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บทคัดย่อ 

 ความตอ้งการและการดาํเนินงานทางของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health” โดยมีวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัเป็นการศึกษา . เพอืศึกษาปัจจยัทีส่งผลถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ร้าน

อาหารเฝอ Pho’ Health . เพือพิจารณาความเป็นไปได ้ในการดาํเนินธุรกิจ ในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งที

มีความสนใจในการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

และการเก็บบทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ประเภทเฝอ ทีมีกีดาํเนินธุรกิจอยู่ และสามารถขยายการ

เติบโตของธุรกิจออกไปได ้และการศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งของการดาํเนินงานของธุรกิจจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   

 ผลการวจิยัดา้นความตอ้งการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคการตดัสินใจ

ระยะเวลาการบริโภคเดือนละ  ครัง นนัมีความเป็นไปไดเ้นืองจากการรับรู้ และเทรนด์ในการรักษาสุขภาพทียงั

ตอ้งทาํการแสวงหาเพือตอบสนองความตอ้งการการบริโภค เหตุผลการบริโภคเพือโดยส่วนใหญ่เป็นการปลียน

รสชาติ หรือบรรยากาศ เพราะเหตุผลในเรืองของรสชาติทีมีเอกบกัษณื และบรรยากาศทีดี ช่วยใหเ้กิดการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการไดโ้ดยง่าย ช่วงเวลา มือเทียงมีจาํนวนบ่อยทีสุดในการบริโภคอาหารนอกบา้น ซึงเป็น

ช่ววงเวลาเหมาะสม ในเรืองของเวลา และความสะดวกในการสรรหาร้านอาหารเพือบริโภค ค่าใชจ่้ายในการใช้

บริโภคต่อครัง ควรอยูท่ีระดบัราคา  ถึง  บาท ต่อครัง ต่อคนซึงจะสอดคลอ้งกบัค่าเฉลียนรายได ้ทีระดบั

รายไดป้านกลาง ที ,  บาท เหตุผลสุดทา้ยในการรับประทาน เพราะรสชาติของอาหารทีดี และมีเอกลกัษณ์ 

ซึงแตกต่างจากอาหารโดยทวัไป และเป็นรสชาติทีมีความแปลกใหม่ ไม่จาํเจ ส่งผลให้ใชเ้วลาในการตดัสินใจ

แบบรวดเร็ว การไดรั้บการแนะนาํจากเพือน หรือคนรู้จกัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก เพราะมีความ



น่าเชือถือ เนืองจากมีประสบการณ์ในการบริโภคทีดีมาก่อน ส่งผลใหส้ามารถใหค้าํแนะนาํ ชวนเชิญ เพือให้

ผูบ้ริโภครายใหม่สามารถบริโภคไดโ้ดยง่าย เหมือนกบัการใชท้ฤษฏีแบบ ปากต่อปาก  

ผลการวิจยัดา้นความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภค 

เนือหมู (สด) พร้อมลูกชินหมู และผกัสด (ตน้ตาํหรับ) พร้อมกนัมากทีสุด ซึงผูท้าํวิจยัมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลทีได ้เนืองจากพฤติกรรมการบริโภคของคนในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นิยมการบริโภคเนือหมู 

และลูกชิน พร้อมผกัสด ซึงมีความคลา้ยคลึงกบัอาหารทีมีการบริโภคโดยปรกติ และเฝอ ซึงเป็นอาหารของ

เวียดนาม มีความคลา้ยคลึงกบัก๊วยเตียว ซึงสะดวกต่อการบริโภค และเขา้ถึงพฤติกรรมการบริโภคไดโ้ดยง่าย 

การบริโภคนาํซุปเฝอ (หมู) มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการบริโภคเฝอ พร้อมกบัวตัถุดิบเนือหมู 

พร้อมกบัลูกชินหมู และผกัสด การบริโภคเครืองเคียงผูบ้ริโถคมีความตอ้งการบริโภคเป็นผกักาดสด ดา้นราคา

ผูบ้ริโภคตอ้งการ การบริโภคในราคาทีมีการกาํหนดราคาอยูที่  จนถึง  บาทต่อถว้ย เพราะเป็นราคาที

ผูบ้ริโภคสามารถจบัจ่ายไดโ้ดยทีไม่มีการประเมินเรืองของความคุม้ค่าในการบริโภค และมีความเหมาะสมต่อ

