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กติตกิรรมประกาศ 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงผูมี้พระ

คุณท่านแรกท่ีผูเ้ขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณได้รับความกรุณาและได้สละเวลาให้ค  าแนะน า

ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย ์ดร.พฒันา เจียรวิริยะพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้

อิสระท่ีได้ให้ความรู้ ค  าแนะน าและการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ทุก

ขั้นตอนเพื่อให้การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ีสมบูรณ์ท่ีสุด ถึงแมว้่าท่านจะมีภารกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบ

มากมาย ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ศรัณย ์ อารยะรังสฤษฎ์  ท่ีกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และกรุณาใหค้  าปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ช้ีแนะแนวทางการ
คน้ควา้อิสระ อย่างดียิ่ง จนส าเร็จลุล่วง รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์ กรรมการท่ีปรึกษาการ
คน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระและกราบขอบพระคุณ คณะอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าท่ีในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุก
ท่านท่ีให้ความรู้ตลอดหลกัสูตรท่ีศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ให้ค  าแนะน า และให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ี ผา่นมา นอกจากน้ีผูเ้ขียนใคร่ขอขอบพระคุณ คุณ
พิชยั นามพิมพ ์เจา้ของร้านอาหารตอไมซ่ึ้งเป็นประธานสมาคมผูป้ระกอบร้านอาหารในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตากท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี อีกทั้งผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารต่างชาติทุกร้านท่ีให้โอกาสผูเ้ขียนไดส้ัมภาษณ์และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการของร้านได้
อย่างสมบูรณ์และนางสาวยุวดี สุโพธ์ิใหม่ ผูซ่ึ้งให้ค  าแนะน า และตรวจแก้ไขเป็นอย่างดีตลอดมา
ตลอดจนความช่วยเหลือและขวญัก าลงัใจจากครอบครัวและเพื่อนๆทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน าในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ส าหรับการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีหากพบวา่มีขอ้บกพร่อง
ประการใด ขา้พเจา้ขอนอ้มรับค าวจิารณ์ไวด้ว้ยความเตม็ใจอยา่งยิง่ 

 อจัฉรา  อนัสมศรี 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.พฒันา เจียรวริิยะพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

การศึกษาการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มีวตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจสถานการณ์ธุรกิจอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รวมถึงการวิเคราะห์การ
จดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กและการก าหนดกลยุทธ์ใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจโดยท าการ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ส ารวจสถานการณ์ร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการร้านอาหาร ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาและการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการวิเคราะห์การบริหารจดัการการผลิตและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการท าธุรกิจร้านอาหารต่างชาติ และวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีด้านการจดัการ(4M) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ (SWOT 
Analysis) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์ธุรกิจ
โดยใชท้ฤษฎีตามแนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั (BCG) เพื่อประเมินต าแหน่งของธุรกิจและ
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดเพื่อก าหนดกลยุทธ์ใหม่ๆท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจโดยการใช้ TOWS 
Matrix เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากซ่ึงได้
ท าการศึกษาตวัอยา่งจ านวน 1 ร้าน คือร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิโดยใช้แนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการ
(4M) มาช่วยในการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบวา่การจดัการดา้นบุคคลมีการสรรหาและคดัเลือกโดยใช้
ระบบอุปถมัภ ์การฝึกอบรมพนกังานดว้ยการสอนงานจากเจา้ของร้านโดยตรงและท าการประเมินผล
งานของพนักงานจากการสังเกตของเจา้ของร้านเอง ด้านการจดัการการเงิน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ
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วตัถุดิบในแต่ละคร้ังเจา้ของจะมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายในดา้นต่างๆและจะเป็นผูดู้แลจดัการ
บริหารการเงินแต่เพียงผูเ้ดียว ส าหรับการบริหารวสัดุอุปกรณ์จะมีการจดัซ้ือจดัหาโดยเจา้ของร้านจะ
เป็นคนจดัซ้ือจดัหาเองทั้งหมดส่วนการดูแลซ่อมบ ารุงตวัเจา้ของร้านและพนักงานในร้านจะตอ้งมี
ส่วนร่วมกันในการดูแลรักษา และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิจากการศึกษาพบวา่จุดแขง็ของร้านอยูท่ี่สถานท่ีตั้งของร้านซ่ึงอยูใ่จกลางเมือง
เดินทางสะดวก วตัถุดิบท่ีใชส้ดใหม่และมีคุณภาพซ่ึงมาจากการส่งสินคา้จากซัพพลายเออร์ท่ีตรงต่อ
เวลาและมีประสิทธิภาพ จุดอ่อนของทางร้านอาจิโยชิในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจพบว่าไม่มี
การท าการตลาด ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ร้านและเน้นการขายเชิงรับมากกวา่เชิงรุก ส่วนโอกาสของ
ทางร้านอาจิโยชิพบวา่มีโอกาสท่ีจะขยบัขยายกิจการมากข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจในอ าเภอแม่สอดมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัคือฤดูกาลและความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

ส าหรับการวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจตามแนวคิดของบอสตนั (BCG) พบวา่ปัจจุบนัร้าน
อาจิโยชิอยู่ในช่วงของ Cash cow นั่นคืออตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจเร่ิมอ่ิมตวั แต่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดยงัคงสูงทางร้านจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้คงสภาพเดิมโดยท าการ
ประชาสัมพนัธ์ร้าน จดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้กลบัมาใช้บริการซ ้ า หลงัจากการวิเคราะห์ถึง
ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อธุรกิจแลว้ไดท้  าการจบัคู่ปัจจยัต่างๆท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขา้งตน้เพื่อน ามาสร้าง
กลยทุธ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจโดยใช ้TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ีส าคญัของทางร้านอาจิโยชิท่ีควรเลือกใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อรักษาต าแหน่ง
ทางการตลาด คือ กลยุทธ์คงท่ีหรือกลยุทธ์คงตวั (Stability Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งรักษาอตัราการ
เติบโต ปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด นัน่คือ อตัราการเติบโตของตลาดเร่ิมมีความอ่ิมตวัแต่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูงและธุรกิจยงัสามารถท าก าไรและเน่ืองจากทางร้านมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีท่ีถือ
วา่เป็นจุดแข็งส าคญัดงันั้นทางร้านควรน าเงินลงทุนหาสถานท่ีตั้งของร้านใหม่โดยจะใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดควบคู่กนัโดยเนน้ในส่วนของกลยุทธ์ในเร่ืองของสถานท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อ
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่นการจดัส่งถึงท่ี (Delivery)และการรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ีเพื่อเป็นการ
เพิ่มยอดขายให้กบัทางร้าน และควรมีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีดีข้ึน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการวตัถุดิบ เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการโดยเฉพาะพนักงานจะเน้นทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีเป็นชาวต่างชาติรวมไปถึงการจดัจา้งพนกังานเพิ่มเพื่อให้
เพียงพอต่อการบริการลูกค้า นั่นก็เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและเพิ่มความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจ 
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ABSTRACT 

