนาดเล็ก
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักของตลาดแล้ว

4. วัตถุดิบจําเป็นต้องซื้อมาจากตลาด ทําให้เกิด
ข้อจํากัดในการสต็อกสินค้า และการขนส่งมายัง
ร้านค้า
5. มีการแข่งขันทีส่ ูง จากจํานวนสถาน
ประกอบการร้านอาหารในกทม. รวมทั้งสิ้น
5,222 ราย

3.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยทฤษฎีของ “ PEST
Analysis”
เศรษฐกิจ (Economics) ขณะนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มทีฟ่ ื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น คาดว่าถึงร้อยละ 3.4 – 3.6 ในปี 2560 – 2561 การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะ
ลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทําให้ประชาชนเริ่มที่จะมีรายรับและรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย รวมไป
ถึงการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวัน ทําให้ประชาชน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่
14/2560)
 การเมือง (Politics) รัฐบาลในยุคปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาบุคคลใน
หน่วยงานตามอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการกระตุ้นการสร้างรายได้ อาชีพ เครือข่าย
ซึ่งส่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นําไปสู่การผลิตลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและผลกําไรที่
มากขึ้นตามลําดับ
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 ประชากรศาสตร์ (Demographic) ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ เริม่ หันมาดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น เริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยช์น ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมีการควบคุมปริมาณสารอาหารที่จะได้รับเข้าไปในแต่ละมื้อ ดังนั้น
อาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว” จึงเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ให้สารอาหารที่ครบถ้วน รวมถึงยังมี
ปริมาณแคลอรี่ที่ต่ํา เมื่อเทียบกลับอาหารประเภทข้าว ของทอด และของปิ้งต่างๆอีกด้วย
 เทคโนโลยี (Technology) ในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการ
สื่อสาร อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการรับรู้และเข้าถึงข่าวสาร โฆษณา และสินค้าประเภทต่างๆ ได้ง่าย
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงสินค้า บริการ และร้านอาหารใหม่ๆได้ง่าย ทั้งจากทาง
โซเชียลมีเดีย หรือปากต่อปากจากผู้ที่เคยใช้บริการตามร้านอาหารต่างๆ ทําให้เทคโนโลยีเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการทําธุรกิจประเภทต่างๆนั้นด้วย
 เศรษฐกิจ (Economic) จากรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน
และไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดี
สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าคงทน ในส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบร้อยละ 0.05
และราคาอาหารสดที่มีการปรับตัวลดลงโยเฉพาะราคาผักและผลไม้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร้านค้า
ประเภทอาหาร ทําให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย
 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากการอัตราการเกิดลดน้อยลง ทําให้ส่งผลโดยตรงว่าประชาการเด็กน้อยกว่า
ผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลด้วยตรงต่อธุรกิจประเภทอาหาร จึงทําให้การตลาดประเภทอาหารต่างๆ ต้องหันมา
คิดค้นสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การวิจัยและคิดค้นอาหารที่ให้วิตามิน
และคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วน รวมไปถึงผัก ผลไม้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบขับถ่ายและสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโดยตรงด้วย
3.1.3 การวิเคราะห์สภาพตลาดด้วยทฤษฎีของ “5 Forces”