กาํลงัการซือของผูบ้ริโภค ดา้นสถานทีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ ในสถานทีตงัทีใกลท้ีพกัอาศยั เพราะเรืองความ

สะดวกสบาย และตอ้งการความสะดวกในการบริโภค ส่วนความตอ้งการในการตกแต่ง ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ 

ร้านเป็นแบบเวียดนาม ทีมีรูปแบบการจดัร้าน และตกแต่งร้านใหท้นัสมยั โปร่ง โล่ง และอากาศถ่ายเทไดดี้ ซึง

เหมาะแก่การรับประทานอาหาร  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหม้ีรายการส่งเสริมการขายโดยวิธีการสะสม

แตม้เพือแลกส่วนลด โดยวิธีการนีเป็นวิธีการทีผูบ้ริโภคมีประสบกาณ์ในการใชง้านมาก่อน และมีความสะดวก

ในการบนัทึก พร้อมทงัสามารถสร้างความตอ้งการในการบริโภคซาํ ส่วนช่องทางในการสือสารสาํหรับรายการ

ส่งเสริมการขายผา่นทาง Facebook/Twitter/Instagram เนืองจากเป็นช่องทางทีมีค่าใชจ่้ายตาํ พร้อมทงัสามารถ

สร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่าย และสะดวกต่อการใชง้านของผูบิ้โภคเนืองจากการใชง้านโทรศพัท ์และ

สือออนไลน์มีจาํนวนมากขึน ดา้นยอดขายไดท้าํการพยากรณ์ยอดขายโดยมีกาํไรสุทธิในปีแรกไวท้ีประมาณ 

1,700,645 บาท และมีอตัราการเพิมขึนของยอดขายในปีถดัไปร้อยละ  โดยงบประมาณทีใชใ้นการลงทุนคือ 

1,500,  บาท ในช่วงแรกของการดาํเนินงานธุรกิจจะลงทุนในการเช่าพืนที เพือทาํการปรับปรุงร้าน เพือให้

เป็นทีน่าสนใจ และดึงดูดผูบ้ริโภคได ้มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี และจุดคุม้ทุนอยู่ทีประมาณ 4,420,208 

บาทต่อปี 

คาํสาํคญั: ความตอ้งการดาํเนินงาน ยอดขาย  

 



Abstract 

The needs and operations of Pho Restaurant's food business "Pho Health" with the objective for educational 

research 1. For education that affects service selection based on consumer behavior, Pho Pho Restaurant ' 

Health 2. To determine the possibility of conducting business in collecting data of samples that are interested 

in data collection. Interviews with colleagues, many restaurants that conduct business in trading and business 

expansion in education and education, information related to business operations from various sources 

The results of the research on the sense of choosing to use the service according to the characteristics of the 

consumer, loss of consumption period 1 time each time with awareness and trends in health care that requires 

caution. Satisfy most of the consumption needs for consumption reasons And the good atmosphere helps to 

make changes in the service easily during the lunch time, with the largest amount of food consumption outside 

the house is the appropriate time in terms of time and ease of recruiting restaurant In order for consumers to 

spend on consumption per time, should be at the price of 75 to 95 baht per time per person who will receive 

compensation at the middle income level at 18,999 baht. The last reason for the parade is because of the taste 

of food. Which is good and unique, different from general food and is a taste that is unique, not monotonous, 

resulting in the time to get advice from Friends or acquaintances have a great impact on choosing to use the 

service because there is a sense of comfort that has gained a good consumption experience before. Suggesting 

invitations for new consumers to be able to consume as easily as using word-of-mouth theory. 

The research on the needs and behaviors of the product market, consumers have the desire to consume pork 

(fresh) with pork balls and fresh vegetables (original) at the same time. Consumption behavior of people in 

Bangkok, most of which prefer to consume pork and meatballs along with fresh vegetables. Vietnamese food 

that has a unique taste. There are many menus to choose from both Thai and Vietnamese. In the consumption 

of fresh lettuce along with pork balls and fresh vegetables, consumption of side dishes for consumption 

Consumption that is priced at 85 to 105 baht per cup due to the price that consumers can buy without having 

to assess the damage in consumption and is suitable for consumer consumption. The place where consumers 

are interested in places that are close to the residence because of the convenience and need for the 

convenience of consuming the desired parts in the fall. Consumers have a need for Vietnamese food that has a 



style of arrangement and decoration that gives a sense of relaxation and popular marketing services. The 

accumulation of points for the exchange of discounts by this method is a method that consumers are happy to 

use before and are convenient to record and can create a demand for repeated consumption. Communicate to 

promote sales via Facebook / Twitter / Instagram as a low-cost channel and easily create consumer awareness 

and Convenient for use by mobile phone service providers and online marketing with sales increasing at 

1,700,645 baht and 10% increase in sales rate in the next year. The budget for investment is 1,500,000 baht. In 

the early stages of business operations, investment in the area It is interesting and attracts consumers to 

receive a refund of about 1 year and the break-even point is about 4,420,208 baht per year. 