This analytical study on the management of a Japanese restaurant in Mae Sot District of 
Tak Province was conducted with the objectives to explore the international cuisine business 
situation in Mae Sot and to analyze the business management of a small Japanese restaurant so as to 
determine new strategies for it to pursue more appropriately in its present circumstance.  Primary 
information for this study was collected through a survey of international restaurant business 
situation in Mae Sot District and in-depth interview with restaurant business owners.  Secondary 
information was also compiled from various relevant published documents and research works to 
substantiate the analysis on business management and factors affecting the running of international 
restaurant here.  The concepts and theories used for the present investigation on the management of 
small Japanese restaurant included the 4M theory, SWOT Analysis about internal and external 
factors affecting the performance of restaurant business, BCG Matrix of Boston Consulting Group 
for assessing the business position, and TOWS Matrix for determining more appropriate new 
strategies. 

 The analysis of small Japanese restaurant in Mae Sot District of Tak Province was confined 
to the case of Ajiyoshi Japanese restaurant.  With reference to the 4M theory,  it was found that this 
restaurant handled its Man component by searching for and selecting workers through the patron-
client system, providing workers and  staff training directly by the restaurant owner, and evaluating 
workers and staff performance also by the restaurant owner himself. In terms of Money 
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management, the restaurant owner was the only person having authority in financial matters 
including the placing of purchasing orders and the keeping of income-expenditure account.  
Regarding the management of Materials, the restaurant owner assumed all responsibilities in buying 
and procuring raw materials and equipment while he and all restaurant workers had shared duties 
for the orderly use and maintenance of materials.  From SWOT analysis, this Ajiyoshi restaurant 
was found to have strength in terms of location which is right in the heart of the town with 
conveniently access roads, and fresh and good quality raw materials for food preparation as a result 
of using efficient and punctual suppliers.  Its weakness came from the fact that at the beginning of 
business establishment in Mae Sot, Ajiyoshi restaurant did not undertake any marketing activities, 
made no publicity about the place and services, and emphasized defensive marketing strategy rather 
than the proactive one.  Its opportunity existed for further expansion of business scale as Mae Sot 
economy continued to grow.  The major threat found for this Ajiyoshi restaurant was the seasonality 
and hence the fluctuating price of food raw materials.  

 By means of BCG Matrix, this Ajiyoshi restaurant at the time of this analysis appeared to 
be in cash cow situation as it was operating in a slow growing market but with its high market share. 
Thus it needed to maintain its present market share by arranging such marketing campaign as 
publicity and market promotion to get repeat customers.  

