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บทคัดย่อ
ความต้องการและการดําเนิ นงานทางของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health” โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั เป็ นการศึกษา . เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลถึงการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ร้าน
อาหารเฝอ Pho’ Health . เพือพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการดําเนิ นธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที
มีความสนใจในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
และการเก็บบทสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ประเภทเฝอ ที มีกีดําเนินธุรกิจอยู่ และสามารถขยายการ
เติบโตของธุรกิจออกไปได้ และการศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องของการดําเนินงานของธุ รกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ผลการวิจยั ด้านความต้องการการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคการตัดสิ นใจ
ระยะเวลาการบริ โภคเดือนละ ครัง นันมีความเป็ นไปได้เนืองจากการรับรู ้ และเทรนด์ในการรักษาสุ ขภาพทียัง
ต้องทําการแสวงหาเพือตอบสนองความต้องการการบริ โภค เหตุผลการบริ โภคเพือโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปลียน
รสชาติ หรื อบรรยากาศ เพราะเหตุผลในเรื องของรสชาติทีมีเอกบักษณื และบรรยากาศทีดี ช่วยให้เกิดการ
ตัดสิ นใจในการใช้บริ การได้โดยง่าย ช่วงเวลา มือเทียงมีจาํ นวนบ่อยทีสุดในการบริ โภคอาหารนอกบ้าน ซึ งเป็ น
ช่ววงเวลาเหมาะสม ในเรื องของเวลา และความสะดวกในการสรรหาร้านอาหารเพือบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริ โภคต่อครัง ควรอยูท่ ีระดับราคา ถึง บาท ต่อครัง ต่อคนซึงจะสอดคล้องกับค่าเฉลียนรายได้ ทีระดับ
รายได้ปานกลาง ที , บาท เหตุผลสุ ดท้ายในการรับประทาน เพราะรสชาติของอาหารทีดี และมีเอกลักษณ์
ซึงแตกต่างจากอาหารโดยทัวไป และเป็ นรสชาติทีมีความแปลกใหม่ ไม่จาํ เจ ส่งผลให้ใช้เวลาในการตัดสินใจ
แบบรวดเร็ ว การได้รับการแนะนําจากเพือน หรื อคนรู ้จกั มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเป็ นอย่างมาก เพราะมีความ