Keywords: operational needs, sales and strategy management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทนํา 

สภาวะแวดลอ้มการดาํเนินกิจการของภาคธุรกิจมีแนวโน้ม ตอ้งเผชิญกบัโจทยที์ทา้ทายมากขึนซึงแต่ละ

ธุรกิจยงัมีเงือนไขเฉพาะรายทีอาจกระทบผลกาดาํเนินงาน ผูป้ระกอบการทีมีโอกาสอยู่รอด จะตอ้งมีความ

ยืดหยุน่สูงในการปรับตวัและไม่หยุดนิงทีจะพฒันาจุดแข็ง เพือตอบโจทยล์ูกคา้ภายใตบ้ริบทการเปลียนแปลงที

รวดเร็วของเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ธุรกิจทีเกียวเนืองกบัสุขภาพ จากกระแสการตืนตวัและใส่ใจดูแลสุขภาพของผูค้นทาํให้ความตอ้งการ

สินคา้ และบริการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจสุขภาพมีแนวโนม้เติบโตในเกณฑที์ดีอยา่งต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 

เพือสุขภาพ บริการทางการแพทยท์งัเพอืการรักษาและการป้องกนั หรือแมก้ระทงักระแสการให้ความสําคญั กบั

การเสริมสร้างบุคลิกและความงาม การจดักิจกรรมกีฬา ธุรกิจออกกาํลงักาย เป็นตน้ สําหรับธุรกิจกลุ่มนี ทีหยิบ

ยกมา คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึงประเมินวา่จะยงัมีแนวโนม้เติบโตจากการขยายกิจการ ของผูป้ระกอบการ

และค่ารักษาพยาบาลทีมีแนวโนม้เพิมขึนตามกลุ่มโรคทีปัจจุบนัมีความซับซอ้นมากขึน ขณะทีความตอ้งการใช้

บริการทางการแพทยมี์แนวโนม้เพิมขึนโดยเฉพาะเมือประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ สังคมสูงอายอุย่างสมบูรณ์

ภายในปี 2565 (ประชากรอาย ุ65 ปีขึนไปมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 14 ของจาํนวนประชากรทงัหมด) • ธุรกิจที

เกียวเนืองกบัเทคโนโลย ี(K SME Analysis) 

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจเพือเปิดร้านอาหาร เป็นหนึงในทางเลือกของผูท้ีตอ้งการ

เรมตน้ธุรกิจ เพือหาหนทางเพืประสบความสาํเร็จ ซึงทางเลือกของร้านอาหารจะมีหลายแระการ ไม่วา่จะเป็น 

การเลือกตามกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นหลกั การเลือกตามวตัถุดิบทีสามารถหาไดเ้ป็นหลกั การเลือกตามเทรนด ์หรือ

กระแสของธุรกิจ แต่ไม่ว่าจะเลือกดว้ยประเด็นดา้นไหน ผูบ้ริโภค ย่อมมีความสอดคลอ้งกนัอยู่หลายประการ ไม่

วา่จะเป็น คาดหวงัของผูบ้ริโภค คือ การใส่ใจในสุขภาพ (Health Concern) ในปัจจุบนั ดงัทีไดล้่าวในขนัตน้ไป

แลว้นนั ผูบ้ริโภคย่อมมีการตระหนกัถึงความสะอาด ความปลอดภยั และคุณค่าทางโภชนา ในการเลือก

รับประทานอาหาร (ศิริภรณ์แพรกจินดา, ) ดงันนั  

 เรืองมาตรฐาน จึงเป็นสิงทีสาํคญัมากเพือทีจะรักษามาตรฐานใหร้สชาติทีดีเหมือนกนันนัยากมาก 

เพือให้ไดรู้ปแบบ และรสชาติ ซึงอาหารสุขภาพประเด็นหลกัคือ ความสะอาก และคุณภาพของการผลิต