 From the results of SWOT analysis, a TOWS matrix was constructed by matching various 
external and internal factors for further analysis to design appropriate business strategies.  
Consequently, it was determined that the key option that this Ajiyoshi restaurant should take in 
order to keep its present market position was Stability Strategy by which it would focus on 
maintaining its on-going business growth rate and protecting its existing market share.  This was 
because the local market began to grow slowly or even mature while the restaurant in question was 
still making favorable profit and having high financial liquidity.  The excess money from taking 
Stability Strategy thus becomes the key strength that Ajiyoshi restaurant should exploit for finding 
and investing in its new business location taking into consideration the use of marketing mix 
strategy.  Attention should be placed on the factors of place and distribution by adding delivery and 
catering services to increase the sale volume.  Equally important would be the product factor by 
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attempting to improve product quality and increase efficiency in raw materials handling.  In terms 
of personnel factor, emphasis should be placed on improving service quality especially by assuring 
foreign language communication skills of restaurant workers and employing more workers to be 
adequate for the scale of business.  The good personnel management will enable the business to 
maintain the existing customers and attract new groups of consumer while contributing to the 
corporate image and creditability of the business. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนเรายอ่มจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการซ้ือสินค้าหรือการบริการต่างๆเพื่อการอุปโภค
บริโภค ซ่ึงการประกอบธุรกิจไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีง่ายเหมือนท่ีหลายๆคนเขา้ใจโดยสภาวการณ์ปัจจุบนัไม่
วา่จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และการแข่งขนั
ในทุกๆดา้นของการประกอบธุรกิจ ท าให้เห็นวา่ธุรกิจถือเป็นกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิดมี
สินคา้และการบริการมีการซ้ือขาย แลกเปล่ียน จ าหน่าย การกระจายสินคา้และไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนหรือก าไรจากกิจกรรมนั้น ในการประกอบธุรกิจใดๆก็ตามท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จ
จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงถือไดว้า่เป็นงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ยกตวัอยา่งเช่นการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการมากข้ึนไม่วา่จะเป็นการเลือกลงทุนดว้ยการ
จดัตั้งร้านดว้ยตวัเองหรือการซ้ือแฟรนไชส์ท่ีประสบความส าเร็จแลว้ นอกจากน้ียงัพบวา่การท าธุรกิจ
ร้านอาหารนบัไดว้า่มีการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและจดัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมและทา้ทาย
ต่อการลงทุนติดอนัดบัตน้ๆของผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ๆทั้งน้ีเน่ืองจากอาหารเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัส่ีพื้นฐานท่ีมนุษยจ์  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและสามารถด าเนินกิจการไดด้ว้ยทุนอนัไม่จ  ากดั ซ่ึง
หน่ึงในนั้นไดแ้ก่ ร้านอาหารญ่ีปุ่น (นิธิกานต,์ 2555) ซ่ึงเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยมากกวา่ 30ปี ครอบคลุม
ตั้งแต่บนห้างหรูหรา จนถึงซูชิขา้งถนน โดยมีอตัราการเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ืองถึงร้อยละ15 ต่อ
ปี ซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีเอ้ือให้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นประสบความส าเร็จ เช่น คน
ไทยเช่ือว่าอาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีการพฒันาสูตรอาหารใหม่ ๆ ท าให้ผูบ้ริโภคไม่รู้สึก
เบ่ือ และด้วยการแข่งขนัท่ีสูงของร้านอาหารญ่ีปุ่นท าให้ราคาของอาหารญ่ีปุ่นนั้นมีราคาท่ีถูกลง 
วตัถุดิบท่ีใช้ในการท าอาหารก็ถูกลงดว้ย และจากราคาอาหารท่ีถูกลดลงท าให้ความสามารถในการ
เขา้ถึง 
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ของกลุ่มท่ีมีรายไดน้้อยมีโอกาสเขา้ถึงมากข้ึน ท าให้มีกลุ่มลูกคา้ใหม่มากข้ึน และท่ีส าคญัการแทรก
ซึมวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาในประเทศไทยผ่านทางส่ือบนัเทิง อินเตอร์เน็ต เช่น เกมส์ 
การ์ตูน ละครซีรีย ์ดนตรี แฟชัน่ ท าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพนัในความเป็นญ่ีปุ่นและพร้อมท่ีจะ
ทานอาหารญ่ีปุ่นไดไ้ม่ยาก (วราพล, 2556) จากผลส ารวจของฝ่ายส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น
ประจ ากรุงเทพฯพบว่าร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ1,000 แห่ง 
(องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่นประจ ากรุงเทพฯ, 2554) ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในไทยมี
มูลค่าตลาด 1.5 หม่ืนล้านบาทมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี โดยร้านอาหารญ่ีปุ่นจะ
กระจายอยูใ่นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พทัยา ฯลฯ แบ่งเป็นร้านท่ีเปิดอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ร้อยละ 50 ร้าน
เด่ียว (Stand Alone)ร้อยละ 40 และร้านในโรงแรมร้อยละ 10สามารถแบ่งร้านอาหารญ่ีปุ่นออกเป็น 3 
ตลาด คือตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นระดบัพรีเม่ียมเน้นน าเขา้วตัถุดิบราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูง ตลาด
ร้านอาหารญ่ีปุ่นทัว่ ๆ ไป ราคาอยู่ในระดบักลาง โดยราคาเฉล่ียประมาณ 100-250 บาท และตลาด
อาหารญ่ีปุ่นระดบัล่าง มีราคาถูกเน่ืองจากใชว้ตัถุดิบในประเทศเมนูเฉล่ียประมาณ 50-120 บาท จึงท า
ให้อาหารญ่ีปุ่นเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในตลาดล่าง ร้านอาหารญ่ีปุ่นมกัจะนิยมเปิดขายกนั
มากตามเมืองใหญ่เป็นส่วนใหญ่ จงัหวดัท่ีเล็กกวา่อยา่งเช่นจงัหวดัตากโดยเฉพาะท่ีอ าเภอแม่สอดซ่ึง
ตั้งติดกบัชายแดนประเทศเพื่อนบา้นพบวา่ยงัมีร้านอาหารญ่ีปุ่นไม่มากนกั อยา่งไรก็ตามอ าเภอแม่สอด
ถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส าคัญระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะกบัพม่าและถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงแหล่งการคา้ขายท่ีส าคญั ปัจจุบนัธุรกิจอาหาร
ต่างชาติในแม่สอดมีทั้งหมดประมาณ 17 ร้าน แบ่งเป็นร้านอาหารยโุรปจ านวน 6 ร้าน ร้านอาหารจีน 2 
ร้าน ร้านอาหารพม่า 4 ร้าน ร้านอาหารเวียดนาม 1 ร้านและร้านอาหารญ่ีปุ่น 4 ร้าน (กองสาธารณสุข
เทศบาลนครแม่สอด,2555) ซ่ึงถือได้ว่าสัดส่วนร้านอาหารญ่ีปุ่นยงัมีน้อยซ่ึงน่าจะยงัมีโอกาสท่ีนัก
ลงทุนในด้านธุรกิจร้านอาหารจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนท าธุรกิจร้านอาหารญ่ี ปุ่นขนาดเล็ก 
นอกจากนั้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบนั มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษยม์าก ทั้งในดา้นความเร่งรีบในชีวิตประจ าวนั การท างานแข่งขนักบัเวลา จึง
ท าให้การจดัอาหารเองมีน้อยลง อีกทั้งการแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่ม
เพื่อนฝูง และความตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชน เป็นตน้ ดว้ย
เหตุน้ีการพึ่งพาร้านอาหารและแนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นจึงเพิ่มสูงข้ึน 
ประกอบกับการขยายตัวของเมืองต่างๆ  ได้ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโต และบรรดา
ผูป้ระกอบการในธุรกิจร้านอาหารต่างเร่งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน จึงท า
ให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนั้นมีการขยายตวัมากข้ึน จากข้อมูลขา้งตน้มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงกระบวนบริหารการจดัการการท าธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กและมีปัจจยั
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ใดบา้งท่ีจะท าให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตประสบผลส าเร็จและมีผลตอบแทนจากการลงทุนและคาด
ว่าผลท่ีได้รับจากการศึกษาน่าจะช่วยผูป้ระกอบการหรือผูส้นใจในการตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจใน
อนาคตได ้

1.2 วตัถุประสงค์ 

1) เพือ่ส ารวจสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
2) เพื่อวเิคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
3) เพื่อสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1) ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารต่างชาติรวมทั้งทราบถึงการจดัการและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการจดัการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เป็นขอ้มูลแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาบางส่วนท่ีไดม้องหาแนวทางท่ีจะท าธุรกิจ
ของตนเองโดยมกัจะเร่ิมจากธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงถือเป็นการทา้ทายความสามารถในการประกอบการ
ของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ซ่ึงบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในระดบัน้ีจะมีความรู้ในระดบัหน่ึงท่ีมากพอต่อ
การประกอบธุรกิจ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การวิเคราะห์การจดัการและหาแนวทางสร้างกลยุทธ์ส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยก าหนดประชากรศึกษาคือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็ก 
จ านวน 1 ร้าน โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กท่ีใชร้ถยนตท่ี์มีการตกแต่งสไตล์
ญ่ีปุ่นเปิดให้บริการ (Mobile Car) มีทั้งหมด 24 ท่ีนัง่ ให้บริการอาหาร เช่น ซูชิหน้าต่างๆ ชุดอาหาร 
เช่น ชุดปลาแซลม่อนย่าง ปลาซาบะย่าง ขา้วหน้าหมูทอด ขา้วหน้าไก่ทอด ขา้วหน้าแกงกะหร่ี ฯลฯ 
อาหารทานเล่นเช่น เก๊ียวซ่า ทาโก๊ะยากิ พิซซ่าญ่ีปุ่นและอาหารประเภทเส้น เช่น ราเม็ง อูดง้ โซบะ ยา
กิโซบะ เป็นตน้ ราคาอาหารเร่ิมตน้ท่ี 19 บาท ท าการศึกษาในช่วงปีพ.ศ. 2556-2557 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น หมายถึง ธุรกิจร้านอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารโดยเน้นอาหารประจ าชาติ
ของประเทศญ่ีปุ่น 