15

ภาพที่ 3.1 : โครงสร้างโมเดล 5 Forcees

การวิวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลลาดภายนอกดด้วย แรงกระททบทั้ง 5 ในกาารทําธุรกิจ คือ
เครื่องมือหนึ่งสํ
ง าหรับการวิวิเคราะห์ สภาาพแวดล้อมกาารแข่งขันของคู่แข่ง หรือแรรงกระทบใดบ้้างที่มี
ความสามารถถในการสร้างผผลกําไรในตลาาดอุตสาหกรรรมและตลาดเเป้าหมาย รวมมถึงการรับรู้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนทีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมคคูแ่ ข่ง ทั้งยังทําให้เห็นภาพแแนวโน้มและภภัยคุกคามภายใน
อุตสาหกรรม และท้ายทีส่ ดทํ
ุด าให้ทราบถึถึงการเติบโตหหรือหยุดนิ่งขอองอุตสาหกรรรมด้านอาหารรอีกด้วย
ร
วยหลั
ย กสําคัญ 5 ประการ คือ
ซึ่งโมเดลนี้ประกอบไปด้
 การแข่งขันกันั ภายในอุตสาาหกรรม ถ้าพิจารณาถึงคูแ่ แข่งในอุตสาหกกรรม
ก๋วยเตี๋ยวนั้นมีคู่แข่งที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนนมาก และในนทุกร้านอาหารต่างมุ่งหวังใในการครอบครองส่วน
แบ่งการตลาดดที่สูงสุด ซึ่งแต่
แ ละร้านอาหารนั้นจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกั
า นออกไป บบ้างแข่งขันทาางด้าน
ราคา วัตถุดบิ การโฆษณา หรือพยายามมคิดค้นอาหารรในรูปแบบใหหม่ๆ เพื่อดึงดูดดให้ลูกค้าใหมม่อยาก
เข้ามารับประะทานอาหาร หรื
ห อให้ลูกเก่าากลับมาทานอีอีกในความแปปลกใหม่และไมม่ซ้ําซากจําเจ ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงและะทําให้เกิดเป็นนแรงผลักดันต่ตางนั้น ประกกอบไปด้วย จําานวนของร้านอาหาร
น
คู่แข่ง, อัตรากการเติบโตของอุตสาหกรรมม, ความแตกตต่างทางด้านวััตถุดิบ และ ต้ นทุนภายในขของแต่ละ
บริษัท
 อํานาจการต่ออรองของผู้จาหน่
ํา ายวัตถุดบิ (Suppliers)) เนื่องจากธุรกิ
ร จด้าน
อาหารประเภภทก๋วยเตี๋ยวนีน้เ้ กิดขึ้นมาคอนนข้างยาวนานนแล้ว จึงทําใหห้เกิดผู้จําหน่าายวัตถุดิบเป็นจํ
น านวน
มากเช่นกัน จึงทําให้อํานาจจการต่อรองคค่อนข้างต่ํา ส่งผลมาจาก
ง
จํานวนมี
า
ผู้ขายววัตถุดิบมีจํานวนมาก
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ราย ทําให้เรามีทางเลือกค่อนข้างสูง ในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก นอกเสียจาก
ว่าเราจะใช้วัตถุดิบที่แปลกและเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ก็อาจทําให้อํานาจการต่อรองต่อวัตถุดิบ
ประเภทนี้มีอํานาจในการต่อรองที่สูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยรายและส่งผลทําให้วัตถุดิบขาดสต็อก
จึงส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบประเภทนี้มีราคาที่สูงขึ้น
 อํานาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้บริโภค (Buyers) อํานาจการต่อรองของ
ผู้บริโภคสูง เนื่องจากร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว มีอยู่เป็นจํานวนมาก และด้วยการที่เป็น
ร้านอาหารเปิดใหม่ ทําให้เราจําเป็นต้องเกิดการต่อสู้และแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งเดิมที่
เป็นที่รู้จักมานานของผู้บริโภคเดิมอยู่แล้ว หรือความจงรักภักดีต่อแบรนด์นั้นๆ และ ปัจจัยทางด้าน
ราคาของก๋วยเตี๋ยวต่อชาม ก็คือผลกระทบหลักในการทีผ่ บู้ ริโภคจะมีอํานาจในการต่อรองว่าจะเลือก
เข้ามาลองทานหรือไม่ ซึ่งเราจะนําสิ่งที่แตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นด้วยความแปลกใหม่ และไม่
เหมือนใคร เพือ่ ดึงดูดลูกค้าที่ชอบสิ่งใหม่ๆ เสริมด้วยเทคนิคต่างๆ ทําให้ลกู ค้าเกิดความสนุกที่ได้เลือก
วัตถุดิบต่อชามด้วยตนเอง และทําให้เกิดความคุ้มค่ากับจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและสดใหม่อยู่เสมอ
 อุปสรรคจากสินค้าทดแทน มีสินค้าทดแทนหลากชนิดที่ทําให้ผู้บริโภคทาน
เข้าไปแล้วอิ่มท้องมากระทบกับธุรกิจประเภทก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ข้าวราดแกง ขนมปัง
ราดหน้า อาหารตามสั่ง และอาหารคาวหลากหลายชนิด ทําให้ในบางครัง้ อาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว”
เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่ง เพราะคนไทยส่วนมากมักนิยมทานข้าวมาตั้งแต่กําเนิดด้วยธรรมชาติที่โตมา
กับข้าว จึงทําเกิดอุปสรรคด้านอาหารทดแทนเป็นจํานวนมาก
 อุปสรรคของผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ ถ้าหากมองดีๆ อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
เป็นอาหารที่มีความนิยมเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย ซึง่ ส่วนประกอบในก๋วยเตี๋ยว 1 ชามนั้นมีทั้ง
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและวิตามินจากผักหลากหลายชนิด และยังอาหารที่ให้แคลอรี่ต่ํา จึงทําให้ผู้
แข่งขันรายใหม่เล็งเห็นโอกาสในการที่จะกระโดดลงมา เพื่อที่จะประกอบธุรกิจประเภทนี้กัน
ค่อนข้างมาก ซึ่งหากมองถึงวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทําธุรกิจนี้มีราคาที่ย่อยเยาว์ และใช้เงินลงทุน
ไม่สูงมากนัก แต่ได้กําไรเป็นจํานวนมาก และคืนทุนคอนข้างไว จึงทําให้คู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นได้ง่าย
และก็ล้มหายตายจากไปได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจก๋วยเตี๋ยว จําเป็นต้องมีจุดขายที่แข็ง ไม่ว่าจะ
ด้วย รสชาติน้ําซุป เส้น หรือแม้แต่วัตถุดิบลูกชิ้น เนื้อสัตว์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบหลักที่
จะทําให้ก๋วยเตี๋ยว 1 ชามมีรสชาติที่กลมกล่อมและน่ารับประทานยิ่งขึ้น
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3.2 แนวความคิดทฤษฎี ด้านแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ การวางแผนในการดําเนินธุรกิจ หรือโครงการหนึ่งๆ
เพื่อที่จะจัดทําเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจทั้งแบบระยะสั้น 1-3 ปี และระยะยาว 3-5 ปี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผลกระทบต่อธุรกิจทางด้านมหภาค(Macro Analysis) และ จุลภาค(Micro Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การดําเนินงาน ทีมผู้บริหาร และด้าน
การเงิน เป็นต้น เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และกําหนดแนวทางพัฒนาธุรกิจในอนาคต
สิ่งสําคัญในการเขียนแผนธุรกิจ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ หรือวิธีการเดินทางเพื่อ
กําหนดจุดหมายปลายทางในการดําเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน โดยการแจกแจ้งรายละเอียดมีที่มาที่ไป
รวมไปถึงการขอกู้เงินหรือการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนําเงินมาลงทุนในธุรกิจครั้งนี้ หรือการใช้เงิน
ลงทุนในธุรกิจของตนเองก็ดี หรือการเป็นผู้ร่วมในธุรกิจ ทําให้ธนาคารสามารถมองเห็นภาพรวมของ
องค์กรรวมถึงการประเมินถึงความเป็นไปได้ขององคร์กรต่างๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะ
ให้ผลคุ้มทุนเมือ่ ใดมีความสามารถในการชําระหนี้หรือไม่ ก่อนจะที่เริ่มการลงทุนในธุรกิจนั้นจริงๆ
ยังควรีแผนงานและแผนควบคุมการดําเนินงานขององค์กรที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ของ
องค์กรอีกทางหนึ่งด้วย (ที่มา: HudchewMan’s Diary)
แผนธุรกิจที่ดีไม่ได้มีองค์ประกอบกําหนดตายตัว แต่มีองค์ประกอบหลักๆที่เจ้าของธุรกิจเห็น
ว่าสําคัญประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ คือ
3.2.1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นส่วนสําคัญทีส่ ุดส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสรุปใจความสําคัญต่างๆ
ของแผนธุรกิจทั้งหมด เพราะเป็นส่วนแรกทีผ่ ู้ร่วมลงทุนจะอ่าน และใช้ในการตัดสินใจจากส่วนนี้ ว่า
จะอ่านรายละเอียดในตัวแผนธุรกิจอื่นๆต่อหรือไม่ ดังนั้นบทสรุปผู้บริหารจําเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงโอกาส
และความเป็นไปได้ของการคิดที่จะทําธุรกิจนี้ รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถือ ความหนักแน่น และชวนให้
ผู้ร่วมลงทุนร่วมติดตามผล มีทั้งรายละเอียดแจกแจงอยู่เป็นประจํา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างของบทสรุปผู้บริหาร ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
3.2.2 มีการอธิบายถึงว่าธุรกิจที่ทําอยู่คือธุรกิจประเภทอะไร และมีแนวคิดของธุรกิจ
เป็นอย่างไร มีการอธิบายให้เห็นว่าสินค้าและบริการที่จัดทําขึ้นมานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดําเนินชีวิต การใช้สินค้าและบริการไปจากเดิมอย่างไร มีก็กล่าวถึงว่าธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อไร สินค้าและ
บริการมีคุณประโยชน์พิเศษอย่างไรในแง่ รูปลักษณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ที่เหนือกว่าคู่แข่งมากน้อย
เพียงใด และหากธุรกิจเปิดดําเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง สามารถกําหนดได้ว่าธุรกิจมีขนาดใหญ่เท่าใด
และมีความก้าวหน้าไปในทิศทางใด
 มีการกําหนดทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ ว่าธุรกิจนี้ได้นําทฤษฎีใดบ้างมาสร้าง
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ให้เกิดเป็นโอกาสที่จะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและบริการเหล่านั้น รวมไปถึง
เงื่อนไขต่างๆภายในตลาด สภาพแวดล้อมของคู่แข่ง เช่น คู่แข่งที่อยู่มานานแล้วแต่ไม่มกี ารพัฒนา
สินค้าและบริการ หรือแนวโน้มอื่นๆ ที่ทําให้ทราบถึงจังหวะและโอกาสทีจ่ ะเปิดธุรกิจใหม่เข้ามา
แข่งขันกับตลาดเดิม เป็นต้น
 มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าไว้อย่างชัดเจน มีการคาดคะเน
เรื่อง จํานวนลูกค้าที่จะซื้อสินค้าและบริการ ระบุรายละเอียดต่างๆในการทําแผนการตลาด เพื่อระบุ
ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าหลัก การจัดวางตําแหน่งของสินค้าและบริการ การจัดทําแผนการในการเข้าถึง
ลูกค้าอย่างไร รวมไปถึงขนาดของตลาด อัตราการเติบโต และส่วนแบ่งการตลาดต่างๆที่คาดว่าเกิดขึ้น
ในอนาคต
 มีการเปรียบเทียบการได้เปรียบเสียเปรียบ ความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่ง
เช่น ความได้เปรียบจากสินค้าและบริการ การได้เปรียบจากความแตกต่างของสินค้า ความได้เปรียบ
ทางด้านราคาและวัตถุดิบ เป็นต้น
 มีการคํานวณความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ บทสรุปให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าในการลงทุน เช่น ผลกําไรขาดทุน ต้นทุน กําไรจากการดําเนินงาน ระยะเวลาของการคืนทุน
รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และผลตอบแทนอื่นๆทางด้านการเงินทั้งหมด
 ทีมผู้บริหาร และผู้ร่วมลงทุน สามารถนําเอาความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะต่างๆมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ให้สามารถดําเนินไปในทิศทางที่ดี
และบอกถึงความสําเร็จผลกําไรได้ในอนาคต
 มีการแจกแจงผลกําไร และผลตอบแทนต่างๆ จากเงินผู้ร่วมลงทุน และ
เงินกู้จากสถานที่อื่นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร และมีการแจกแจงเงินปันผลว่าผู้ร่วมลงทุนได้
เงินปันผลจํานวนเท่าใด
3.2.3 ประวัติและความเป็นมาของกิจการ ในส่วนนี้เป็นการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ตลอดจนแนวความคิดและที่มาของโอกาสต่างๆด้าน
การตลาด การริเริ่มและพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงการวางตําแหน่งกลุ่มลูกค้าทีจ่ ะเลือกซื้อ
สินค้า และบริการนี้ มีการกําหนดเป้าหมายระยะความเป็นไปในอนาคต
3.2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในการทําแผนธุรกิจฉบับนี้ ต้องมีความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน และมีการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อคู่แข่ง ความแตกต่างจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ รวมถึงวิเคราะห์ถึงรายรับ รายจ่าย
ผลกําไรขาดทุนของธุรกิจ เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งปัจจัย
หลักๆนั้น แบ่งออก เป็น 2 ประเภทดังนี้
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของธุรกิจ มุ่งเน้นส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strength)
และ จุดอ่อน (Weakness)
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจ มุ่งเน้นส่วนที่เป็นโอกาส
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threats)
3.2.5 การระบุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายในการดําเนินการทางธุรกิจที่ชัดเจน หรือ
อาจหมายถึงการจัดระเบียบหน่วยงาน และแจกแจ้งความรับผิดชอบในสายงานต่างๆไว้อย่างชัดเจน
โดยที่ไม่มีการทํางานทับซ้อนกันของแต่ละบุคคลหรือแผนก เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย
ทางการผลิต และเป้าหมายทางด้านการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งระยะเป้าหมายได้ 3 แบบ คือ
ระยะสั้นภายใน 1 ปี ระยากลาง 3-5 ปี และระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
3.2.6 มีความเป็นไปได้ หรือ มีโอกาสในการดําเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีการกําหนดทิศทางทางของธุรกิจ ซึ่งประเมินได้จากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภายในและ
ภายนอก เป็นการอธิบายถึงการตั้งเป้าหมายที่สามารถทําได้จริง และมีความตั้งใจจริงที่จะทําสิ่งๆนั้น
ให้ประสบผลสําเร็จ แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ง่ายจนเกินไป เพราะทําให้ไม่สามารถวัดค่าสําเร็จได้จริง
เพราะถ้าเป้าหมายง่ายมาก ก็จะขาดความพยายาม และดําเนินธุรกิจอย่างไร้แก่นสาร
 สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และสามารถประเมินได้ว่า
การดําเนินการที่ทําอยู่นั้นบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ จึงควรมีการกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
ว่าจําเป็นต้องใช้เวลาเท่าใดถึงจะสามารถบรรลุเป้านั้นได้
 กําหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงานในองค์กรควรมีการ
กําหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีการ
กําหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อส่งเสริมความสําเร็จในเป้าหมายนั้นๆ
3.2.7 แผนการตลาด เป็นตัวกําหนดทิศทางต่างๆในการดําเนินการทางธุรกิจ ทําให้
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของตลาด การวางตําแหน่งสินค้าและบริการว่าควรอยู่ ณ จุดใด การ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า รวมไปถึงแผนการพัฒนาตลาดในอนาคต เทรนด์การใช้จ่ายของผู้บริโภค
รวมไปถึงการเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนการวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างถูกต้องและแม่นยํา
หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคต การปรับตัวและแก้ไขจุดด้อยต่างๆของ
ธุรกิจ
3.2.8 แผนการบริหาร และจัดการบุคคลในองค์กร มีการกําหนดโครงสร้าง ตําแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดของแต่ละแผนกไว้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทํางานทับซ้อน
หน้าที่กัน รวมไปถึงโครงสร้างของผู้บริหารงาน คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ว่ามีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่
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ในการตัดสินในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านบริหาร ด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งใน
แต่ละบุคคลก็จะมีความชํานาญการที่แตกต่างกันในตําแหน่งนั้นๆ
3.2.9 แผนการเงิน ในการจัดการแผนธุรกิจฉบับนี้ สิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การคํานวณเงินลงทุนว่ามีจํานวนเท่าใด และสามารถหาได้จากแหล่งใดบ้าง อาจมาจากแหล่ง
เงินทุนภายใน คือจากเจ้าของกิจการเอง หรือ แหล่งเงินทุนภายนอก คือ จากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
รวมไปถึง ผลลัพธ์จากการ จัดทํากิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิต การซื้อ การขาย
และค่าใช้จ่ายต่างๆ
งบการเงิน ประกอบด้วย
 งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของเงินสดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะรายงานให้ทราบถึงเงินในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น หรือ
ลดลง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน
 งบดุล เป็นงบการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง
ในงบดุลจะประกอบไปด้วย เงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ข้อมูลสินทรัพย์ต่างๆ หนี้สิ้น และส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
 งบกําไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงถึง
รายรับ ค่าใช้จา่ ย และผลกําไร หรือ ขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
3.2.10 แผนฉุกเฉิน เนือ่ งจากการดําเนินกิจการธุรกิจต่างๆนั้น จําเป็นต้องเตรียม
แนวทางในการดําเนินงานในหลายๆทิศทาง เพื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทําให้ผลลัพธ์หรือ
กิจกรรมต่างๆเกิดการชะงักหรือเสียหาย จนส่งผลกระทบในทางลบกับกิจการ จะได้มีแผนสํารองเพื่อ
เป็นแนวทางสําหรับแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการได้อย่างทันถ่วงที