ตงัแต่เริมมีการคดัสรร เพือให้ไดคุ้ณภาพทีดีทีสุด และเหมาะสมต่อตน้ทุนทีไดม้ีการกาํหนดไว ้

 การวางแผนทางดา้นผลิตภณัท ์เป็นการวางแผนเพือการรสรรหา หรือพฒันาเพือให้ไดผ้ลิตภณัทใ์หม่ที

ตรงกบัสถานการณ์ หรือความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

 

 



2. วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 การศึกษาวิจยัเรืองครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือการดาํเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงคุณภาพของการบริการ 

 ความเป็นไปไดข้องร้านอาหาร และความใส่ใจในสุขภาพ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร 

เพือสุขภาพ (ร้านอาหารทางเลือก) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการเก็บข้อมูล   

   การเก็บขอ้มูลในการวจิยัศึกษาครังนีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 

3.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นเขตพนืทีกรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ประชาชนทีอาศยัในพทอ่นที กรุงเทพมหานครโดยกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิการเลือกแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่ง

โดยผูว้ิจยัพยายามเก็บตวัอยา่งเท่าทีจะทาํไดต้ามทีไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเป็นจาํนวนทงัสิน 24 

คน 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง คือ แบบสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เพือทาํให้ทราบลกัษณะทวัไปของประชากร คือ เพศ 

อาย ุอาชีพ รายได ้ส่วนที 2 ขอ้มูลการตดัสินใจเพือใชบ้ริการร้านอาหารเฝอ ส่วนที 3 ขอ้มูลปัจจยัเพอืใชก้าร

ตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาด 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ผูวิ้จยัมีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ 

สอบถามโดยมีรายละเอียดการดาํเนินการ คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการและ

การดาํเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health”, เขตพนืทีกรุงเทพมหานคร ถนนศรีวรา รามอินทรา 2) 

สร้างแบบสอบสอบถามให้มีเนือหาครอบคลุมและตรงกบัเรืองทีตอ้งการศึกษา 3) ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความสมบูรณ์ของเนือหาแบบสอบถาม จากนนันาํแบบสอบถามทีไดไ้ปตรวจสอบคุณภาพโดยท่านรอง

ศาสตราจารยส์มจิตร ลว้นจาํเริญ 4) ปรับปรุงแกไ้ขบางส่วนตามคาํแนะนาํของอาจารยเ์พอืให้ไดแ้บบสอบถามที

ถูกตอ้งและสมบูรณ์มากทีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามหลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบแลว้ผูวิ้จยั

จะนาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป โดยขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลการตดัสินใจ



ซือเนือสุกรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน   

 

3.2 การเก็บข้อมูลเกยีวกบัธุรกิจทีทําวจิัย 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการทาํวจัิยครังนีไดด้าํเนินการโดยมขีันตอนดงันี 

ผูว้ิจยัไดท้าํการติดต่อไปยงัแหล่งทีน่าจะสามารถหาขอ้มูลได ้ในแหล่งขอ้มูลออนไลน์ เช่นกลุ่ม ปิด 

หรือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร ทานอาหารนอกบา้น และใชบ้ริโภคเฝอมาก่อน และนิยมในสือ

ออนไลน์ 

ไดน้าํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแลว้ ดาํเนินการส่งแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามโดยชีแจง

วตัถุประสงคข์องการศึกษา รายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามโดยวิธี

ทางออนไลน์ 

เคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตงัแต่วนัที  มิถุนายน  –  

พฤษภาคม  

 

4. ผลการวิจัย  

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 

โครงสร้างองคก์ารทวัไป  

 เป็นรูปแบบการบริหาร โดยมีเจา้ขอพียงคนเดียว มีการดาํเนินการทงัแบบ ดาํเนินการเอง และเครือข่ายแฟรน

ไชส์ โดยเน้นเรืองของความสด สะอาด และการบริการ โดยเจา้ขอกิจการเคยมีประสบการณืในดา้นการ

บริหารแฟรนไชส์มาอยา่งยาวนาน และมีพืนฐานในเรืองของธุรกิจอาหาร และเครืองดืมเป็นอยา่งด ี

ารจูงใจการทาํงานเป็นทีม 

 เน้นเรืองการอบรม และการดาํเนินงาน ภายใตร้ะเบียบ ทีกาํหนดไว ้และไดรั้บมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขา 