ร้านอาหารขนาดเล็ก หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีขนาดไม่เกิน 2 คูหาแบบนัง่ทานในร้านไม่เกิน 
30 ท่ีนัง่ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.1.1 หลกัการบริหารจัดการ 

 การบริหารหรือการจดัการ คือศิลปะของการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไป โดยอาศยับุคคลอ่ืนๆ 
ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปะในการกระท าท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็นวิทยาศาสตร์
ทางสังคม (Social Sciences) มิใช่วิทยาศาสตร์พิสุทธ์ิ (Pure Natural Science) การบริหารเป็นศาสตร์
ซ่ึงเกิดจากการศึกษาการท างานจริงๆ และน าความรู้ ประสบการณ์ การสังเกตผลของการกระท าต่างๆ 
ในการท างานนั้นมาจดัเป็นระบบมีการทดลองปฏิบติั และแกไ้ขวธีิการต่างๆ เพื่อใหไ้ดว้ธีิท่ีดีท่ีสุดเป็น
ท่ีเช่ือถือไดก่้อนท่ีจะก าหนดเป็นทฤษฎี ส่วนท่ีแปลวา่ศิลปะนั้น คือ การบริหารหรือการจดัการควรมี
ลกัษณะยดืหยุน่ได ้เพราะตอ้งท างานเก่ียวกบัคน เช่น ในการสั่งงานหรือในการมอบหมายงานจะตอ้งมี
การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจูงใจ ฯลฯ (มานิตย,์ 2548) กระบวนการ
ทางการบริหารจดัการ (Management Process) หรือเรียกวา่ หนา้ท่ีทางการจดัการ หมายถึง ภารกิจของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อให้องคก์รประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้กระบวนการ
ทางการบริหารจดัการท่ีส าคญัประกอบดว้ย (เดชวทิย,์ 2548) 

1. การวางแผน (Planning) การวางแผนคือ การก าหนดแนวทางการปฏิบติัส าหรับองคก์รใน
อนาคตหรืออาจกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกับการเลือก
ทางเลือกท่ีองคก์รจะตอ้งปฏิบติัไวเ้ป็นการล่วงหนา้วา่องคก์รจะท าอะไร ท าอยา่งไร ท าเม่ือใด และใคร
เป็นผูท้  า ในการวางแผนผูบ้ริหารจะตอ้งท าการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และรายละเอียดต่างๆ ของ
งานไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพื่อจะไดแ้นวทางให้ผูด้  าเนินงานยดึปฏิบติัโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
ผลจากการวางแผนก่อให้เกิดแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีดี
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ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การวางแผนท่ีดีมีระบบมีความเป็นไปได้สูงจะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดองค์กร (Organizing) การจัดองค์กรคือการก าหนดโครงสร้างขององค์กรจาก
กิจกรรมต่างๆท่ีต้องท า โดยวิธีแบ่งหน้าท่ีต่างๆตามลักษณะงานในทุกๆระดับขององค์กรให้มี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัตลอดทั้งองคก์ร หนา้ท่ีต่างๆจะถูกก าหนดข้ึนเป็นต าแหน่งงานพร้อมทั้ง
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจนทุกๆต าแหน่ง ทั้งน้ีเพื่อสะดวกต่อการก าหนด
คุณสมบติัของบุคคลท่ีตอ้งการ  

3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) การจดัคนเขา้ท างานเป็นกระบวนการคดัเลือกบุคคลเพื่อให้
ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้กระบวนการหรือหนา้ท่ีการจดั
คนเขา้ท างานจะประกอบไปดว้ยการสรรหา การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพฒันา
บุคคล ซ่ึงกิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีคือเน้ือหาของการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

4. การสั่งการ (Directing) การสั่งการคือการใช้ความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะชักน าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
องคก์รประสานสอดคลอ้งกนัจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ หน้าท่ีการสั่งการท่ีส าคญัประกอบไป
ดว้ย ภาวะผูน้ า การติดต่อส่ือสาร การจูงใจ และการประสานงานเป็นตน้ 

5. การควบคุม (Controlling) การควบคุมคือการก ากบัดูแลให้งานต่างๆขององคก์รด าเนินไป
ตามแบบแผนท่ีได้ก าหนดไว ้กิจกรรมการควบคุมของผูบ้ริหารจะต้องมีการวดัผลงานท่ีท าได้ว่า
เป็นไปตามแบบแผนหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ สาระส าคญัของการควบคุมจึงอยูท่ี่การวดัผล
งานท่ีเช่ือถือได ้และขณะเดียวกนัมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.1.2   แนวคิดทฤษฎด้ีานการจัดการและการด าเนินงาน 

 การจดัการ (Management) เป็นกระบวนการของการวางแผน การอ านวยการและการควบคุม 
เพื่อให้งานน้ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือเป็นกิจกรรมท่ีไดร้วบรวมปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ หรือ
เรียกว่า ทรัพยากร การบริหาร (administration resources) คือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ 
(material) และการจัดการ  (management) หรือเรียกสั้ นว่า 4 M ปัจจัยทั้ ง 4 ประการ นับว่าเป็น
ปัจจยัพื้นฐาน ทั้งน้ีเพราะว่าการบริหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตามจ าเป็นตอ้ง
อาศยั เงิน วสัดุ และการจดัการองค์การเป็นองค์ประกอบท่ีขาดเสียมิได้มาผ่านกระบวนการวางแผน 
การตดัสินใจ การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
ซ่ึงปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจมี4ประเภทหรือท่ีเรียกวา่ 4M (ศิริวรรณ และคณะ, 2547) 
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 1. คน (Man) ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะธุรกิจจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความคิดของ
คน มีคนเป็นผู  ้ด าเนินการหรือจดัการท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นๆ 