น่าเชือถือ เนืองจากมีประสบการณ์ในการบริ โภคทีดีมาก่อน ส่ งผลให้สามารถให้คาํ แนะนํา ชวนเชิ ญ เพือให้
ผูบ้ ริ โภครายใหม่สามารถบริ โภคได้โดยง่าย เหมือนกับการใช้ทฤษฏีแบบ ปากต่อปาก
ผลการวิจยั ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภค
เนือหมู (สด) พร้อมลูกชินหมู และผักสด (ต้นตําหรับ) พร้อมกันมากทีสุด ซึงผูท้ าํ วิจยั มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กับข้อมูลทีได้ เนืองจากพฤติกรรมการบริ โภคของคนในกรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนใหญ่นิยมการบริ โภคเนื อหมู
และลูกชิน พร้อมผักสด ซึ งมีความคล้ายคลึงกับอาหารทีมีการบริ โภคโดยปรกติ และเฝอ ซึ งเป็ นอาหารของ
เวียดนาม มีความคล้ายคลึงกับก๊วยเตียว ซึงสะดวกต่อการบริ โภค และเข้าถึงพฤติกรรมการบริ โภคได้โดยง่าย
การบริ โภคนําซุปเฝอ (หมู) มีความสอดคล้องกับความต้องการในการบริ โภคเฝอ พร้อมกับวัตถุดิบเนื อหมู
พร้อมกับลูกชินหมู และผักสด การบริ โภคเครื องเคียงผูบ้ ริ โถคมีความต้องการบริ โภคเป็ นผักกาดสด ด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคต้องการ การบริ โภคในราคาทีมีการกําหนดราคาอยูท่ ี จนถึง บาทต่อถ้วย เพราะเป็ นราคาที
ผูบ้ ริ โภคสามารถจับจ่ายได้โดยทีไม่มีการประเมินเรื องของความคุม้ ค่าในการบริ โภค และมีความเหมาะสมต่อ
กําลังการซือของผูบ้ ริ โภค ด้านสถานทีผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ ในสถานทีตังทีใกล้ทีพักอาศัย เพราะเรื องความ
สะดวกสบาย และต้องการความสะดวกในการบริ โภค ส่วนความต้องการในการตกแต่ง ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ
ร้านเป็ นแบบเวียดนาม ทีมีรูปแบบการจัดร้าน และตกแต่งร้านให้ทนั สมัย โปร่ ง โล่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ ง
เหมาะแก่การรับประทานอาหาร และด้านการส่งเสริ มการตลาด ให้มีรายการส่งเสริ มการขายโดยวิธีการสะสม
แต้มเพือแลกส่วนลด โดยวิธีการนีเป็ นวิธีการทีผูบ้ ริ โภคมีประสบกาณ์ในการใช้งานมาก่อน และมีความสะดวก
ในการบันทึก พร้อมทังสามารถสร้างความต้องการในการบริ โภคซํา ส่วนช่องทางในการสื อสารสําหรับรายการ
ส่ งเสริ มการขายผ่านทาง Facebook/Twitter/Instagram เนื องจากเป็ นช่องทางทีมีค่าใช้จ่ายตํา พร้อมทังสามารถ
สร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของผูบ้ ิโภคเนื องจากการใช้งานโทรศัพท์ และ
สื อออนไลน์มีจาํ นวนมากขึน ด้านยอดขายได้ทาํ การพยากรณ์ยอดขายโดยมีกาํ ไรสุทธิในปี แรกไว้ทีประมาณ
1,700,645 บาท และมีอตั ราการเพิมขึนของยอดขายในปี ถัดไปร้อยละ โดยงบประมาณทีใช้ในการลงทุนคือ
1,500, บาท ในช่วงแรกของการดําเนินงานธุรกิจจะลงทุนในการเช่าพืนที เพือทําการปรับปรุ งร้าน เพือให้
เป็ นทีน่าสนใจ และดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้ มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี และจุดคุม้ ทุนอยู่ทีประมาณ 4,420,208
บาทต่อปี
คําสําคัญ: ความต้องการดําเนิ นงาน 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
สภาวะแวดล้อมการดําเนิ นกิจการของภาคธุ รกิจมีแนวโน้ม ต้องเผชิญกับโจทย์ทีท้าทายมากขึนซึงแต่ละ
ธุรกิจยังมีเงือนไขเฉพาะรายทีอาจกระทบผลกาดําเนินงาน ผูป้ ระกอบการทีมีโอกาสอยู่รอด จะต้องมีความ
ยืดหยุน่ สู งในการปรับตัวและไม่หยุดนิ งทีจะพัฒนาจุดแข็ง เพือตอบโจทย์ลูกค้าภายใต้บริ บทการเปลียนแปลงที
รวดเร็ วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ธุรกิจทีเกียวเนืองกับสุขภาพ จากกระแสการตืนตัวและใส่ ใจดูแลสุ ขภาพของผูค้ นทําให้ความต้องการ
สิ นค้า และบริ การทีเกียวเนืองกับธุ รกิจสุ ขภาพมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ทีดีอย่างต่อเนื อง ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร
เพือสุ ขภาพ บริ การทางการแพทย์ทงเพื
ั อการรักษาและการป้องกัน หรื อแม้กระทังกระแสการให้ความสําคัญ กับ
การเสริ มสร้างบุคลิกและความงาม การจัดกิจกรรมกีฬา ธุรกิจออกกําลังกาย เป็ นต้น สําหรับธุ รกิจกลุ่มนี ทีหยิบ
ยกมา คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึ งประเมินว่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตจากการขยายกิจการ ของผูป้ ระกอบการ
และค่ารักษาพยาบาลทีมีแนวโน้มเพิมขึนตามกลุ่มโรคทีปั จจุบนั มีความซับซ้อนมากขึน ขณะทีความต้องการใช้
บริ การทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิมขึนโดยเฉพาะเมือประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมสู งอายุอย่างสมบูรณ์
ภายในปี 2565 (ประชากรอายุ 65 ปี ขึนไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 14 ของจํานวนประชากรทังหมด) • ธุรกิจที
เกียวเนืองกับเทคโนโลยี (K SME Analysis)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจเพือเปิ ดร้านอาหาร เป็ นหนึงในทางเลือกของผูท้ ีต้องการ
เรมต้นธุ รกิจ เพือหาหนทางเพืประสบความสําเร็ จ ซึงทางเลือกของร้านอาหารจะมีหลายแระการ ไม่วา่ จะเป็ น
การเลือกตามกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก การเลือกตามวัตถุดิบทีสามารถหาได้เป็ นหลัก การเลือกตามเทรนด์ หรื อ
กระแสของธุ รกิจ แต่ไม่ว่าจะเลือกด้วยประเด็นด้านไหน ผูบ้ ริ โภค ย่อมมีความสอดคล้องกันอยู่หลายประการ ไม่
ว่าจะเป็ น คาดหวังของผูบ้ ริ โภค คือ การใส่ ใจในสุขภาพ (Health Concern) ในปั จจุบนั ดังทีได้ล่าวในขันต้นไป
แล้วนัน ผูบ้ ริ โภคย่อมมีการตระหนักถึงความสะอาด ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนา ในการเลือก
รับประทานอาหาร (ศิริภรณ์แพรกจินดา,
) ดังนัน
 เรื องมาตรฐาน จึงเป็ นสิ งทีสําคัญมากเพือทีจะรักษามาตรฐานให้รสชาติทีดีเหมือนกันนันยากมาก
เพือให้ได้รูปแบบ และรสชาติ ซึ งอาหารสุ ขภาพประเด็นหลักคือ ความสะอาก และคุณภาพของการผลิต
ตังแต่เริ มมีการคัดสรร เพือให้ได้คุณภาพทีดีทีสุด และเหมาะสมต่อต้นทุนทีได้มีการกําหนดไว้
 การวางแผนทางด้านผลิตภัณท์ เป็ นการวางแผนเพือการรสรรหา หรื อพัฒนาเพือให้ได้ผลิตภัณท์ใหม่ที
ตรงกับสถานการณ์ หรื อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการค้นคว้าด้วยตนเอง