บทที่ 4
การวิจัย และผลการวิจัย
4.1 ระเบียบและวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในการทําแผนธุรกิจฉบับ
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของกลุม่ ผู้บริโภค สืบหาข้อเท็จจริงซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคก๋วยเตี๋ยวในบริเวณบางรัก เพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการจัดจําหน่ายสินค้าและ
การให้บริการ การกําหนดราคาที่เหมาะสม และยังเป็นการกระจายข้อมูลต่างๆ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค เป็นการเก็บข้อมูลช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (one-shot case study) ไม่มีการ
ควบคุมตัวแปรที่ทําการสํารวจ และไม่มีการสร้างกลุ่มควบคุม โดยจะสอบถามตรงไปยังประเด็นที่
ต้องการทราบ
การแจกแบบสอบถามบริเวณย่านบางรัก ด้วยวิธีแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 1 ชุดต่อ
คน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานก๋วยเตี๋ยว การเลือกร้านอาหาร และอิทธิพล
ของปัจจัยด้านการตลาดที่ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านต่างๆในบริเวณบางรัก เป็น
การแจกแบบสอบถามแบบสุม่ จากกลุ่มผู้บริโภคที่เดินผ่านมา ณ เวลานั้น
เมื่อใช้วิธีดังกล่าวในการลงพื้นที่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากกลุม่ ตัวอย่าง
บริเวณบางรัก ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่เป็นผู้พักอาศัย กลุ่ม
คนทํางาน และนักเรียน นักศึกษาบริเวณนั้นที่ต้องผ่านมา ย่านบางรักเป็นประจํา ทําให้ได้ทราบผล
ของตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2 สอบถามลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารประเภท
ก๋วยเตี๋ยว จํานวน 13 ข้อ เป็นลักษณะให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ได้แก่ ทานบ่อยแค่ไหน ทาน
บริเวณใด นิยมทานเส้นลักษณะใด บริโภคกับใคร เป็นต้น
ส่วนที่ 3 สอบถามปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว จํานวน
7 ข้อหลัก และ 37 ข้อย่อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การขาย และด้านบุคลากร
ในส่วนของคําถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบ
เดียวในแต่ละข้อ และนํามาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนน ดังนี้
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ที่สุด
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 -5.00

หมายถึง ทุกครั้ง/ มีผลมากที่สุด/ คาดหวังมาก

 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49

หมายถึง บ่อย/ มีผลค่อนข้างมาก/ คาดหวัง

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 -3.49

หมายถึง ไม่แน่ใจ/ มีผลปานกลาง/ คาดหวัง

 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49

หมายถึง นานๆครั้ง/ มีผลเล็กน้อย/ คาดหวัง

ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง ไม่เลย/ ไม่มผี ลเลย/ ไม่คาดหวังเลย
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน
(Inferential Statistics) เมื่อได้ข้อมูลดิบจากกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนตามความต้องการ จึงนําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช่โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติเบื้องต้นได้แก่ มัทยะฐาน ฐาน
นิยม ตารางแจกแจงความถี่สะสม กราฟแจกแจงความถี่ อัตราส่วนร้อยละ
จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจ
ด้วยฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) แล้วนําค่าที่ได้สรุปแนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ
ออกแบบวิธีสื่อสารการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยําที่สุด
4.2 ผลการศึกษา
4.2.1 สอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน แบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์ แยกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รวมต่อเดือน และสถานภาพสมรส ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 : ตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ
เพศ

ความถี่

ร้อยละ

เพศชาย

113

56.5

เพศหญิง

87

43.5

200

100.0

รวม

23

ภาพที่ 4.1 : แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ

เพศชาย,
43% เพศหญิง,
56%

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 113 คน คิดเป็นร้อยละ
56.50 และ เพศหญิง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 เนื่องจากบริเวณที่แจกแบบสอบถามอยู่ในบริเวณ
ที่มีโรงเรียนชายล้วนเป็นจํานวนมาก จึงได้รับข้อมูลจากเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ตารางที่ 4.2 : ตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ

ความถี่

ร้อยละ

น้อยกว่า 20 ปี

39

19.5

20 – 29 ปี

72

36.0

30 – 39 ปี

39

19.5

40 – 49 ปี

21

10.5

50 ปีขึ้นไป

29

14.5

รวม

200

100.0
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ภาพที่ 4.2 : แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนขของผู้ตอบแบบสอบถามแยยกตามช่วงอายยุ

แบบ่งตามช่วงออายุ
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

36%
19.50%

19.50%
%
10.50%

0.00%
น้อยกว่า 20 ปี

30 – 39 ปี

20 – 29 ปี

40 – 49 ปี

14.50%
50 ปีขึ้นไป

จากแแผนภูมิแท่ง กํกาหนดให้
1. ช่วงอายุยุน้อยกว่า 20 ปี 2. ช่วงออายุ 20-29 ปี 3. ช่วงออายุ 30-39 ปี
4
ปี 5. ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
4. ช่วงอายุ 40-49
จากกกลุ่มตัวอย่างจจํานวน 200 คคน อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปีมากที่สุด คิดดเป็นร้อยละ 36
3
รองลงมามี 2 ช่วงที่มีค่าเท่ท่ากันอยู่ในช่วงงอายุ น้อยกวว่า 20 ปี และ 30-39 ปี คิดดเป็นร้อยละ 19.50
1
ถัดมาเป็น ช่วงอายุ
ว
50 ขึนไป
้น คิดเป็นร้ออยละ 14.50 และสุดท้าย ช่ชวงอายุ 40-449 ปี คิดเป็นร้อยละ
10.50
ตารางที่ 4.3 : ตารางแจกแแจงความถี่ขอองผู้ตอบแบบสสอบถามแยกตตามระดับการรศึกษา
ระดับการศึกษา
ก

คความถี่

ร้อยละ

ต่ํากว่
ก าประถมศึกษา

6

3.0

ประะถมศึกษา

13

6.5

มัธยมศึ
ย กษา

45

22.5

ปริญญาตรี
ญ

111

55.5

ปริญญาโทขึ
ญ
้นไป

25

12.5

200

100

รวม
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ภาพที่ 4.3 : แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละะของผู้ตอบแบบสอบถามแแยกตามระดับบการศึกษา

ระดับการรศึกษา
ต่ํากกว่าประถมศึกษา
ษ

ประถมมศึกษา

มัธยมศึ
ธ กษา
3%

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึนไป
้น

6%

13%

22%

56%

จากกกลุ่มตัวอย่างจจํานวน 200 คคน ศึกษาในรระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิ ดเป็นร้อยละะ 56
ลําดับรองลงมมาศึกษาในระะดับมัธยมศึกษษา คิดเป็นร้อยละ 22 ถัดมาศึกษาในระดดับปริญญาโททขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 13 ถัดมาศึกษาในระดับปประถมศึกษา คิดเป็นร้อยลละ 6 และลําดั บสุดท้ายศึกษาใน
ษ
ป
กษา คิดเป็นร้อยลละ 3
ระดับต่ํากว่าประถมศึ
พบวว่าผู้ตอบแบบสสอบถามส่วนใใหญ่ มีการศึกษาตั
ก ้งแต่ปริญญาตรี
ญ
ขึ้นไปรร้อยละ 78 จึงนั
ง บได้ว่า
การทําแบบสสอบถามสุ่มในนครัง้ นี้ เกิดขึ้นนในกลุ่มที่มีการศึ
า กษาค่อนข้ข้างสูงโดยบังเเอิญ
ตารางที่ 4.4 : ตารางแจกแจงความถี่ขอองผู้ตอบแบบบสอบแยกตามมอาชีพ
อาชีพ

คความถี่

ร้อยละ

นักเรียี น/นักศึกษา
ษ

65

32.5

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

15

7.5

รับจ้าง

19

9.5

ธุรกิจส่วนตัว

40

20.0

พนักงานบริ
ก
ษัท

43

21.5

เกษีษยณอายุ

10

5.0

ว่างงงาน

8

4.0

200

100

รวม
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ภาพที่ 4.4 : แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอาชีพ

อาชีพ

32.50%

21.50%

20%
7.50%

9.50%

5%

4%

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
32.50 ลําดับรองลงมาประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.50 และลําดับที่สาม
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20
จากแผนภูมิแท่งสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพข้าราชการ รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัท
เกษียณอายุ และว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 67.5
ตารางที่ 4.5 : ตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามรายได้ต่อเดือน
ช่วงรายได้

ความถี่

ร้อยละ

ไม่เกิน 15,000 บาท

31

15.5

15,001 – 20,000 บาท

37

18.5

20,001 – 30,000 บาท

37

18.5

30,001 – 40,000 บาท

52

26

50,000 บาทขึ้นไป

43

21.5

200

100

รวม
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ภาพที่ 4.5 : แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ

อาชีพ
18.50%

15.50%

26%

18.50%

21.50%

ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 20,000 20,001 – 30,000 30,001 – 40,000 50,000 บาทขึ้นไป
บาท
บาท
บาท

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน อยู่ในช่วงรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26
รองลงมาอยู่ในช่วงรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.50 และลําดับถัดมาอยู่ในช่วงรายได้
15,001 บาท จนถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.50
ตารางที่ 4.6 : ตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส

ความถี่

ร้อยละ

โสด

134

67

สมรส

63

31.5

หม้าย/หย่าร้าง

3

1.5

200

100

รวม
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ภาพที่ 4.6 : แผนภูมิวงกลลมแสดงร้อยลละของผู้ตอบแแบบสอบถามตามสถานภาพพสมรส

สถานภาพพสมรส
โสด

สมรส

หม้าย/หย่าร้าง

2%
31%
67%

น อยละ 67 รรองลงมาอยู่ในช่
น วง
จากกกลุ่มตัวอย่าง 200 คนอยูใ่ นนช่วงสถานภาาพโสด คิดเป็นร้
สถานภาพกาาร คิดเป็นร้อยละ
ย 31 และลลําดับถัดมาอยูยู่ในช่วงสถานภาพหย่า คิดเเป็นร้อยละ 2
4.2.2 วิเคราะะห์ปัจจัยด้านพพฤติกรรมในกการเลือกรับประทานก๋
ป
วยเตีตี๋ยว
การวิวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรรมมีวัตถุประะสงค์เพื่อสืบค้้นหาข้อเท็จจริริง เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานก๋ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งครอบคลุมไปถึึงสถานที่เดินทางสะดวก
ท
ใกกล้เคียง มีควาามสดสะอาดปปลอดภัย
และรสชาติทถูี่ กปากผู้บริโภค
ภ
ย ่สุด 1-2 ครัรั้ งต่อสัปดาห์ รองลงมา
ร
จากกกลุ่มตัวอย่างจจํานวน 200 คคน ผูซ้ ื้อก๋วยเตี๋ยวทานบ่อยที
จะเป็น 3-4 ครั
ค ้งต่อสัปดาหห์
ตารางที่ 4.7 : ตารางแจกแจงความถี่ขอองผู้ตอบแบบบสอบถามแยกกตามความนิยยมการบริโภคบริโภค
ก๋วยเตี๋ยวตต่อสัปดาห์
ข้อมูลความมนิยมผู้บริโภภคก๋วยเตี๋ยวต่ต่อสัปดาห์
1-2 ครั้ง / สัปดาห์
3-4 ครั้ง / สัปดาห์
5 ครรั้งขึ้นไป / สัปดาห์
ป
ทุกวัน
รวม

ความมถี่
700
522
511
277
2000

ร้อยละ
35.0
26.0
25.5
13.5
1000.0

29

ภาพที่ 4.7 : แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามความนิยมการบริโภค
บริโภคก๋วยเตี๋ยวต่อสัปดาห์

ข้อมูลความนิยมของผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยวต่อสัปดาห์
1-2 ครั้ง / สัปดาห์

3-4 ครั้ง / สัปดาห์
14%

5 ครั้งขึ้นไป / สัปดาห์

ทุกวัน

35%

25%
26%

ตารางที่ 4.8 : ตารางแจกแจงความถี่ของพฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยว
พฤติกรรมการเลือกสถานทีใ่ นการบริโภคก๋วยเตี๋ยว
ห้างสรรพสินค้า
ริมถนน / ข้างถนน
ร้านอาหารในอาคารสํานักงาน
ศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัย
ภัตตาคาร / โรงแรมห้าดาว
อาคารพานิชย์ / ตึกแถว
ร้านอาหารใน Community Mall
บริเวณที่พักอาศัย
รวม