 และมีเรืองของสวสัดิการ เพอืเป็นการสร้างขวญั และกาํลงัใจในการดาํเนินงาน 

 

 ปัญหาทเีกิดขนึ 

 เรืองของการบริหาร เพือให้กิดความพร้อม และเป็นรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกนั เป็นไปไดย้าก และตอ้ง

พิจารณาการเปิดสาขา หรือแฟรนไชส์อยา่งละเอียด  

 การควบคุมคุณภาพ เพือให้ไดม้าตรฐานเดียวกนักบัครัวกลาง 

วฒันธรรมองคก์าร 



 เป็นการดูแลแบบพงึพา เนน้เรืองการอยูร่อดขอสาขา และรายไดเ้ป็นหลกั เพือให้สาขาทีเปิดไปสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งยงัยนื และมีการดูแลอยา่งให้ชิดจากทางบริษทั 

 

 การจัดการการตลาด 

สภาพแวดลอ้มทวัไป 

 เป็นธุรกิจทีมีคู่แข่งทางตรงนอ้ย หรือมีสินคา้ทีเป็นวฒันธรรมจากเวียดนามนอ้ย แต่มีคู่แข่ง

ทางออ้ม หลากหลาย เช่นร้านก๊ยวเตียว หรืออาหารสุขภาพทางเลือกอืนๆ ซึงจะมีความ

คลา้ยคลึงในเรืองของรูปลกัษณะ และความสะดวกในการสรรหาเพือบริโภค และเนืองจากเฝอ 

เป็นรูปแบบอาหารทีแปลก และมีความเป็นเอกลกัษณ ทาํใหมี้คู่แข่งทีเขา้มาแทรกในตลาด ทงั

คู่แข่งเดิม และคู่แข่งใหม่ในตลาดเขา้มาอย่างต่อเนือง   

ตลาดเป้าหมาย 

 กลุ่มของผูท้ีรักสุขภาพ และตอ้งการทางเลือกทีมากกวา่อาหารกล่อง หรืออาหารทีหาได้

โดยทวัไป 

 กลุ่มทีตอ้งการอาหารเนน้เรืองความสดใหม่ ของวตัถุดิบทีสามารถหาได ้

 กลุ่มทีเชือมนัในร้าน และเขา้ใจเรืองกระบวนการผลิตทีมีการความคุม และผลิตแบบปลอด

สารพิษ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

Product 

 เป็นสินคา้กลุ่มเฉพาะ Unique ทีมีเทรนในเรืองของการรักษาสุขภาพ  

 มีการคดัคุณภาพ และควบคุมคุณภาพจากฟาร์มทีทาํการปลูกเอง 

Price 

 เป็นการตงัราคาแบบ กลาง - สูง เนืองจากการทีมีเมนูเริมตน้ที 35 บาท และเป็นเมนูอาหารทีดี 

และเหมาะสม พร้อมทงัตอบโจทยเ์รืองเทรนการรักษาสุขภาพ 

Place 

 เนน้เรืองการหาทาํเลทีดี มากกว่าการเปิดเพือทดลองตลาด เพราะการหาทาํเลทีดีจะช่วยให้การ

บริหาร และการเติมโดตทางธุรกิจมีความรวอเร็วมากยิงขึน ซึงมีขอ้ดี เพราะการเปลียนแปลง 

หรือยา้ยสาขามีความยุง่ยากมากกวา่การเปิดสาขา 

Promotion 



 เป็นการวิเคราะห์ และดาํเนินการโดยบริษทัเป็นผูแ้นะนาํ และกาํหนดเรืองของ Promotion และ

สิธทิพิเศษของลูกา้ เพอืห้เป็นในแนวทางเดียวกนั 

 

กลยุทธ์การตลาด 

 มีจุดเด่นทีรสชาติ เป็นเอกลกัษณ์ และมีความใกลเ้คียงกบัรสชาติดงัเดิม ซึงทาํการปรับให้

เหมาะสมแก่ผูบ้ริโภค พร้อมทงัความสดของวตัถุดิบทีมีการปลูกเอง และนาํเขา้มาจากประเทศ

ผูผ้ลิตโดยตรง 

 เห็นถึงความเปลียนแปลง และเทรนด์ในตลาดดา้นสุขภาพ มีการตอบรับในเรืองของสุขภาพ

เป็นอยา่งดี 

 เรียนรู้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและปรับตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการ 