 การศึกษาวิจยั เรื องครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือการดําเนิ นงานทางธุรกิจ ซึ งรวมถึงคุณภาพของการบริ การ
 ความเป็ นไปได้ของร้านอาหาร และความใส่ ใจในสุขภาพ ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร
เพือสุ ขภาพ (ร้านอาหารทางเลือก) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บข้อมูลในการวิจยั ศึกษาครังนีแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี
3.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีกรุ งเทพมหานคร
2) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยในพท่อนที กรุ งเทพมหานครโดยกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่าง
โดยผูว้ ิจยั พยายามเก็บตัวอย่างเท่าทีจะทําได้ตามทีได้รับความร่ วมมือจากประชาชนเป็ นจํานวนทังสิ น 24
คน
เครื องมือทีใช้ในการเก็บตัวอย่าง คือ แบบสอบถามความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพือทําให้ทราบลักษณะทัวไปของประชากร คือ เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ ส่วนที 2 ข้อมูลการตัดสินใจเพือใช้บริ การร้านอาหารเฝอ ส่วนที 3 ข้อมูลปัจจัยเพือใช้การ
ตัดสินใจส่ วนประสมทางการตลาด
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ผูว้ ิจยั มีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถามโดยมีรายละเอียดการดําเนินการ คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความต้องการและ
การดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health”, เขตพืนทีกรุ งเทพมหานคร ถนนศรี วรา รามอินทรา 2)
สร้างแบบสอบสอบถามให้มีเนือหาครอบคลุมและตรงกับเรื องทีต้องการศึกษา 3) ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของเนือหาแบบสอบถาม จากนันนําแบบสอบถามทีได้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยท่านรอง
ศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจําเริ ญ 4) ปรับปรุ งแก้ไขบางส่วนตามคําแนะนําของอาจารย์เพือให้ได้แบบสอบถามที
ถูกต้องและสมบูรณ์มากทีสุ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามหลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบแล้วผูว้ ิจยั
จะนํามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป โดยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลการตัดสิ นใจ

ซือเนือสุ กรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน

3.2 การเก็บข้อมูลเกียวกับธุรกิจทีทําวิจัย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการทําวจิัยครังนีได้ดาํ เนิ นการโดยมขีันตอนดังนี
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การติดต่อไปยังแหล่งทีน่าจะสามารถหาข้อมูลได้ ในแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่นกลุ่ม ปิ ด
หรื อกลุ่มผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร ทานอาหารนอกบ้าน และใช้บริ โภคเฝอมาก่อน และนิยมในสื อ
ออนไลน์
ได้นาํ แบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแล้ว ดําเนินการส่ งแบบสอบถามแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามโดยชี แจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา รายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแก่ผตู้ อบแบบสอบถามโดยวิธี
ทางออนไลน์
เคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตังแต่วนั ที มิถุนายน
–
พฤษภาคม

4.