ความถี่
44
61
16
31
0
11
9
28
200

ร้อยละ
22
30.5
8.0
15.5
0
5.5
4.5
14.0
100.0
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ภาพที่ 4.8 : แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของพฤติกรรมการเลือกสถานทีใ่ นการบริโภคก๋วยเตี๋ยว
30.50%
22%
15.50%

14%

8%

5.50%
0%

4.50%

พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยว

จากกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว จํานวน 200 คน กลุ่มผู้โภคมักเลือกทานก๋วยเตี๋ยว
จากบริเวณริมถนนข้างทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 มากกว่าการทานในห้างสรรพสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 22 และลําดับสุดท้ายศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 15.5
พบว่าผู้บริโภคมีความถี่ในการเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35
เลือก ถัดมาอยู่ที่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26 และลําดับสุดท้ายอยู่ที่ 5 ครั้งขึน้ ไป คิดเป็น
ร้อยละ 25.5
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ตารางที่ 4.9 : ตารางแจกแจงความถี่ของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผู้บริโภคนิยมที่สดุ
พฤติกรรมการเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผู้บริโภคนิยมทีส่ ุด
เส้นใหญ่
เส้นหมี่ขาว
เส้นบะหมี่เหลือง
เส้นบะหมี่เขียว
เส้นเล็ก
เกี้ยมอี๋
วุ้นเส้น
อุด้ง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
รวม

ความถี่
27
38
23
5
60
10
12
3
22
200

ร้อยละ
13.5
19.0
11.5
2.5
30.0
5.0
6.0
1.5
11.0
100.0

ภาพที่ 4.9 : แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผู้บริโภคนิยมที่สุด

พฤติกรรมการเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผู้บริโภคนิยมที่สุด
2%
6%

เส้นใหญ่
11% 13%

5%

เส้นหมี่ขาว
19%

30%

เส้นบะหมี่เหลือง
เส้นบะหมี่เขียว

11%

เส้นเล็ก

3%

เกี้ยมอี๋
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ตารางที่ 4.10 : ตารางแจกแจงความถี่การเลือกน้ําซุปที่ผบู้ ริโภคชื่นชอบที่สุด
พฤติกรรมการเลือกของน้ําซุปที่ผู้บริโภคชืน่ ชอบทีส่ ุด
น้ําซุปใส
น้ําตก
ต้มยําน้ําใส
ต้มยําน้ําข้น
เย็นตาโฟ
แห้ง
รวม

ความถี่
54
28
8
38
46
26
200

ร้อยละ
27.0
14.0
4.0
19.0
23.0
13.0
100.0

ภาพที่ 4.10 : แผนภูมแิ ท่งแสดงร้อยละการเลือกน้ําซุปทีผ่ ู้บริโภคชื่นชอบที่สุด
27%
23%
19%
14%

13%
4%

น้ําซุปใส

น้ําตก

ต้มยําน้ําใส

ต้มยําน้ําข้น

เย็นตาโฟ

แห้ง

พฤติกรรมการเลือกของน้ําซุปที่ผู้บริโภคชื่นชอบที่สุด

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนที่ผู้บริโภคนิยมเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวมากที่สุด อันดับแรกคือ
เส้นเล็ก คิดเป็นร้อยละ 30 เส้นหมี่ขาว คิดเป็นร้อยละ 19 ลําดับสุดท้ายคือเส้นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
13.5 และการที่ผู้บริโภคเลือกทานน้ําซุปใสเป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 ถัดมาเย็นตาโฟ
คิดเป็นร้อยละ 19 และลําดับสุดท้ายต้มยําน้ําข้น คิดเป็นร้อยละ 19
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ตารางที่ 4.11 : ตารางแจกแจงความถี่ในรูปแบบการบริโภคแต่ละครั้ง
รูปแบบการบริโภค

ความถี่

ร้อยละ

ทานที่ร้าน

167

83.5

ซื้อกลับบ้าน
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16.5

200

100

รวม

ตารางที่ 4.12 : ตารางแจกแจงความถี่ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยที่สุด
ช่วงเวลาทีผ่ ู้บริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยที่สุด
7.00 – 10.00 น.
10.01 – 12.00 น.
12.01 – 14.00 น.
14.01 – 16.00 น.
16.01 – 18.00 น.
18.01 – 20.00 น.
รวม

ความถี่
12
13
75
29
22
49
200

ร้อยละ
6
6.5
37.5
14.5
11.0
24.5
100.0

ตารางที่ 4.13 : ตารางแจกแจงความถี่บุคคลใดบ้างที่ผู้บริโภคนิยมพามาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยบ่อยที่สุด
บุคคลใดบ้างที่ผู้บริโภคนิยมพามาทานก๋วยเตี๋ยว
ด้วยบ่อยที่สุด
คนเดียว
เพื่อน
เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว
คนรัก
ลูกค้า
รวม

ความถี่

ร้อยละ

22
69
36
61
11
1
200

11.0
34.5
18.0
30.5
5.5
0.5
100.0
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จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนที่เลือกรับประทานก๋วยเตี๋ยวรูปแบบของการบริโภคเลือก
ทานที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มากกว่าการเลือกซื้อกลับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.5 เนือ่ งจากการ
ทานที่ร้านจะได้รสชาติที่กลมกล่อม ซึ่งต่างจากการทานที่บ้านจะเสียอรรถรสในการทานอาหารไป
เนื่องจากไม่ร้อน เส้นแข็ง หรือ เส้นอืด เป็นต้น
ระยะเวลาที่ผู้บริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวมากที่สุด คือ 12.01 – 14.00 คิดเป็นร้อยละ 37.5
ถัดมาเลือกทานช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.5 และลําดับสุดท้าย 14.01 – 16.00
คิดเป็นร้อยละ 14.5
บุคคลอื่นที่ผู้บริโภคมักชวนไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวด้วยมากที่สุด เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.5
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 30.5 และลําดับสุดท้าย เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 18
ตารางที่ 4.14 : ตารางแจกแจงความถี่จํานวนบุคคลที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วย
จํานวนบุคคลที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วย

ความถี่

ร้อยละ

1 – 2 ท่าน

26

13

2 – 4 ท่าน

101

50.5

5 ท่านขึ้นไป

73

36.5

200

100

รวม

ตารางที่ 4.15 : ตารางแจกแจงความถี่ช่วงวันใดที่ผู้บริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยที่สุด
ช่วงวันใดทีผ่ บู้ ริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยที่สุด
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม

ความถี่
26
31
31
29
53
21
9
200

ร้อยละ
13.0
15.5
15.5
14.5
26.5
1.5
4.5
100.0
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ตารางที่ 4.16 : ตารางแจกแจงความถี่เหตุผลใดบ้างที่ผู้บริโภคตัดสินใจทานก๋วยเตี๋ยว
เหตุผลใดบ้างที่ผู้บริโภคตัดสินใจทานก๋วยเตี๋ยว
ควบคุมน้ําหนัก
รสชาติ
ราคา
เดินทางสะดวก
บริโภคได้รวดเร็ว
หาซื้อได้ง่าย
เปิดบริการในเวลากลางคืน
การบริการ
รวม

ความถี่
8
67
55
24
21
15
8
2
200

ร้อยละ
4.0
33.5
27.5
12.0
10.5
7.5
4.0
1.0
100.0

จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจํานวน 200 คนจํานวนคนที่มาทานด้วยกันมากที่สุด 2 – 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.5 วันที่ผู้บริโภคเลือกทานก๋วยเตี๋ยวมากที่สุด คือ วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ
เหตุผลที่เป็นอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตี๋ยวมากที่สุด คือ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ทํา
ให้เล่งเห็นว่าผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกทานร้านก๋วยเตี๋ยว ด้วยรสชาติเป็นสําคัญทีส่ ุด ต่อมาด้วย
ราคา คิดเป็นร้อยละ 27.5
ตารางที่ 4.17 : การเดินทางด้วยวิธีใดที่ผู้บริโภคเดินทางมาสะดวกที่สุด
การเดินทางด้วยวิธีใดทีผ่ ู้บริโภคเดินทางมาสะดวกทีส่ ุด
เดิน
รถยนต์
มอเตอร์ไซด์
รถประจําทาง
รถไฟฟ้าBTS
เรือโดยสาร
รถรับจ้าง (แท๊กซี่)
รวม

ความถี่
92
47
23
18
17
1
2
200

ร้อยละ
46.0
23.5
11.5
9.0
8.5
0.5
1.0
100.0
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ตารางที่ 4.18 : ตารางแจกแจงความถี่ค่าใช้จ่ายในการทานก๋วยเตี๋ยวในแต่ละครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการทานก๋วยเตี๋ยวในแต่ละครั้ง
20 – 50 บาท
51 – 80 บาท
81 – 100 บาท
100 บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่
27
62
47
64
200

ร้อยละ
13.5
31.0
23.5
32.0
100.0

ตารางที่ 4.19 : ตารางแจกแจงความถี่ของทานเล่นที่ผู้บริโภคอยากให้มีมากที่สุด
ของทานเล่นทีผ่ ู้บริโภคอยากให้มีมากที่สุด
ซูชิ / ซาซิมิ
สลัดผัก / ยําต่างๆ
ของทอดต่างๆ
ควรมีทุกข้อ
รวม

ความถี่
29
37
48
86
200

ร้อยละ
14.5
18.5
24.0
43.0
100.0

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้การเดินมาทางที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ
46 และรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 23.5 ค่าใช้จ่ายในการทานต่อครั้ง 100 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32
และของทานเล่นที่ผู้บริโภคอยากให้มีมากทีส่ ุด คือ ควรมีทุกข้อ ได้แก่ ซูซิ สลัดผัก ของทอด คิดเป็น
ร้อยละ 43
4.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว
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ตารางที่ 4.20 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยในการเลือกทานก๋วยเตี๋ยว
รสชาติของอาหาร
ความหลากหลายของอาหาร
ความแปลกใหม่ของอาหาร
คุณภาพของวัตถุดิบ
หน้าตาของอาหาร
ปริมาณของอาหาร

ค่าเฉลี่ย
4.44
4.34
4.37
4.43
4.45
4.46

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ให้ความสนใจในปัจจัยการตัดสินใจในเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว
มากที่สุด ในด้านหน้าตาของอาหาร ปริมาณของอาหาร และรสชาติของอาหารตามลําดับ ซึ่งในปัจจัย
ด้านอื่นๆนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงมาตามลําดับ ประกอบไปด้วยด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ความแปลกใหม่
ของอาหาร และความหลากหลายของอาหาร
ผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนนี้มีความคาดหวังในรสชาติของอาหารที่ต้องมี
รสชาติที่กลมกล่อม มีรูปลักษณะหน้าตาที่ชวนทาน และมีปริมาณที่เหมาะสมต่อราคาที่ผู้บริโภคจ่าย
ไป
ตารางที่ 4.21 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านราคา
ลําดับ
ปัจจัยด้านราคาของผู้บริโภคในการเลือกทานก๋วยเตี๋ยว
1. การติดป้ายราคาชัดเจน
2. ความเหมาะสมของราคา
3. วัตถุดบิ ที่ใช้สมราคา