 ใส่ใจเรืองของความความสด และใหม่ของสินคา้ ซึงเป็น Strength หลกัของกลยทุธ์ 

 การทาํตลาดอยา่งต่อเนืองจากบริษทัฯ โดยการพิจารณาจากตลาดทีเกิดขึน และประสบการณ์

ในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งโดยตรง 

 

การจัดการการดําเนินงาน 

แหล่งวตัถุดิบอาหาร 

มีการกาํหนดไว ้3 รูปแบบคือ 

 การนาํเขา้วตัถุดิบทีจาํเป็นจากประเทศตน้แบบ เช่น เส้นเฝอ เครืองเทศ และนาํซอสทีจาํเป็น 

 การคดัสรรผูน้าํเขา้วตัถุดิบทีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน เช่น เนือสัตวต์่าง 

 การคดัสรร และบริหารเอง เช่น การปลูกผกัและนาํมาใชเ้องจากสวนออร์แกนิคของครัวกลาง 

การขนส่งและการตดัสต๊อก 

 การขนส่งมี 2 ลกัษณะ ตามทีเขา้ใจจากการกาํหนดแหล่งวตัถุดิบ (คาดการณ์) 

 ขนส่งโดยรถยนต ์และจดัเก็บโดยครัวกลาง เพือคงคุณภาพก่อนการนาํส่ง 

 ขนส่งทางเรือ หรืออากาศ เพือให้ไดสิ้นคา้ทีดี และมีค่าใชจ่้ายในการขนส่งทีเหมาะสม 

 

 



การวางผังและการออกแบบ 

 เนืองจากเป็นธุรกิจร้านอาหาร จาํเป็นตอ้งทาํการวางผงัในเรืองของการจดัการตงัแต่ในครัว 

จนถึงการนาํส่งถึงผูบ้ริโภค แต่เนืองจากในส่วนนีไม่ไดมี้ขอ้มูลทีชดัเจน การจดัการจะป็นไป

ในแต่ละองคก์รทีดาํเนินการ และความเหมาะสมของสถานที เพือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด 

การใชท้รัพยากร 

 มีการใชท้รัพยากรตามคุณภาพทีกาํหนดในมาตรฐานของบริษทั 

การดูแลคุณภาพ 

 มีรูปแบบการจดัาการแฟรนไชส์ทีไดม้าตรฐาน 

 มีระบบการจดัการหลงับา้นแบบมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์ในการบริหารมากกวา่ 8 ปี ใน

ธุรกิจอาหาร 

 การนาํเขา้เส้นเฝอจากเวียดนาม และเครืองปรุงบางชนิด เพือให้ไดร้สชาติตน้ตาํรับแท้ๆ  

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

จดัการโดยการพิจารณาจากจุดแขง็ทีมี เช่น ฟาร์มออแกนิค และความแตกต่างในเรืองของ

รายละเอียดของสินคา้ทีมีการใหค้วามสําคญัในเรืองของคุณภาพเป็นหลกั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 ทาํใหท้ราบถึงการบริโภคของผูบ้ริโภคทีมีความตอ้งการบริโภคเนือสัตวที์มีความคลา้ยคลึงกนั และมีรูปแบบของการ

บริโภคมาจากวตัถุดิบทีมีความคุน้เคย และรสชาติทีถูกปาก ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งตามพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทาํใหท้ราบวา่ ระยะเวลาการบริโภคเดือนละ  ครัง มากทีสุดคิดเป็นร้อยละ .  การบริโคเพอืเปลียนรสชาติ และ

บรรยากาศมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  การบริโภคช่วงเวลา มือเทยีงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการต่อ

ครัง ประมาณ  ถึง  บาท / ครงั / คน มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  เหตุผลในการรับประทาน เพราะรสชาติของอาหารมาก

ทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  และสือจากการแนะนาํจากเพือน หรือคนรู้จกัมีผลต่อปัจจยัการารเลือกใชบ้ริการ มากทีสุด 

  

 

 

 



6. วิจารณ์   

ผูว้ิจยัจะทาํการวิจารณ์ผลของการศึกษาวิจยัเรือง “ความตอ้งการและการดาํเนินงานธุรกิจร้านอาหารเฝอ Pho’ 