ผลการวิจัย








การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
โครงสร้างองค์การทัวไป
เป็ นรูปแบบการบริ หาร โดยมีเจ้าขอพียงคนเดียว มีการดําเนินการทังแบบ ดําเนินการเอง และเครื อข่ายแฟรน
ไชส์ โดยเน้นเรื องของความสด สะอาด และการบริ การ โดยเจ้าขอกิจการเคยมีประสบการณืในด้านการ
บริ หารแฟรนไชส์มาอย่างยาวนาน และมีพืนฐานในเรื องของธุรกิจอาหาร และเครื องดืมเป็ นอย่างดี
ารจูงใจการทํางานเป็ นทีม
เน้นเรื องการอบรม และการดําเนินงาน ภายใต้ระเบียบ ทีกําหนดไว้ และได้รับมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา
และมีเรื องของสวัสดิการ เพือเป็ นการสร้างขวัญ และกําลังใจในการดําเนินงาน
ปัญหาทีเกิดขึน
เรื องของการบริ หาร เพือให้กิดความพร้อม และเป็ นรู ปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน เป็ นไปได้ยาก และต้อง
พิจารณาการเปิ ดสาขา หรื อแฟรนไชส์อย่างละเอียด
การควบคุมคุณภาพ เพือให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับครัวกลาง
วัฒนธรรมองค์การ



เป็ นการดูแลแบบพึงพา เน้นเรื องการอยูร่ อดขอสาขา และรายได้เป็ นหลัก เพือให้สาขาทีเปิ ดไปสามารถ
ดําเนินการได้อย่างยังยืน และมีการดูแลอย่างให้ชิดจากทางบริ ษทั

 การจัดการการตลาด
สภาพแวดล้อมทัวไป
 เป็ นธุรกิจทีมีคู่แข่งทางตรงน้อย หรื อมีสินค้าทีเป็ นวัฒนธรรมจากเวียดนามน้อย แต่มีคู่แข่ง
ทางอ้อม หลากหลาย เช่นร้านก๊ยวเตียว หรื ออาหารสุ ขภาพทางเลือกอืนๆ ซึงจะมีความ
คล้ายคลึงในเรื องของรู ปลักษณะ และความสะดวกในการสรรหาเพือบริ โภค และเนืองจากเฝอ
เป็ นรู ปแบบอาหารทีแปลก และมีความเป็ นเอกลักษณ ทําให้มีคู่แข่งทีเข้ามาแทรกในตลาด ทัง
คู่แข่งเดิม และคู่แข่งใหม่ในตลาดเข้ามาอย่างต่อเนื อง
ตลาดเป้าหมาย
 กลุ่มของผูท้ ีรักสุ ขภาพ และต้องการทางเลือกทีมากกว่าอาหารกล่อง หรื ออาหารทีหาได้
โดยทัวไป
 กลุ่มทีต้องการอาหารเน้นเรื องความสดใหม่ ของวัตถุดิบทีสามารถหาได้
 กลุ่มทีเชือมันในร้าน และเข้าใจเรื องกระบวนการผลิตทีมีการความคุม และผลิตแบบปลอด
สารพิษ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
Product
 เป็ นสิ นค้ากลุ่มเฉพาะ Unique ทีมีเทรนในเรื องของการรักษาสุ ขภาพ
 มีการคัดคุณภาพ และควบคุมคุณภาพจากฟาร์มทีทําการปลูกเอง
Price
 เป็ นการตังราคาแบบ กลาง - สู ง เนื องจากการทีมีเมนูเริ มต้นที 35 บาท และเป็ นเมนูอาหารทีดี
และเหมาะสม พร้อมทังตอบโจทย์เรื องเทรนการรักษาสุขภาพ
Place
 เน้นเรื องการหาทําเลทีดี มากกว่าการเปิ ดเพือทดลองตลาด เพราะการหาทําเลทีดีจะช่วยให้การ
บริ หาร และการเติมโดตทางธุรกิจมีความรวอเร็ วมากยิงขึน ซึ งมีขอ้ ดี เพราะการเปลียนแปลง
หรื อย้ายสาขามีความยุง่ ยากมากกว่าการเปิ ดสาขา
Promotion