ค่าเฉลี่ย
4.42
4.45
4.43

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้เห็นถึงปัจจัยทางด้านราคาที่ผู้บริโภคตัดสินใจใน
การเลือกทานก๋วยเตี๋ยว คือความเหมาะสมของราคาเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญที่สุด
รองลงมาคือ วัตถุดิบของอาหาร และการติดป้ายราคาที่ชัดเจน ตามลําดับ ซึ่งทําให้เราเข้าใจ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคบริเวณบางรักว่าราคา คืออิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ก๋วยเตี๋ยว
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ตารางที่ 4.22 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านสถานที่จัดจําหน่าย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยด้านสถานที่ในการเลือกทานก๋วยเตี๋ยว
ความสะดวกในการเดินทาง
สถานที่ตั้งใกล้ที่พักอาศัย/ที่ทํางาน
เวลาเปิดปิดของร้าน
เปิดบริการทุกวัน

ค่าเฉลี่ย
4.32
4.32
4.24
4.26

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยทีส่ ่งผลทางด้านสถานที่จัดจําหน่าย
ว่าผู้บริโภคบริเวณบางรักให้ความสําคัญที่สดุ 2 ลําดับ คือ ความสะดวกในการเดินทาง และ สถาน
ที่ตั้งร้านใกล้บริเวณที่พักอาศัยและที่ทํางาน ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย และอยากใช้บริเวณ
ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้อีกด้วย
ตารางที่ 4.23 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์
มีการนําเสนอเมนูใหม่ๆอยู่เสมอ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
มีโปรโมชั่นใหม่ๆ
มีการลดราคา / สะสมแต้ม
มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร

ค่าเฉลี่ย
4.28
4.27
4.29
4.26
4.26

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพล
ที่สุดสําหรับผูบ้ ริโภคบริเวณบางรัก คือ การนําเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆในการดึงดูดลูกค้า ให้อยากเข้ามา
ใช้บริการร้านอาหารนี้ และการนําเสนอเมนูใหม่ๆ ไม่มีความจําเจซ้ําซาก
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ตารางที่ 4.24 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านบุคลากร
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยด้านบุคลากร
การบริการของพนักงาน
การยิ้มแย้มแจ่มใส
พูดจาสุภาพน่าฟัง
เสื้อผ้าแต่งกายสะอาดเหมาะสม
ความเอาใจใส่ในการบริการ
ไม่คุยเล่นระหว่างทํางาน

ค่าเฉลี่ย
4.44
4.40
4.46
4.41
4.37
4.38

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยด้านบุคลากรที่ส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจในการเลือกทานร้านก๋วยเตี๋ยว คือ ชอบพนักงานที่พูดจาสุภาพมากที่สุด และ การบริการของ
พนักงานรองลงมา สุดท้ายการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด
ตารางที่ 4.25 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการผลิต
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
ขั้นตอนในการสั่งอาหารที่เข้าใจง่าย
ความถูกต้องแม่นยํา
ความรวดเร็วในการรับเมนูอาหาร
ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร
ความรวดเร็วในการชําระเงิน
ความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.49
4.44
4.43
4.42
4.44

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการผลิตที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ความถูกต้องแม่นยําในการรับออเดอร์อาหารแต่ละรายการ รองลงมาคือความรวดเร็วให้การ
รับออเดอร์อาหารและความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร
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ตารางที่ 4.26 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยด้านภาพลักษณ์กายภาพ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
การออกแบบตกแต่งร้าน
การจัดวางโต๊ะอาหารอย่างเหมาะสม
การให้ความสําคัญความสะอาดของร้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกร้าน
สภาพแวดล้อมภายในร้าน
การจัดวางอุปกรณ์การทําอาหารอย่างเหมาะสม
จํานวนโต๊ะอาหารมีเพียงพอต่อผู้บริโภค

ค่าเฉลี่ย
4.47
4.43
4.50
4.45
4.44
4.48
4.46

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนแสดงให้คา่ เฉลี่ยด้านภาพลักษณ์กายภาพที่มีค่ามากทีส่ ุด
คือ ความสะอาดของร้านอาหาร ต่อมาการจัดวางอุปกรณ์ในการทําอาหารอย่างเหมาะสม และการ
ออกแบบตกแต่งร้านให้มีความทันสมัยและสวยงาม

บทที่ 5
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับจากการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านในรับประทาน
ก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภค ทั้งในด้านการบริการของร้านอาหาร ราคา รสชาติ คุณภาพวัตถุดิบ สถานที่จัด
จําหน่าย ความสะอาดและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง และทํา
ให้นําข้อมูลดังกล่าว มาช่วยในการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานที่เหมาะสม
ถูกต้องและแม่นยํา
5.1 กรอบแนวความคิดทีน่ าํ ไปสู่กลยุทธ์
การเลือกนําข้อมูลและบทสรุปของผลวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
จะทําให้พบว่า สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเริ่มทํากิจการหรือธุรกิจเหล่านี้ คือ สถานที่ตั้ง รสชาติ
อาหาร ความสะอาด ความแปลกใหม่ของรูปแบบอาหาร และการเลือกชนิดอาหารให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคบริเวณนั้นๆ รวมไปถึงการกําหนดโครงสร้างต้นทุน การผลิต การควบคุมรายจ่าย
ให้เหมาะสม ถูกต้องและแม่นยํา
5.2 กลยุทธ์ทนี่ ํามาปรับใช้
5.2.1 กลยุทธ์ในการเข้าใจผูบ้ ริโภค หรือ 4Cs คือ เป็นแนวความคิดทางด้านการตลาด ที่
ทําให้เข้าใจผู้บริโภคอย่างตรงประเด็นได้มากที่สุด เพราะ ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก อาหารไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทําให้อิ่ม
ท้อง หรือคลายความหิว แต่อาหารได้กลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง หรือกลายเป็นค่านิยมตามกระแส
สังคม ในช่วงๆนั้นไปเสียแล้ว ทําให้ผู้บริโภคมีการอิงกระแสตามผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
 C ตัวแรก มาจากคําว่า Consumer Wants and Needs หมายถึง ความต้องการ
ของผู้บริโภค สินค้า และ บริการ ซึ่งสินค้าในปัจจุบันมักต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็น
หลัก เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกค้าต้องการอาหารที่มีการปรุงใหม่สด สะอาด น้ําต้องร้อน และ วัตถุดิบ
ต้องสดมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสียไป รสชาติต้องมีกลมกล่อม หอมน่ารับประทาน ไม่ควรมี
กลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ ค้างคืน รวมไปถึงการตกแต่งร้าน ต้องดูสะอาด สบายตา มีความเป็นระเบียบใน
การจัดเรียงโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 C ตัวที่สอง มากจากคําว่า Consumer’s Cost to satisfy หมายถึง มีการสํารวจ
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ราคาอาหารบริโภคนั้น ว่ามีตั้งราคาประมาณเท่าใด ต้องสามารถคํานวนได้ถึงรายได้ และค่าใช้จ่าย
ของผู้บริโภคบริเวณนั้น ว่ามีการใช้จ่ายจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสม ไม่ควรตั้งราคาที่สูงมากเกินไป
เพื่อทําให้แผนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวฉบับนี้มีความเป็นไปได้ในการก่อตั้งให้เกิดธุรกิจขึ้นจริงในอนาคต
 C ตัวที่สาม มาจากคําว่า Convenience to buy หมายถึง มีความสะดวกในการซื้อ
สินค้า และบริการ หรือ ณ ทีน่ ี้จะหมายถึง ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ร้านก๋วยเตี๋ยวติ๊
กถูกแห่งนี้ เนือ่ งจากสถานที่ตั้ง อยู่บริเวณใจกลางเมือง และ สามารถเลือกใช้พาหนะได้หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การเดินทางด้วยเท้า รถยนต์ จักรยาน รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถประจําทางสาธารณะ
เป็นต้น ทําให้มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการในทุกรูปแบบ
 C ตัวสุดท้าย มาจากคําว่า Communication หมายถึง การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารที่
ดีจะทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าและบริการนี้ และทําให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือในตัวสินค้าและการ
บริการ มีการกระจายข่าวสาร ต่อไปให้กับผูอ้ ื่น และการสือ่ สารนี้จะช่วยกระจายตัวสินค้าให้ผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่บริเวณใก้เคียง ได้รบั รู้และเข้ามาลิ้มลองรสชาติ บริการใหม่ๆ เช่น การกระจายข้อมูล และ
โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางใบปลิว วิทยุ และโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ เฟสบุค๊ เว็บไซต์ อินสตาร์แกรม
รวมไปถึง แอปพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ วงใน ฟูด๊ แพนด้า เป็นต้น
5.2.2 กลยุทธ์ในการเลือกตลาดผู้บริโภค (STP Strategy) คือ เครื่องมือทางการตลาด
อย่างหนึ่งที่นําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวาง
ตําแหน่งของตัวสินค้า ให้ถูกต้องและทําให้ธุรกิจเกิดผลสําเร็จบรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ จะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การแบ่งส่วนของตลาด (Segmentation) การกําหนดตลาดของ
เป้าหมาย (Targeting) และการวางตําแหน่งของสินค้า (Positioning)
ร้านเตี๋ยวติ๊กถูก ได้เลือกส่วนแบ่งการตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic
Segmentation) รวมถึงการมองเห็นถึงพฤตกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน (Behavior
Segmentation) แล้วจึงเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
(Lifestyle) โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีระดับการศึกปริญญาตรีขึ้นไป มี
รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด และชื่นชอบการ
รับประทานก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบต่างๆ อาทิ ต้มยํา น้ําตก น้ําใส เย็นตาโฟ เป็นต้น
จุดยื่นของร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” นี้ คือ การเลือกสรรวัตถุดิบ ที่สด สะอาด ปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง (Customization Your Meal by yourself) เป็นการสร้างความแตกต่างด้วย วิธีการที่ลูกค้า
สามารถออกแบบก๋วยเตี๋ยวแบบฉบับได้ด้วยตนเอง ทั้งการเลือกเส้น ประเภทของน้ําซุป และวัตถุดิบ
ต่างๆ ผัก เนื้อสัตว์ ลูกชิ้นที่จะใส่ลงไปในชาม รวมถึงราคาที่เหมาะสมตามวัตถุดิบที่ลูกค้าได้เลือกด้วย
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5.2.3 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) คือกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของ
ตัวสินค้า ความแปลกใหม่ของร้านก๋วยเตี๋ยว มีกรอบแนวความคิด และการบริการที่ต่างจากผู้อื่น เจาะ
กลุ่มผู้บริโภคทีท่ านก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบันที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ไม่ซ้ําซากจําเจ คือ การที่ให้ผู้บริโภค
ได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มสร้างสรรค์สร้างก๋วยเตี๋ยวในลักษณะต่างๆ เช่น การเลือกเส้น น้ําซุป และ
วัตถุดิบที่จะใส่เข้าไปในชามของตนเอง จานเด่นของร้าน คือ “หมึกดําล่องทะเล” หรือ “ต้มยําน้ําข้น
เส้นอุด้งสีดํา” ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นอุด้งและผสมเข้ากับหมึกดําของปลาหมึก ทําให้มีรสชาติที่
เผ็ดร้อนหอมกลิ่นเครื่องเทศและเส้นที่เหนียวหนึบ ทําให้เกิดการผสมผสานกับอย่างลงตัว การมีส่วน
ร่วมในการเลือกวัตถุดิบต่างๆนั้น ล้วนแต่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนุกสนานที่ได้มีส่วนร่วมออกแบบ
และทําให้มั่นใจได้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ต้องมีรสชาติที่อร่อย แตกต่างไม่เหมือนใคร และวัตถุดิบที่เลือกใส่
มานั้น ทําให้เชือ่ มั่นได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ตนเองชื่นชอบ และทานได้จนหมดชาม และยังสามารถรับรู้ได้
ถึงราคาที่เหมาะสมตามวัตถุดิบที่ผู้บริโภคเลือกอีกด้วย
5.2.4 กลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy) คือ กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและบริการ
ให้เหมาะสมต่อคุณภาพ ร้านจะเปิดทําการระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ทําให้สามารถเข้าใจถึง
ช่วงเวลาในการให้บริการและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคบริเวณดังกล่าว ว่ายินดีและสามารถ
จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ ประมาณจํานวนเท่าใด เพื่อการตั้งราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
สําหรับร้านอาหารที่ให้บริการบริเวณนั้นด้วย ร้านเตี๋ยวติ๊กถูก ตั้งราคาต่อชามเริ่มต้นที่ 20 บาท จนถึง
80 บาทต่อ 1 ชาม หรืออาจมีราคาที่สูงกว่านี้ แล้วแต่ผู้บริโภคในการเลือกวัตถุดิบที่จะใส่ของไปใน
ชาม ว่ามีกี่ชนิด ถ้าใส่เยอะหน่อยก็จะมีราคาที่สูงตามไปด้วย ซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 20 บาทนั้นจะประกอบ
ไปด้วย เส้นก๋วยเตี๋ยว 1 ชนิด บวกกับ น้ําซุป 1 ชนิด หลังจากนั้นราคาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจํานวน
วัตถุดิบที่เลือกใส่ลงไปเพิ่ม เช่น หมูสับ 10 บาท ลูกชิ้นเนื้อ 20 บาท เห็ดเข็มทอง 10 บาท เป็นต้น
5.2.5 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution Strategy) คือ
กลยุทธ์ที่จะกําหนดช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ในที่นคี้ ือหน้าร้านที่ตั้งอยู่บริเวณบางรัก
ทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวก และเป็นบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน เป็นแหล่งพนักงาน
ประจํา คนงาน คุณครู นักเรียน และนักศึกษา เป็นต้น
5.2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์การดึง
ลูกค้า โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาตามสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีการลดราคาใน
ระยะแรกที่เปิดให้บริการ การสะสมแต้มและแลกสินค้าให้ฟรี 1 ชาม เพือ่ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจและอยากลองเข้ามาใช้บริการร้านเตี๋ยวติ๊กถูกนี้
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ตารางที่5.1 : ตารางสรุปกลยุทธ์
หัวข้อ
กลยุทธ์
สรุปรายละเอียด
1 กลยุทธ์ในการเข้าใจผู้บริโภค 4Cs ร้านเตี๋ยวติ๊กถูกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่สร้างความแปลกใหม่
ที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคที่ชื่นชอบการทาน
ก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจริงใจแต่ต้องการความสนุกสนานทีได้
มีส่วนร่วมในการออกแบบก๋วยเตี๋ยวในแบบเฉพาะสไตล์
ตนเอง และยังทําให้การทานก๋วยเตี๋ยวในแต่ละครั้งไม่
ซ้ําซากจําเจอีกต่อไป
2 กลยุทธ์ในการเลือกตลาด
ใช้หลักการเลือกใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งบริเวณบางรัก
ผู้บริโภค
ประกอบด้วยผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน
อาชีพ อายุ และรายได้ ทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด
ผู้บริโภคได้โดยกว้าง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีระดับ
การศึกปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท
ขึ้นไป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด และชื่น
ชอบการรับประทานก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบต่างๆ อาทิ ต้ม
ยํา น้ําตก น้ําใส เย็นตาโฟ เป็นต้น
3 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
พัฒนาก๋วยเตี๋ยวในลักษณะเดิมๆให้มีความแปลกใหม่
และครอบคลุมทุกประเภทของก๋วยเตี๋ยว
4 กลยุทธ์การตั้งราคา
ตั้งราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
5 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย มีหน้าร้านที่ตั้ง บริเวณ บางรัก
6 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
แบบบูรณาการ โดยการตลาดทางตรง ออนไลน์ และ
จัดการส่งเสริมสะสมแต้มในการทานแต่ละครั้งด้วย
5.3 การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Competitive Advantages)
การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การเป็นผู้นําด้านสินค้า
ที่มีความแตกต่างแปลกใหม่ (Differentiation) การเป็นผูน้ ําด้านต้นทุน (Cost Leadership) และ
การเป็นผู้นําด้านความถนัดเฉพาะทาง (Focus)
ร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” เป็นผู้นําสินค้าและบริการด้านความแตกต่างและแปลกใหม่ เนื่องจากยัง
ไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่บริการลักษณะนี้ และมีวัตถุดิบด้านก๋วยเตี๋ยวที่ครอบคลุมในทุกประเภท อาทิ
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ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมู ไข่ไก่ แครอท เส้นหมี่ เส้นอุด้ง เป็นต้น ทําให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกประเภท และทําให้ลกค้าสามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน และทานเมนูที่ซา้ํ
กันได้ตลอด แล้วแต่การเลือกวัตถุดิบในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวในแต่ละครั้ง
5.4 แผนการเงินและงบประมาณ
สถานที่ตั้งหลัก ร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” ตั้งอยู่บริเวณซอย เจริญกรุง 49 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
35 ตารางเมตร โดยลักษณะจะเป็นอาคารพานิชย์สูง 4 ชั้น 1 คูหา อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 20,000
บาท
เงินทุนที่ใช้ในการดําเนินการมาจากผู้จัดทําแผนธุรกิจทั้งหมด ส่วนของต้นทุนการขาย
ครอบคลุม ค่าอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร (เช่น หม้อลวก ตู้เย็น เตาแก๊ส เป็นต้น) ค่าเฟอร์นิเจอร์และ
การตกแต่งร้านต่างๆ (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ (เช่น ชาม ตะเกียบ เป็นต้น)
ต้นทุนวัตถุดิบ (เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ลูกชิ้นประเภทต่างๆ เป็นต้น) ซึ่งราคาในการจําหน่ายต่อชามนั้น
เริ่มต้นที่ชามละ 20 บาทเป็นต้นไป
ตารางที่ 5.2 : งบประมาณการลงทุน