2.  เงิน (Money) เป็นปัจจยัในการด าเนินธุรกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีตอ้งน ามาประกอบเพื่อให้เกิด
ธุรกิจ ซ่ึงแต่ละธุรกิจจะใชป้ริมาณเงินท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูว่า่ธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 

3. วสัดุหรือวตัถุดิบ (Material) ซ่ึงในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวตัถุดิบในการผลิต ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารต้องรู้จกับริหารวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีต ่า และท าให้ธุ รกิจได้ผล 
ก าไรสูงสุด 

4. วิธีปฏิบติังาน (Method) ซ่ึงการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ควรมีการ
วางแผน และควบ คุมใหก้ารปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพ  

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล คือ การปฏิบติัการเก่ียวกับตวับุคคลหรือตวัเจา้หน้าท่ีในองค์กรใด
องค์กรหน่ึง นบัตั้งแต่การสรรหาคนเขา้ท างาน การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การยา้ย การ
ฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน การปกครองบงัคบั
บญัชา การด าเนินการทางวนิยั การใหพ้น้จากงาน และการจ่ายบ าเหน็จบ านาญเม่ือออกจากงานไปแลว้ 
(ธงชยั, 2542) 

ขั้ นตอนในการจัดหาทรัพยากรบุคคล (Steps in Providing Human Resources) เพื่ อจัด
เตรียมการเปิดรับบุคลากรท่ีเหมาะสมทั้งต าแหน่งงานทางดา้นการบริหารและต าแหน่งงานท่ีไม่ใช่งาน
บริหาร ผูบ้ริหารควรจะตอ้งไปด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสรรหา (Recruitment) 
ขั้นตอนท่ี 2 การคดัเลือก (Selection) 
ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกอบรม (Training) 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) 

1. การสรรหา (Recruitment) 

เป็นกระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานในองค์การซ่ึง
กระบวนการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การแสวงหาบุคคลเขา้มาท างานจนส้ินสุดเม่ือบุคคลมาสมคัรงานใน
องค์การแหล่งในการสรรหามี  2  แหล่งใหญ่ ๆ คือ จากแหล่งภายในองค์การและจากแหล่ง
ภายนอกองคก์ารแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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แหล่งภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้งัคบับัญชาเลือกเองโดยดูจากผลงานของผูป้ฏิบัติงานหรือ
ประกาศรับสมคัรจากบุคคลภายในองคก์ารอยา่งเป็นทางการ 

แหล่งภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ พนกังานปัจจุบนัเป็นผูแ้นะน า การรับจากบุคคลท่ีเคยท างานอยู่
ก่อน การติดต่อผา่นกรมแรงงาน การติดต่อผา่นสถาบนัการศึกษา การประกาศรับสมคัรโดยทัว่ไป 

2. การคดัเลือก (Selection) 

            ขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัหาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรคือการคดัเลือก 
(Selection) การคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจา้งจากผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการคดัเลือกเป็น
ขั้นตอนท่ีข้ึนอยู่กบัขั้นตอนแรกคือการสรรหา การคดัเลือกแสดงถึงการท่ีผูส้มคัรงานผ่านขั้นตอน
ตามล าดบัเพื่อท่ีจะไดรั้บการวา่จา้งแต่ละขั้นตอนมีการลดจ านวนพนกังานท่ีคาดหวงัจนสุดทา้ยเหลือ
เพียงบุคคลเดียวท่ีจะไดรั้บการวา่จา้ง ระบบการคดัเลือกแบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ  

                            2.1 ระบบคุณธรรมเป็นระบบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถเป็นตวัคดัเลือก 
                2.2 ระบบอุปถมัภเ์ป็นการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานโดยใชเ้หตุผลทางการเมือง 
            หรือพิจารณาความสัมพนัธ์ 

3. การฝึกอบรม (Training) 

หลงัจากการสรรหาและคดัเลือกแลว้ขั้นตอนต่อไปในการเตรียมการให้ไดท้รัพยากรบุคคลท่ี
เหมาะสมให้กบัองค์กรก็คือการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพทรัพยากร
บุคคลเพื่อท่ีจะสามารถให้พวกเขาท างานมีผลงานสูงข้ึนและดงันั้นช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
องคก์รไดม้ากข้ึน จุดประสงคข์องการฝึกอบรมคือการเพิ่มผลผลิตของพนกังานดว้ยการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของเขา 

4. การประเมินผลปฏิบติังาน (Performance Appraisal) 

  หลงัจากท่ีมีการสรรหา คดัเลือกและอบรมแล้วกิจกรรมในการสร้างผลผลิตเพิ่มข้ึนให้กบั
องค์กรยงัไม่ส้ินสุด ขั้นตอนท่ี 4 คือการประเมินผลปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นกระบวนการทบทวนกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิตของพนักงานท่ีผ่านมาเพื่อประเมินการท่ีพวกเขาได้ช่วยกนัท าให้ระบบการจดัการ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้การประเมินผลการปฏิบติังาน ช่ือภาษาองักฤษอาจเขียนว่า Performance 
Appraisal หรือ Performance Review หรือ Performance Evaluation เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองเช่นเดียวกบั
การอบรมท่ีมุ่งประเมินทั้งทรัพยากรบุคคลในองคก์รและผูท่ี้เขา้มาใหม่จุดประสงคห์ลกัก็คือให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัสมาชิกองค์กรเก่ียวกบัท าอยา่งไรจึงท าให้เกิดผลมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของ
องคก์รมาก 
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2.1.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

สภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อองคก์รประกอบดว้ย ภาวะ
เศ รษ ฐ กิ จ  (Economic Forces) เท ค โน โล ยี  (Technological Forces) สั ง ค ม แ ล ะ วัฒ น ธ ร รม 
(Sociocultural Forces) ประชากร (Demographic) โลกาภิวฒัน์ (Global Forces) การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal Forces) โอกาสและอุปสรรคท่ีเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทัว่ไปนั้นยากท่ีจะ
คาดคะเนและตอบสนองเม่ือเทียบกบัสภาพแวดลอ้มเฉพาะธุรกิจ เน่ืองจากเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
เหนือการควบคุมได้ ในระบบการบริหารหรือการจดัการไม่สามารถอยู่อย่างโดดๆ ได ้จ  าเป็นตอ้งมี
การปฎิสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอยูต่ลอดเวลาทั้งส่ิงน าเขา้  
( Input) ในรูปทรัพยากรก็ดี กระบวนการบริหาร ( Process)  ก็ดีและการน าออก (Product)  ผลผลิตก็ดี 
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ มากมายทั้งภายนอก และภายในองคก์ารเอง ท่ีส าคญัในการบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือรู้และเขา้ใจในธรรมชาติของปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน
องคก์รและบริหารงานให้ประสบความส าเร็จโดยรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้มเหล่านั้น
กบัองคก์รใหส้มดุลกนัตลอดเวลา  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสามารถแบ่งออกเป็นปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกและปัจจยัแวดลอ้มภายใน  

ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบๆองคก์รและมีผลกระทบต่อองคก์รแบ่ง
ออกเป็น 2 ปัจจยัหลกัด้วยกนั คือ ปัจจยัแวดล้อมทัว่ไป (General environment) และปัจจยัแวดล้อม
เก่ียวกับงาน (Task environment) ปัจจัยแวดล้อมทั่วไป ( General environment) ได้แก่ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีสังคมวฒันธรรม การเมืองกฎหมาย  

1. เศรษฐกิจ (Economic dimension)  เป็นปัจจยัท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบธุรกิจ ได้แก่ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และอตัราการวา่งงาน ฯลณ ตวัอยา่งเช่น ในภาวะ
เศรษฐกิจเติบโตธุรกิจด้านร้านอาหารอาจจะรุ่งเรือง เพราะประชาชนในประเทศมีงานท า สามารถ
ออกไปทานขา้วนอกบา้นไดบ้่อยคร้ังในเดือนหน่ึงๆ หรือห้างสรรพสินคา้อาจมียอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน
ในแต่ละเดือน เน่ืองจาการมาจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้ริโภคท่ีม่ีก าลงัซ้ือจ านวนมาก รวมทั้งอาจท าให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึนเพราะมีการจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั ผลเสียท่ีเกิดข้ึนตามมา
จากการจา้งงานอาจท าให้ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากตอ้งจา้งพนกังานใหม่ในค่าจา้งท่ีจูงใจกวา่
ร้านอาหารหรือสรรพสินคา้อ่ืนในธุรกิจเดียวกนั เป็นตน้ 
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 2. เทคโนโลยี (Technological dimension) หมายถึง วิธีการในการแปรเปล่ียนทรัพยากร
ให้กลายเป็นผลผลิตหรือบริการในปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีดา้นต่างๆ มาใชใ้นองคก์ารเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อการบริหารหรือการจดัการอยา่งมิอาจหลีกเล่ียงได ้

 3. สังคมวฒันธรรม (Sociocultural dimension) กระบวนการทางสังคมวฒันธรรมจะเป็น
ตวัก าหนดผลิตภณัฑ์ การบริการ และมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภค รสนิยมของลูกค้ามัก
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความชอบในรูป รส กล่ิน สี ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล มี
พื้นฐานมาจากการศึกษา ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ และคุณลกัษณะของประชากร 
( เช่น เพศ เช้ือชาติ อายุ ประสบการณ์ เป็นตน้) ผูบ้ริการตอ้งตระหนักเสมอว่าการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมวฒันธรรมย่อมส่งผลกระทบต่อองค์การไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่องานและองคก์ารของบุคลากรทุกระดบัชั้นในองคก์ารดว้ย 

 4. การเมือง –กฎหมาย (Political – legal dimension) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับ
ธุรกิจในรูปของความช่วยเหลือ และการบงัคบัใช้ทางกฎหมาย การเมืองท่ีมีเสถียรภาพย่อมส่งเสริม
การลงทุน การลงทุนน ามาซ่ึงการจา้งงาน และน ามาซ่ึงการจา้งงาน และน ามาซ่ึงการออกกฎหมายดา้น
แรงงานต่างๆ ตลอดจนกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายต่อต้านการผูกขาด ฯลฯ ผูบ้ริหารใน
องค์การจึงควรมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎหมายเหล่านั้น 
(สุดใจ, 2556) 

 ปัจจยัแวดล้อมภายใน  เป็นแรงกดดันภายในองค์กรท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์ร ประกอบดว้ย 

1. เจา้ของกิจการ (Owners) เจา้ของจะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารขององค์กร
ทั้งหมด เม่ือองค์กรขยายเติบโตข้ึนความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการลงทุนก็จะสูงข้ึนด้วย ดังนั้ น
เจา้ของกิจการจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์และมีความช านาญในการบริหารกิจการเพื่อให้
กิจการไดด้ าเนินต่อไป 

2. การเงิน ( Money ) องค์กรจ าเป็นต้องอาศัยเงินทุนเพื่อด าเนินกิจการ องค์กรใดท่ี
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนมากจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนท่ีมีศกัยภาพและจะตอ้งพิจารณาถึงผลตอบแทน
จากการลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงขีดจ ากดัในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในรูปของผล
ก าไร 

3. พนักงาน ( Employee) เป็นสภาพแวดล้อมภายในท่ีผูบ้ริหารต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง 
เพราะงานจะส าเร็จลุล่วงไดก้็มาจากพนกังานหรือลูกจา้งนัน่เอง 
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4. วฒันธรรมองคก์ร ( Organizational culture) เป็นระบบปฏิบติัตามค่านิยมของบุคคล
ในองคก์รหรือความเช่ือถือซ่ึงเกิดจากการพฒันาหรือชกัน าพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร 

5. หน้าท่ีงานต่างๆขององค์กร (Functions)  เป็นกิจกรรมต่างๆท่ีองค์กรได้ก าหนดข้ึน
เพื่อให้การปฏิบติังานโดยรวมขององคก์รบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ การผลิต การบญัชี 
การเงิน การตลาด การจดัซ้ือ การวจิยัและพฒันา การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

6. ระบบการจดัการ ( Management system) จะเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบการจดัองคก์ร
ท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการ 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ส าคญัของการด าเนินชีวิตก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวฒันธรรมรวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆและท าให้หลายธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
พฒันาเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัการทางการตลาดในลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ การโฆษณา
ผา่นเวบ็ไซต์ การใชอี้เมล์รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (ศิริวรรณ
และคณะ, 2538 ) 