Health” โดยมีรายละเอียดดา้นตา่ง ๆ ดงันี  

ความเป็นไปได้ ในการดําเนินธุรกจิ จากกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยใชปั้จจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นสินคา้ (Product)  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภค เนือหมู (สด) พร้อมลูกชินหมู และผกัสด (ตน้ตาํหรับ) พร้อมกนัมาก

ทีสุด ซึงผูท้าํวิจยัมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีได ้เนืองจากพฤติกรรมการบริโภคของคนใน

กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นิยมการบริโภคเนือหมู และลูกชิน พร้อมผกัสด ซึงมีความคลา้ยคลึงกบัอาหารที

มีการบริโภคโดยปรกติ และเฝอ ซึงเป็นอาหารของเวียดนาม มีความคลา้ยคลึงกบัก๊วยเตียว ซึงสะดวกต่อการ

บริโภค และเขา้ถึงพฤติกรรมการบริโภคไดโ้ดยง่าย 

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคนาํซุปเฝอ (หมู) มากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการบริโภค

เฝอ พร้อมกบัวตัถุดิบเนือหมู พร้อมกบัลูกชินหมู และผกัสด 

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคเครืองเคียงเป็นผกักาดสด และมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน

เรืองของสินคา้ทีสอดคลอ้งกนัโดยรวมทงัหมด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยใชส่้วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price)  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคในราคาทีมีการกาํหนดราคาอยูท่ี 85 จนถึง105 บาทต่อถว้ย มากทีสุด 

เหตุเพราะเป็นราคาทีผูบ้ริโภคสามารถจบัจ่ายไดโ้ดยทีไม่มีการประเมินเรืองของความคุม้ค่าในการบริโภค และมี

ความเหมาะสมต่อกาํลงัการซือของผูบ้ริโภค 

3. ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยใชส่้วนผสมทางการตลาด ดา้นสถานที (Place)  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคในสถานทีตงัทีใกลท้ีพกัอาศยัมากทีสุด เหตุเพราะเรืองความ

สะดวกสบาย และตอ้งการความสะดวกในการบริโภค เนืองจากการทานอาหารนอกบา้น เป็นอีกวิธีการหนึงที

สามารถทานอาหารเป็นกลุ่ม ซึงตรงตามพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยบางกลุ่ม 



ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหก้ารตกแต่งร้านเป็นแบบเวียดนาม ทีมีรูปแบบการจดัร้าน และตกแต่งร้านให้

ทนัสมยั โปร่ง โล่ง และอากาศถ่ายเทไดดี้ ซึงเหมาะแก่การรับประทานอาหาร  

4. ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยใชส่้วนผสมทางการตลาด ดา้นารส่งเสริมการขาย (Promotion)  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหม้ีรายการส่งเสริมการขายโดยวิธีการสะสมแตม้เพือแลกส่วนลด โดยวิธีการ

นีเป็นวิธีการทีผูบ้ริโภคมีประสบกาณ์ในการใชง้านมาก่อน และมีความสะดวกในการบนัทึก พร้อมทงัสามารถ

สร้างความตอ้งการในการบริโภคซาํ เพือให้แปรเปลียนเป็นลูกคา้ทีมีความสมาํเสมอในการใชง้าน และมีความถี

ในการบริโภคซาํโดยง่าย 

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหม้ีช่องทางในการสือสารสาํหรับรายการส่งเสริมการขายผา่นทาง 

Facebook/Twitter/Instagram เนืองจากเป็นช่องทางทีมีค่าใชจ่้ายตาํ พร้อมทงัสามารถสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภค

ไดโ้ดยง่าย และสะดวกต่อการใชง้านของผูบิ้โภคเนืองจากการใชง้านโทรศพัท ์และสือออนไลน์มีจาํนวนมากขึน 

 

กติติกรรมประกาศ 

  งานวิจยัศึกษา เรือง ความตอ้งการและการดาํเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเฝอ  Pho’ Health ฉบบันี

สาํเร็จได ้เนืองจากรองศาสตราจารยสุ์วนีา ตงัโพธิสุวรรณ อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ทีไดใ้หค้าํปรึกษา

และแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง ใหค้วามอนุเคราะห์ดา้นความรู้และให้คาํปรึกษาแนะนาํเพิมเติม ตลอดจน

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกท่านทีใหค้วามช่วยเหลือส่งเสริม 

สนบัสนุน ทีทาํใหผู้วิ้จยัไดท้าํการวิจยัศึกษาครังนีสาํเร็จดว้ยดี   
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