รายการ
สินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อม
เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สํานักงาน
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
ค่าจดทะเบียนร้านค้า
ค่าตกแต่งร้าน
รวมค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
ค่าเช่าสถานที่

รวม

แหล่งที่มา
ส่วนของเจ้าของ
เจ้าหนี้(เงินกู้ยมื )

100,000.00
227,910.00
327,910.00

100,000.00
227,910.00

15,000.00
250,000.00
265,000.00
250,000.00

15,000.00
250,000.00
250,000.00
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) : งบประมาณการลงทุน
แหล่งที่มา
ส่วนของเจ้าของ
เจ้าหนี้(เงินกู้ยมื )
150,000.00

รายการ
เงินทุนหมุนเวียน

รวม
150,000.00

ค่าวัตถุดิบ อาหาร และ เครือ่ งดื่ม

300,000.00

300,000.00

1,292,910.00

1,292,910.00

100%

100%

รวมเงินลงทุนเริ่มต้น
สัดส่วนโครงสร้างเงินทุน(%)

ในงบประมาณการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ประกอบด้วย
ตารางที่ 5.3 : ตารางแจกแจงรายละเอียดสินทรัพย์เสื่อมราคา
รายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จํานวน

ต้นทุน
(บาท)

หมวดอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร
1 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องสแตนเลส

8,500.00

1

8,500.00

25,000.00

1

25,000.00

3 ตะกร้อลวกเส้นสแตนเลส

350.00

2

700.00

4 กระบวยตักน้ําซุปสแตนเลส

250.00

2

500.00

5 ถาดท๊อปปิ้งสแตนเลส

398.00

20

7,960.00

7,500.00

1

7,500.00

600.00

2

600.00

6,500.00

2

13,000.00

39,500.00

1

39,500.00
(ตารางมีต่อ)

2 เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว

6 เค้าท์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส
7 ที่คว่ําชามสแตนเลส
8 ตู้สแตนเลสเก็บภาชนะต่างๆ
9 ตู้แช่ผัก และ เนื้อสัตว์
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) : ตารางแจกแจงรายละเอียดสินทรัพย์เสื่อมราคา
รายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต
10

12

ตู้แช่เครื่องดื่ม
ซิงค์ล้างจาน 2 หลุมส
แตนเลส (ล้างของ
คาว)
ซิงค์ล้างจาน 2 หลุมส
แตนเลส (ล้างภาชนะ)

13

เครื่องมือใช้ทําครัว

11

14

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จํานวน

ต้นทุน (บาท)

25,000.00

1

17,500.00

1

17,500.00

17,500.00

1

17,500.00

ตู้สแตนเลสเก็บน้ําแข็ง
รวมหมวดอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร

4,500.00

1

12,500.00

1
180,260.00

1

2

3

หมวดโต๊ะและเก้าอี้
โต๊ะไม้ขนาด 70cm x
120cm x75 cm
เก้าอี้ไม้ไม่มีพนักพิง
ขนาด 50cm x 50c x
75cm
เคาเตอร์ไม้ไว้เก็บเงิน
ขนาด 60cm
x120cm x 80cm
รวมหมวดโต๊ะและเก้าอี้

700.00

6

4,200.00

275.00

24

6,600.00

3,000.00

1

3,000.00

(ตารางมีต่อ)

48

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) : ตารางแจกแจงรายละเอียดสินทรัพย์เสื่อมราคา

รายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต

ราคา
ต่อ
หน่วย
(บาท)

จํานวน

ต้นทุน (บาท)

หมวดวัสดุสิ้นเปลือง
ชาม

15.00

250

3,750.00

ตะเกียบ

90.00

100

9,000.00

ช้อน + ส้อม สแตนเลส

15.00

250

3,750.00

จาน

25.00

250

6,250.00

ถ้วยน้ําจิ้ม

10.00

250

2,500.00

แก้วน้ําเมลามีน

20.00

350

7,000.00

กล่องใส่ตะเกียบ + ช้อนส้อมสแตนเลส

75.00

10

750.00

ชุดเครื่องปรุงสแตนเลส

85.00

10

850.00

รวมหมวดวัสดุสิ้นเปลือง

33,850.00

ตารางที่ 5.4 : ตารางแสดงต้นทุนค่าแรงของพนักงาน
รายละเอียดของพนักงานของร้าน
1. ผู้จัดการร้าน 1 คน
2. พนักงานเก็บเงิน 1 คน
3. แม่ครัว 2 คน @ 12,000 บาท
4. พนักงานเสิร์ฟ 2 คน @ 10,000 บาท
5. พนักงานล้างจาน 1 คน
รวมค่าใช้พนักงานทั้งหมด 7 คน