 ขั้นตอนหรือวธีิการด าเนินการท า  SWOT Analysis 

     การวเิคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร จุด
แขง็ขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อน
ขององคก์รจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะ
เป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม
จะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์  เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ี
เหมาะสม การวิเคราะห์ SWOT นั้นจะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

     การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) หมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีสามารถกระท าได้
ดี องคก์รจะตอ้งวิเคราะห์การด าเนินงานภายใน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการ
วิจยัพฒันา เพื่อพิจารณาเป็นระยะ องค์กรท่ีบรรลุความส าเร็จจะก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็ของการด าเนินงานภายในเสมอ 
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     การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) หมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีท าไดไ้ม่ดี อาจ
เป็นเพราะการขาดแคลนทรัพยากรในองค์กรท่ีจะส่งเสริมให้การด าเนินงานลุล่วงด้วยดี ได้แก่ การ
บริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการวิจยัพฒันา ซ่ึงเป็นขอ้ดว้ยขององค์กรท่ีท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ องคก์รจะตอ้งก าหนดกลยทุธ์ท่ีสามารถลบลา้งหรือปรับปรุงจุดอ่อนการด าเนินงานภายใน
เหล่าน้ีใหดี้ข้ึน 

 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) หมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององคก์รตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก  เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน  อยู่เป็นระยะเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงความเปล่ียนแปลงอาจส่งผลถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ทศันคติของพนกังาน ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ไปตามความเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

 การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threats) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีคุกคามต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น ท าให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ลดลง ทศันคติของพนักงานแย่ลง ท าให้ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อขจดั หลีกเล่ียงสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งผลเสียต่อองคก์ร 

2.1.4 การวเิคราะห์เพือ่การก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกจิ (BCG Matrix) 

 การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตามแนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั Boston Consultation 
Group (BCG Matrix) เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากร
ของธุรกิจโดยถือเกณฑ์ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบและอตัราการเจริญเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ
หรือแต่ละผลิตภณัฑ ์ประเมินแต่ละหน่วยธุรกิจโดยอาศยัอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายของแต่ละ
หน่วยธุรกิจและส่วนครองตลาดพิจารณาควบคู่กนัซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี (เผด็จ, 2555) 
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ภาพที ่2.1 BCG Matrix (Boston Consultation Group) 

 ดาว (Stars) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต (ยอดขายสูง) และส่วนแบ่งการตลาดสูง 
ผลิตภณัฑ์อยู่ในช่วงก าลงัเติบโตมีความตอ้งการในตลาดมาก ก าลงัขยายตวัสูง ท ารายไดแ้ละก าไร
ให้กบัธุรกิจไดอ้ย่างโดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ จึงควรก าหนดเป้าหมายท่ีจะรักษาจุดเด่น
เหนือคู่แข่งและจะตอ้งรักษาส่วนครองตลาดและรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวแ้ละไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุน
เพิ่มเพื่อหาลูกคา้ใหม่ กลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ไดแ้ก่ กลยุทธ์การเจริญเติบโต ประกอบด้วย การเจาะตลาด 
การพฒันาตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ และกลยทุธ์การขยายธุรกิจ การขยายตวัไปขา้งหนา้ การขยายตวั
ในแนวนอนและการร่วมทุน 

ววันม (Cash cow) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดต ่า แต่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูง ผลิตภณัฑ์เข้าสู่ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ีแต่ยงัสามารถท าก าไรได้เร่ือย ๆ ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีคงตวัมานานของธุรกิจ เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความมัน่คงและประสบความส าเร็จแต่ใช้เงิน
ลงทุนน้อยกิจการเพียงแต่ลงทุนเพื่อรักษาส่วนครองตลาด ดังนั้นหน่วยธุรกิจน้ีจะสร้างเงินสดให้
กิจการไดม้าก และกิจการสามารถน าเงินสดจากหน่วยธุรกิจน้ีไปสนบัสนุนธุรกิจอ่ืน ๆ ไดห้น่วยธุรกิจ
ควรจะใชก้ลยทุธ์เก็บเก่ียวคือการพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดให้คงสภาพเดิม ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีหน่วย
ธุรกิจน ามาใช้เพื่อเพิ่มกระแสเงินเข้า มุ่งเน้นการโฆษณาเพื่อเตือนความจ า รักษาช่องทางการจดั
จ าหน่ายเดิม มีการจดัท าโปรโมชัน่ใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 

เคร่ืองหมายค าถาม (Question marks) เป็นหน่วยธุรกิจหรือกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนครองตลาด
ต ่า แต่อยูใ่นตลาดท่ีมีการเติบโตสูง ซ่ึงท าให้หน่วยธุรกิจตอ้งการเงินทุนจ านวนมากเพื่อลงทุนแข่งกบั
กิจการท่ีเขม้แข็งกว่า ซ่ึงความเส่ียงต่อความส าเร็จมีในระดบัสูงเช่นกนั มกัเกิดกบัผลิตภณัฑ์ในช่วง
แนะน าหรือเพิ่งเขา้สู่ตลาด ถา้ท าตลาดส าเร็จจะไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นดาว แต่ถา้ลม้เหลวควรละทิ้ง
หน่วยธุรกิจไป กลยุทธ์ท่ีส าคญัของกลุ่มธุรกิจน้ีควรเป็นกลยทุธ์ความเจริญเติบโตหรือกลยทุธ์การเจาะ
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ตลาดหรือการพฒันาผลิตภัณฑ์ เพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างส่วนครองตลาดให้สูงข้ึน เช่น ทุ่มเทการ
โฆษณาใหม้ากข้ึน เพิ่มความพร้อมในการจดัจ าหน่ายหรือลดราคาผลิตภณัฑใ์ห้ต ่าลง 

สุนัข (Dog) ถือเป็นหน่วยธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในตลาดท่ีการเติบโตต ่า ขณะเดียวกัน
กิจการก็มีส่วนครองตลาดต ่าดว้ยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าก าไรและมกัจะขาดทุน โอกาสกา้วหนา้มีน้อย 
ท าให้หน่วยธุรกิจน้ีควรไดรั้บเงินสนบัสนุนเพียงเพื่อให้สามารถคงอยู่ไดเ้ท่านั้นหรือธุรกิจควรจะตดั
ผลิตภณัฑ์น้ีออกไปหรือท าการปรับปรุงผลิตภณัฑ์คร้ังใหญ่ กลยทุธ์ท่ีเลือกใชไ้ดคื้อ กลยุทธ์ไม่ลงทุน, 
กลยุทธ์ถอนตวั ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจน ามาใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อขายธุรกิจหรือเพื่อเปล่ียนแปลง
สภาพใหเ้ป็นเงินสด  