 เป็ นการวิเคราะห์ และดําเนินการโดยบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนํา และกําหนดเรื องของ Promotion และ
สิ ธทิพิเศษของลูกา้ เพือห้เป็ นในแนวทางเดียวกัน
กลยุทธ์ การตลาด
 มีจุดเด่นทีรสชาติ เป็ นเอกลักษณ์ และมีความใกล้เคียงกับรสชาติดงเดิ
ั ม ซึงทําการปรับให้
เหมาะสมแก่ผบู ้ ริ โภค พร้อมทังความสดของวัตถุดิบทีมีการปลูกเอง และนําเข้ามาจากประเทศ
ผูผ้ ลิตโดยตรง
 เห็นถึงความเปลียนแปลง และเทรนด์ในตลาดด้านสุ ขภาพ มีการตอบรับในเรื องของสุ ขภาพ
เป็ นอย่างดี
 เรี ยนรู ้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการ
 ใส่ใจเรื องของความความสด และใหม่ของสิ นค้า ซึ งเป็ น Strength หลักของกลยุทธ์
 การทําตลาดอย่างต่อเนืองจากบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาจากตลาดทีเกิดขึน และประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมทีเกียวข้องโดยตรง
การจัดการการดําเนินงาน
แหล่งวัตถุดิบอาหาร
มีการกําหนดไว้ 3 รู ปแบบคือ
 การนําเข้าวัตถุดิบทีจําเป็ นจากประเทศต้นแบบ เช่น เส้นเฝอ เครื องเทศ และนําซอสทีจําเป็ น
 การคัดสรรผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบทีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เช่น เนื อสัตว์ต่าง
 การคัดสรร และบริ หารเอง เช่น การปลูกผักและนํามาใช้เองจากสวนออร์แกนิคของครัวกลาง
การขนส่ งและการตัดสต๊อก
 การขนส่งมี 2 ลักษณะ ตามทีเข้าใจจากการกําหนดแหล่งวัตถุดิบ (คาดการณ์)
 ขนส่ งโดยรถยนต์ และจัดเก็บโดยครัวกลาง เพือคงคุณภาพก่อนการนําส่ ง
 ขนส่ งทางเรื อ หรื ออากาศ เพือให้ได้สินค้าทีดี และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทีเหมาะสม

การวางผังและการออกแบบ
 เนืองจากเป็ นธุรกิจร้านอาหาร จําเป็ นต้องทําการวางผังในเรื องของการจัดการตังแต่ในครัว
จนถึงการนําส่ งถึงผูบ้ ริ โภค แต่เนื องจากในส่วนนีไม่ได้มีขอ้ มูลทีชัดเจน การจัดการจะป็ นไป
ในแต่ละองค์กรทีดําเนิ นการ และความเหมาะสมของสถานที เพือให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
การใช้ทรัพยากร
 มีการใช้ทรัพยากรตามคุณภาพทีกําหนดในมาตรฐานของบริ ษทั
การดูแลคุณภาพ
 มีรูปแบบการจัดาการแฟรนไชส์ทีได้มาตรฐาน
 มีระบบการจัดการหลังบ้านแบบมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์ในการบริ หารมากกว่า 8 ปี ใน
ธุรกิจอาหาร
 การนําเข้าเส้นเฝอจากเวียดนาม และเครื องปรุ งบางชนิด เพือให้ได้รสชาติตน้ ตํารับแท้ๆ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
จัดการโดยการพิจารณาจากจุดแข็งทีมี เช่น ฟาร์มออแกนิค และความแตกต่างในเรื องของ
รายละเอียดของสิ นค้าทีมีการให้ความสําคัญในเรื องของคุณภาพเป็ นหลัก

5. สรุปผลการศึกษา
ทําให้ทราบถึงการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคทีมีความต้องการบริ โภคเนือสัตว์ทีมีความคล้ายคลึงกัน และมีรูปแบบของการ
บริ โภคมาจากวัตถุดิบทีมีความคุน้ เคย และรสชาติทีถูกปาก ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคทําให้ทราบว่า ระยะเวลาการบริ โภคเดือนละ ครัง มากทีสุ ดคิดเป็ นร้อยละ . การบริ โคเพือเปลียนรสชาติ และ
บรรยากาศมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . การบริ โภคช่วงเวลา มือเทียงมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อ
ครัง ประมาณ ถึง บาท / ครัง / คน มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . เหตุผลในการรับประทาน เพราะรสชาติของอาหารมาก
ทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . และสื อจากการแนะนําจากเพือน หรื อคนรู้จกั มีผลต่อปัจจัยการารเลือกใช้บริ การ มากทีสุ ด