ต่อเดือน (บาท)
30,000.00
10,000.00
24,000.00
20,000.00
9,000.00
93,000.00
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ตารางที่ 5.5 : ตารางแสดงการคิดค่าเสื่อมราคา
การคํานวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าเสื่อมราคาต่อปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ปีที่ 1
ปีที่ 2
327,910
65,582
65,582
65,582
131,164

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

65,582
196,746

65,582
262,328

65,582
327,910

สินทรัพย์ถาวรรวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวรรวมสุทธิ

327,910
65,582
262,328

327,910
131,164
196,746

327,910
196,746
131,164

327,910
262,328
65,582

327,910
327,910
-

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ตัดจ่ายสะสม
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
หักตัดจ่ายสะสม
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
สุทธิ

ปีที่ 1
265,000
53,000
53,000
265,000
53,000

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

53,000
106,000
265,000
106,000

53,000
159,000
265,000
159,000

53,000
212,000
265,000
212,000

53,000
265,000
265,000
265,000

212,000

159,000

106,000

53,000

-

จากข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงการคิดค่าเสื่อมราคาขอสินทรัพย์ต่างๆในส่วนของ
ทรัพย์สินถาวรของกิจการซึ่งคํานึงว่าสินทรัพย์นั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ 5 ปีทําให้กิจการจําเป็นต้อง
คํานวณค่าเสื่อมมา เพื่อตัดจําหน่ายออก และคํานวณหามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง ซึ่งจําเป็นต้อง
คํานวณการหักค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรอยู่ที่ปีละ 65,582 บาทในความเป็นจริงอาจจะ
มากกว่าหรือมีความสามารถในการใช้ทรัพย์สินไม่เกิน 5 ปี
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ตารางที่ 5.6 : ตารางแสดงการประมาณรายจ่าย
ต้นทุนคงที่
ค่าเช่า
เงินเดือน (เพิ่มขึ้น 5%)
ค่าไฟฟ้า แก๊ส ค่าน้ํา (เพิ่มขึ้น
5%)
ค่าเสื่อมราคา

ปีที่ 1
20,000
93,000

ปีที่ 2
20,000
97,650

ปีที่ 3
20,000
102,533

ปีที่ 4
20,000
107,659

ปีที่ 5
20,000
113,042

30,000
65,582

31,500
65,582

33,075
65,582

34,729
65,582

36,465
65,582

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าของใช้สิ้นเปลืองต่าง ๆ
รวมต้นทุนคงที่
ยอดขาย

53,000
53,000
53,000
53,000
53,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
306,582 312,732 319,190 325,970 333,089
7,164,000 7,880,400 8,668,440 9,535,284 10,488,812

ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมต้นทุนผันแปร

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
3,582,000 3,940,200 4,334,220 4,767,642 5,244,406
12,000
12,600
13,230
13,892
14,586
3,594,000 3,952,800 4,347,450 4,781,534 5,258,992

การคํานวณจุดคุ้มทุน
กําไรส่วนเกิน
อัตรากําไรส่วนเกิน
จุดคุ้มทุนต่อปี
จุดคุ้มทุนต่อเดือน
จุดคุ้มทุนต่อวัน

ปีที่ 1
3,570,000
0.50
615,225
51,268.75
1,708.96

ปีที่ 2
3,927,600
0.50
627,471
52,289.21
1,742.97

ปีที่ 3
4,320,990
0.50
640,334
53,361.13
1,778.70

ปีที่ 4
ปีที่ 5
4,753,751 5,229,820
0.50
0.50
653,845 668,037
54,487.07 55,669.71
1,816.24 1,855.66

ผลการตอบแทนจากการลงทุน การประมาณผลทีค่ าดว่าจะได้รับ เช่น รายได้, ผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถประมาณรายได้ดังนี้
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1. ร้าน “เตี๋ยวติ๊กถูก” เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. สามารถรองรับการเข้า
มาใช้บริการของลูกค้าได้ที่จํานวน 24 คนต่อ 1 รอบ
 มื้อกลางวัน ระยะเวลาตั้งแต่ 11.00 – 14.00 น. จะมีลูกค้ามาใช้บริการ
ประมาณ 75 – 80 คน ราคาเฉลี่ยต่อคน 70 – 100 บาท คิดเป็นเงินในรอบมื้อกลางวันเป็นจํานวน
6,400 บาท
 มื้อเย็น ระยะเวลาตั้งแต่ 16.00 – 20.00 น. จะมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ
120 -150 คน ราคาเฉลี่ยต่อคน 70 – 100 บาท คิดเป็นเงินในรอบมื้อเย็นเป็นจํานวน 12,000 บาท
รวมเป็นรายได้ต่อวัน 6,400 + 12,000 = 18,400 บาท ดังนั้นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนคิดเป็น
18,400 x 30 = 204,000 บาท
 ฉะนั้นจุดคุ้มทุนต่ําเป็นต้องขายก๋วยเตี๋ยวจํานวน 25 ชามต่อวัน และ จํานวน
733 ชามเดือนจึงจะสามารถคุ้มต่อรายจ่ายที่ต้องเสียไป
จากข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่ากําไรส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากรายได้รวมหลักหักต้นทุนผันแปร
แล้ว อัตรากําไรส่วนเกินที่เกิดจากกําไรส่วนเกินหารรายได้รวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราของกําไรที่หัก
ต้นทุนผันแปรแล้วจะเห็นได้ว่าอัตรากําไรส่วนเกินอยู่ที่ 50 %
จุดคุ้มทุนต่อปี หมายถึง ตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความในการดําเนินงานของธุรกิจว่าสามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้หรือไม่ จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีตัวเลขที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากต้นทุนที่ผันแปรมี
จํานวนสูงขึ้น
ตารางที่ 5.7 : ตารางแสดงงบกําไรขาดทุน

ยอดขาย
หัก ต้นทุนผันแปร
กําไรส่วนเกิน
หัก ต้นทุนคงที่
กําไรก่อนการดําเนินงาน
กําไรก่อนหักภาษี
หัก ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

ปีที่ 1
7,164,000
3,594,000
3,570,000
306,582
3,263,418
3,263,418
652,684
2,610,734

ปีที่ 2
7,880,400
3,952,800
3,927,600
312,732
3,614,868
3,614,868
722,974
2,891,894

ปีที่ 3
8,668,440
4,347,450
4,320,990
319,190
4,001,801
4,001,801
800,360
3,201,440

ปีที่ 4
9,535,284
4,781,534
4,753,751
325,970
4,427,781
4,427,781
885,556
3,542,225

ปีที่ 5
10,488,812
5,258,992
5,229,820
333,089
4,896,731
4,896,731
979,346
3,917,385
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่ากําไรในปีแรก คือ กําไรสุทธิของปีแรกอยู่ที่ 2,610,734
บาท หลักจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีถัดมาคือ ปีที่ 2 อยูท่ ี่ 2,891,894 บาท ในปีที่ 3 อยู่ที่
3,201,440 บาท ในปีที่ 4 อยูท่ ี่ 3,542,225 และในปีสุดท้าย อยู่ที่ 3,917,385 บาท จะเห็นได้ว่าอัตรา
กําไรสุทธิมีการเพิ่มขึ้นทุกปี
ตารางที่ 5.8 : ตารางแสดงงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
บวก ค่าเสื่อมราคา
บวก ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
บวก ดอกเบี้ยจ่าย
บวก ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
บวก เงินปันผลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
หัก สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
เงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
สินทรัพย์ถาวรรวม
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน
ค่ามัดจําสถานที่
กระแสเงินสดจากการลงทุน
หัก เงินปันผลจ่าย
ทุนหุ้นสามัญ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา
เงินสดสุทธิ
บวก เงินสดต้นงวด
เงินสดปลายงวด

ปีที่ 1
2,610,734
65,582
53,000
652,684
261,073
-19,627
3,623,446

ปีที่ 2
ปีที่ 3
2,891,894 3,201,440
65,582
65,582
53,000
53,000
70,290
77,387
28,116
30,955
-1,963
-2,159
3,106,920 3,426,204

ปีที่ 4
3,542,225
65,582
53,000
85,196
34,078
-2,375
3,777,706

-327,910
-265,000
-250,000
-842,910
-261,073
1,292,910
221,034
1,031,837
3,812,373
-

-289,189
195,218
-289,189
2,817,730
3,812,373

-354,222 -391,738
257,503
295,537
-354,222 -391,738
3,423,484 3,772,922
9,736,163 13,159,647

-320,144
224,267
-320,144
3,106,060
6,630,103

ปีที่ 5
3,917,385
65,582
53,000
93,790
37,516
-2,612
4,164,660
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จากข้อมูลข้างต้นกระแสเงินสดของกิจการที่ผ่านการดําเนินงานขอกิจการทั้งรูปแบบการ
ดําเนินงาน ตัวเลขที่อยู่ในงบกระแสเงินสดในปีแรกจะเห็นได้ว่ามีเงินสดเก็บปลายงวดอยู่ที่ 3,812,373
บาท แล้วมีการเพิ่มขึ้นของยอดเงินอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ 2 มีอยู่ 6,630,103 บาท ในปีที่ 3 มีอยู่
9,736,163 บาท ในปีที่ 4 มีอยู่ 13,159,647 บาท และในปีสุดท้ายมีอยู่ 16,932,569 บาท
ตารางที่ 5.9 : ตารางงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวรรวมสุทธิ
ค่าจดทะเบียนและตกแต่งสุทธิ
ค่าเช่าสถานที่
รวมสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินระยะสัน้
รวมหนี้สิน
ทุนเรือนหุ้นสามัญ
กําไรสะสมสุทธิ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

3,812,373
19,627
3,832,000
262,328
212,000
250,000
4,556,328
652,684
261,073
913,757
913,757
1,292,910
2,349,661
3,642,571
4,556,328

6,630,103
21,590
6,651,693
196,746
159,000
250,000
7,257,439
722,974
289,189
1,012,163
1,012,163
1,292,910
4,952,366
6,245,276
7,257,439

ปีที่ 3
9,736,163
23,749
9,759,912
131,164
106,000
250,000
10,247,076
800,360
320,144
1,120,504
1,120,504
1,292,910
7,833,662
9,126,572
10,247,076

ปีที่ 4

ปีที่ 5

13,159,647
26,124
13,185,771
65,582
53,000
250,000
13,554,353
885,556
354,222
1,239,779
1,239,779
1,292,910
11,021,664
12,314,574
13,554,353

16,932,569
28,736
16,961,305
250,000
17,211,305
979,346
391,738
1,371,085
1,371,085
1,292,910
14,547,311
15,840,221
17,211,305

จากข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงินของกิจการในสภาวะปกติ จะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยในปีแรกรวมสินทรัพย์ของกิจการอยู่ที่ 4,556,328 บาท และเพิ่มขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องปีที่ 2 อยู่ที่ 7,257,439 บาท ปีที่ 3 อยู่ที่ 10,247,076 บาท ปีที่ 4 อยู่ที่ 13,554,353 บาท
และปีสุดท้ายอยู่ที่ 17,211,305 บาท
ตารางที่ 5.10 : ตารางกระแสเงินสดรับตลอดโครงการ
ปีที่

กระแสเงินตลอดโครงการ

กระแสเงินสด

0

กระแสเงินสดจ่าย ณ วันลงทุน

-1,292,910

1

กระแสเงินสดรับ

3,812,373

2

กระแสเงินสดรับ

2,817,730

3

กระแสเงินสดรับ

3,106,060

4

กระแสเงินสดรับ

3,423,484

5

กระแสเงินสดรับ*

4,172,922

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันในอัตราผลคิดลด

15.00%

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

11,520,068

หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย

-1,292,910

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

10,227,158

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)
276.32%
*กระเงินสดรับในปีที่ 5 = เงินสดสุทธิจากงบกระแสเงินสด+เงินทุนหมุนเวียน+เงินเช่าร้าน
จากข้อมูลข้างต้นซึ่งสรุปได้ว่า กิจการที่มีการประเมินในส่วนของการคํานวณมูลค่าในปัจจุบัน
ในอัตราผลคิดลดอยู่ที่ 15% โดยประมาณจากธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ซึ่งธุรกิจที่มีการเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆทุกปีของประเทศไทยส่งผลทําให้ธุรกิจนี้ไม่เสียผลประโยชน์ เมื่อธุรกิจอาหารประเภท
ก๋วยเตี๋ยวเป็นสินค้าและบริการที่เป็นปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทําให้กลุ่มเป้าหมาย
จําเป็นต้องซื้อและใช้บริการ และอัตราผลตอบแทนต่อโครงการอยู่ที่ 276.32 % ทําให้กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี
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ตารางที่ 5.11 : แสดงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
รายการการวิเคราะห์
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สนิ
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (รอบ)
ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (วัน)
อัตราการหมุนสินทรัพย์ถาวร (รอบ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (รอบ)
การวัดความสามารถในการชําระหนี้
อัตราแห่งหนี้ (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
การวัดความสามารถในการบริหาร
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน (%)
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%)
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Vaule)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

4.19
4.17

6.57
6.55

8.71
8.69

10.64
10.61

12.37
12.35

183
1.97
27
1.57

183
1.97
40
1.09

183
1.97
66
0.85

183
1.97
145
0.70

183
1.97
0.61

0.25

0.16

0.12

0.10

0.09

0.57
0.72
50.17
45.55
36.44

0.40
0.46
50.16
45.87
36.70

0.31
0.35
50.15
46.17
36.93

0.26
0.29
50.15
46.44
37.15

0.23
0.25
50.14
46.69
37.35

10,227,158.15
276%
0.339

จากข้อมูลเบื้องต้น ตัวเลขต่างๆในตารางนี้เกิดจากการลงข้อมูลในช่องต่างๆที่ได้มีการ
วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ แล้วนํามาเพื่อวิเคราะห์ถึงอัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการคํานวณอัตราส่วนต่างๆที่สําคัญเอาไว้อย่าง IRR ซึง่ เป็นตัวชี้วัดได้ว่ากิจการนี้มี
ความน่าลงทุนหรือไม่ ยิ่ง IRR สูง ก็ยิ่งมีความน่าลงทุน ซึ่งในที่นี้มีอยู่ที่ 276 % ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก
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จึงถือว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะสมในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนรายใหม่ และใช้เงินลงทุนจํานวนไม่มาก และ
NPV (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) อยู่ที่ 10,227,158.15 บาท ระยะเวลา คืน เดือนกว่า ฉะนั้นการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประเภทนี้มีความน่าลงทุน ซึ่งเห็นผลกําไรตั้งแต่ช่วงเดือนแรกในการลงทุน และ
สามารถสร้างฐานกําไรเพิ่มมากขึ้นในทุกเดือน
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แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารประเภท “ก๋วยเตี๋ยว”
เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานและ
การตัดสินใจเลือกร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เพื่อประกอบข้อมูลค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้
จะไม่ระบุชื่อผู้ตอบ โดยผู้ศึกษาจะเก็บคําตอบของท่านเป็นความลับและนําข้อมูลที่ได้รบั มาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงสถิติเท่านั้น ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ในครั้งนีด้ ้วย
สุชาวดี กิจเกษตรสถาพร (ผู้ดาํ เนินการศึกษา)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ น้อยกว่า 20 ปี 20-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัท
เกษียณอายุ
อื่นๆ โปรดระบุ..........................
ว่างงาน
5. รายได้รวมต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน
30,001-40,000 บาท/เดือน
15,001-20,000 บาท/เดือน
50,000บาทขึ้นไป/เดือน
20,001-30,000 บาท/เดือน
6. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
อื่นๆ โปรดระบุ..........................

61

ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
1. โดยปกติท่านนิยมบริโภคอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวบ่อยแค่ไหน
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
3-4ครั้ง/สัปดาห์
5ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์
ทุกวัน
2. ในการมาซื้ออาหารแต่ละครัง้ ท่านมักซื้ออจากที่ใดมากที่สดุ
ในห้างสรรพสินค้า ข้างถนน/ริมถนน ร้านอาหารในอาคารสํานักงาน
ศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัย ภัตตาคาร/โรงแรมห้าดาว
อาคารพานิชย์/ตึกแถว
ร้านอาหารในCommunity Mall
บริเวณที่พักอาศัย
3. เส้นก๋วยเตี๋ยวใดที่ท่านนิยมบริโภคบ่อยที่สุด
เส้นใหญ่
เส้นหมี่ขาว เส้นบะหมี่เหลือง
เส้นบะหมี่เขียว
เส้นเล็ก เกีย้ วอี๋
วุ้นเส้น
อุด้ง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป(มาม่า)
อื่นๆ โปรดระบุ......................
4. น้ําซุปและประเภทก๋วยเตี๋ยวใดที่ท่านบริโภคมากที่สุด
น้ําซุปใส
น้ําตก
ต้มยําน้ําข้น
เย็นตาโฟ
แห้ง

ต้มยําน้ําใส
น้ําตก

5. รูปแบบการสั่งอาหารในการบริโภคแต่ละครั้ง
ทานที่ร้าน
ซื้อกลับบ้าน
6. ท่านเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด
7.00น.-10.00น.
14.01น.-16.00น.
16.01น.-18.00น.
10.01น.-12.00น.
12.01น.-14.00น.
18.01น.-20.00น.
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7. ท่านนิยมมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวกับใครบ่อยที่สดุ
คนเดียว
เพื่อน
คนรัก
ลูกค้า

เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว
อื่นๆโปรดระบุ.....................

8. จํานวนกี่คนที่ท่านไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวด้วย
1-2ท่าน 2-4ท่าน 5ท่านขึ้นไป
9. ท่านไปใช้บริการช่วงวันใดบ่อยที่สุด (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10. เหตุผลใดบ้าง ที่ทําให้ท่านตัดสินใจบริโภคก๋วยเตี๋ยว
ควบคุมน้ําหนัก
รสชาติ
ราคา
เดินทางสะดวก
บริโภคได้รวดเร็ว
หาซื้อได้ง่าย
เปิดบริการในเวลากลางคืน
การบริการ
อื่นๆ..............................
11. ถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดบริเวณย่านบางรัก ท่านจะมาด้วยการเดินทางใด
รถยนต์
มอเตอร์ไซด์
เดิน
รถประจําทาง
รถไฟฟ้าBTS
เรือโดยสาร
รถรับจ้าง (แท๊กซี)่
อื่นๆ..............................
12. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้งประมาณเท่าไหร่
20-50 บาท
51-80บาท
100บาทขึน้ ไป
13. ของทานเล่นที่ท่านอยากให้มี คืออะไรบ้าง
ซูซิ/ซาซิมิ
สลัดผัก/ยําต่างๆ
ของทอดต่างๆ
ควรมีทุกข้อ

81-100บาท
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1 น้อยที่สุด 2 น้อย

3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากทีส่ ุด

1 น้อยที่สุด 2 น้อย

3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากทีส่ ุด

1 น้อยที่สุด 2 น้อย

3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากทีส่ ุด

1.1 รสชาติของอาหาร
1.2 ความหลากหลายของ
อาหาร
1.3 ความแปลกใหม่ของอาหาร
1.4 คุณภาพของวัตถุดิบ
1.5 หน้าตาของอาหาร
1.6 ปริมาณของอาหาร
2. ด้านราคา
2.1 การติดป้ายราคาบอกไว้
อย่าง ชัดเจน
2.2 ความเหมาะสมของราคา
2.3 วัตถุดิบที่ใช้สมราคา
3. ด้านสถานที่จัดจําหน่าย
3.1 ความสะดวกในการ
เดินทาง
3.2 สถานที่ตั้งของร้านใกล้ที่
พักอาศัย/ที่ทํางาน
3.3 เวลาเปิดปิดของร้าน
สะดวกต่อการใช้บริการ
3.4 เปิดบริการทุกวัน
(ไม่มีวันหยุด)
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4. ด้านการส่งเสริมการขาย
1 น้อยที่สุด 2 น้อย

3 ปาน
กลาง

4 มาก

5 มาก
ที่สุด

4.1 มีการนําเสนอเมนูอาหาร
ใหม่อยู่เสมอ
4.2 มีโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆให้น่าสนใจ
4.3 มีโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ดึงดูด
ลูกค้าอยู่เสมอ
4.4 มีการลดราคา/การสะสม
แต้ม
4.5 มีการบอกเล่าเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขาย
5. ด้านบุคลากร
1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง
5.1 การบริการของพนักงาน
5.2 การยิ้มแย้มแจ่มใส
5.3 พูดจาสุภาพน่าฟัง
5.4 เสื้อผ้าเครือ่ งแต่งกาย
เหมาะสม
5.5 ความเอาใจใส่ในการบริการ
5.6 ไม่คุยเล่นกันระหว่างทํางาน

4 มาก

5 มากทีส่ ุด
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6. ด้านกระบวนการ
1 น้อย
ที่สุด

2 น้อย

1 น้อยที่สุด

2 น้อย

3 ปาน
กลาง

4 มาก

5 มาก
ที่สุด

6.1 ขั้นตอนในการสั่งอาหาร
เข้าใจง่าย
6.2 ความถูกต้องแม่นยําต่อ
อาหารที่ได้รับ
6.3 ความรวดเร็วในการรับ
เมนูอาหาร
6.4 ความรวดเร็วในการเสริฟ
อาหาร
6.5 ความรวดเร็วในการชําระเงิน
6.6 ความสะอาดของภาชนะ
อาหาร
7. ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
7.1 การออกแบบตกแต่งร้านตามแหล่ง
ที่ตั้ง
7.2 การจัดวางโต๊ะอาหารอย่าง
เหมาะสม
7.3 การให้ความสําคัญกับความสะอาด
ของร้าน
7.4 สภาพแวดล้อมภาพนอกร้านมีการ
จัดอย่างเหมาะสม
7.5 สภาพแวดล้อมภายในร้านมีการจัด
อย่างเหมาะ
7.6 การจัดวางอุปกรณ์ทําอาหารอย่าง
เหมาะสม

7.7 โต๊ะอาหารเพียงพอต่อผู้บริโภค

3 ปานกลาง 4 มาก

5 มากทีส่ ุด
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