6. วิจารณ์
ผูว้ ิจยั จะทําการวิจารณ์ผลของการศึกษาวิจยั เรื อง “ความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจร้านอาหารเฝอ Pho’
Health” โดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี
ความเป็ นไปได้ ในการดําเนินธุรกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยใช้ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านสิ นค้า (Product)
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภค เนื อหมู (สด) พร้อมลูกชิ นหมู และผักสด (ต้นตําหรับ) พร้อมกันมาก
ทีสุด ซึงผูท้ าํ วิจยั มีความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อมูลทีได้ เนืองจากพฤติกรรมการบริ โภคของคนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนใหญ่นิยมการบริ โภคเนื อหมู และลูกชิน พร้อมผักสด ซึ งมีความคล้ายคลึงกับอาหารที
มีการบริ โภคโดยปรกติ และเฝอ ซึงเป็ นอาหารของเวียดนาม มีความคล้ายคลึงกับก๊วยเตียว ซึงสะดวกต่อการ
บริ โภค และเข้าถึงพฤติกรรมการบริ โภคได้โดยง่าย
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภคนําซุปเฝอ (หมู) มากทีสุ ด ซึงสอดคล้องกับความต้องการในการบริ โภค
เฝอ พร้อมกับวัตถุดิบเนื อหมู พร้อมกับลูกชินหมู และผักสด
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภคเครื องเคียงเป็ นผักกาดสด และมีความสอดคล้องกับความต้องการใน
เรื องของสิ นค้าทีสอดคล้องกันโดยรวมทังหมด และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. ข้อมูลการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด ด้านราคา (Price)
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภคในราคาทีมีการกําหนดราคาอยูท่ ี 85 จนถึง105 บาทต่อถ้วย มากทีสุ ด
เหตุเพราะเป็ นราคาทีผูบ้ ริ โภคสามารถจับจ่ายได้โดยทีไม่มีการประเมินเรื องของความคุม้ ค่าในการบริ โภค และมี
ความเหมาะสมต่อกําลังการซื อของผูบ้ ริ โภค
3. ข้อมูลการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด ด้านสถานที (Place)
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภคในสถานทีตังทีใกล้ทีพักอาศัยมากทีสุ ด เหตุเพราะเรื องความ
สะดวกสบาย และต้องการความสะดวกในการบริ โภค เนื องจากการทานอาหารนอกบ้าน เป็ นอีกวิธีการหนึ งที
สามารถทานอาหารเป็ นกลุ่ม ซึงตรงตามพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยบางกลุ่ม

ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการให้การตกแต่งร้านเป็ นแบบเวียดนาม ทีมีรูปแบบการจัดร้าน และตกแต่งร้านให้
ทันสมัย โปร่ ง โล่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ งเหมาะแก่การรับประทานอาหาร
4. ข้อมูลการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด ด้านารส่งเสริ มการขาย (Promotion)
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการให้มีรายการส่ งเสริ มการขายโดยวิธีการสะสมแต้มเพือแลกส่ วนลด โดยวิธีการ
นีเป็ นวิธีการทีผูบ้ ริ โภคมีประสบกาณ์ในการใช้งานมาก่อน และมีความสะดวกในการบันทึก พร้อมทังสามารถ
สร้างความต้องการในการบริ โภคซํา เพือให้แปรเปลียนเป็ นลูกค้าทีมีความสมําเสมอในการใช้งาน และมีความถี
ในการบริ โภคซําโดยง่าย
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการให้มีช่องทางในการสื อสารสําหรับรายการส่ งเสริ มการขายผ่านทาง
Facebook/Twitter/Instagram เนืองจากเป็ นช่องทางทีมีค่าใช้จ่ายตํา พร้อมทังสามารถสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของผูบ้ ิโภคเนื องจากการใช้งานโทรศัพท์ และสื อออนไลน์มีจาํ นวนมากขึน
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