การก าหนดกลยทุธ์ตามแผนผงั BCG 

ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดตามแบบแผนผงั BCG จ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การด าเนินงานก่อน วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานส าหรับผลิตภณัฑมี์ 4 ทางเลือก คือ (อดุลย,์ 2546) 

1. ผลิตภัณฑ์ ท่ี มีปัญหา (Question marks) ต้องสร้างส่วนครองตลาดท าได้โดยการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งและเพื่อให้ไดส่้วนครองตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งปรับลด
ราคาสินคา้ใหต้ ่ากวา่คู่แข่ง ปรับปรุงวิธีการจดัจ าหน่ายท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนและควรจะมีการ
ส่งเสริมการตลาดโดยการเพิ่มโฆษณาโดยใชพ้นกังานและส่งเสริมการขาย 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นดาวเด่น (Stars) จะตอ้งเพิ่มส่วนครองตลาดในปัจจุบนัโดยจะตอ้งมีการเสนอ
ผลิตภณัฑ์ในลกัษณะและรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เขา้ถึงส่วนครองตลาดท่ีแตกต่าง เพิ่มการจดัจ าหน่าย
ใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน เนน้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรับรู้ใหก้บัลูกคา้กลุ่มใหม่ 

3. ผลิตภณัฑ์ท่ีท าเงิน (Cash cow) เพื่อรักษาส่วนครองตลาดในปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับปรุง
ผลิตภณัฑโ์ดยพฒันาคุณภาพลกัษณะและรูปแบบของผลิตภณัฑอ์าจมีการตั้งราคาให้มีความแตกต่าง
กนัตามลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละท าการส่งเสริมการตลาดโดยเนน้สร้างความแตกต่างในสินคา้ 

4. ผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่า (Dog) ท าการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ท่ียงัพอท าก าไรไดบ้า้ง
หรือยกเลิกผลิตภณัฑ์ท่ีท าก าไรได้น้อยหรือขาดทุนเน่ืองจากสินค้าเร่ิมเส่ือมความนิยม กิจการ
จ าเป็นตอ้งลดรายจ่ายดา้นต่างๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดตวัลง 

  2.1.5 การวเิคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน – จุดแข็ง [Threats – Opportunities – Weaknesses – 
Strengths (TOWS) matrix] เป็นแมทริกซ์ท่ีแสดงถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
จากภายนอกบริษทัท่ีสัมพนัธ์กบัจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ภายในบริษทั โดยมี
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ทางเลือกของกลยทุธ์ 4 ทางเลือกซ่ึงเกิดจากการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ดงัน้ี (1) 
กลยุทธ์ SO (SO strategy) (2) กลยุทธ์ (ST strategy) (3) กลยุทธ์ WO (WO strategy) (4) กลยุทธ์ WT 
(WT Strategy)  

บริษทัจะท าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยันั้นจะท า
ให้ไดท้างเลือก 4 ทางเลือก ซ่ึงจะให้กลยุทธ์ ท่ีแตกต่างกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละสถานการณ์ โดย
ก าหนดให้ (1) T แทน อุปสรรค   (Threats) (2) O แทน  โอกาส (Opportunities)  (3) W แทน และ
จุดอ่อน (Weaknesses) (4) S แทน จุดแข็ง (Strengths) โดยทัว่ไปแมททริกซ์ TOWS จะเร่ิมเร่ิมต้นท่ี
อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณ์การวางแผนกลยุทธ์เป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ด้าน
ปัญหาหรืออุปสรรค ดงัตารางท่ี 2.1 แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ์ TOWS เพื่อการก าหนด
กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยแกนนอนแทนจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน ส่วนแกนตั้งแทน
โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (ศิริวรรณ, 2550) 

1) กลยุทธ์ SO (SO strategy) เป็นต าแหน่งหรือสถานการณ์ท่ีเป็นเป้าหมายของทุกบริษทั 
โดยบริษทัจะใช้จุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส ถา้มีจุดอ่อนก็พยายามแกไ้ขเพื่อนให้เปล่ียนเป็น
จุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคก็ตอ้งพยายามเปล่ียนให้เป็นโอกาส ในกรณีน้ีบริษทัจะใช้จุดแข็งท่ีมีเพื่อ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ์ SO ถือว่าอยู่ในต าแหน่งการุกราน (Aggressive) กลยุทธ์ท่ีควรน ามาใช้ คือ (1) การ
เจาะตลาด (Market penetration) (2) การพฒันาตลาด (Market development)  (3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(Product development) (4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration) (5) การรวมตวัไปขา้งหน้า 
(Forward integration) (6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) (7) การกระจายธุรกิจท่ี
แตก ต่ างไปจาก เดิม  (Conglomerate diversification) (8) การกระจายธุ รกิ จจาก จุดศูน ย์กลาง 
(Concentric diversification) (9) การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) (10) กล
ยทุธ์ผสม (Combination) 

2) กลยุทธ์ WO (WO = strategy)  เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจพยายามให้มีจุดอ่อนต ่าสุดและมี
โอกาสสูงสุด ดังนั้ นธุรกิจท่ีมีจุดอ่อนในบางกรณีจะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข โดยการใช้ข้อ
ไดเ้ปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากร ท่ีมีทกัษะจากภายนอกในการพฒันาองค์การ ในกรณีน้ีบริษทั
จะพยายามแกไ้ขจุดอ่อนและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 
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กลยุทธ์ WO ถือว่า อยู่ในต าแหน่งการอนุรักษ์ (Conservative) กลยุทธ์ท่ีควรน ามาใช้ คือ (1) 
การเจาะการตลาด (Market penetration) (2) การพฒันาตลาด (Market development) (3) การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(Product development) (4) การกระจายธุรกิจจากศูนยก์ลาง (Concentric diversification) 

3) กลยุท ธ์  ST (ST strategy) เป็นสถานการณ์ ท่ี ธุ รกิจมี จุดแข็ งและมี อุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป้าหมายของบริษทัคือ พยายามให้มีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต ่าสุด 
ดังนั้ นบริษัทอาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจดัการ หรือ การตลาด เพื่อขจัด
อุปสรรคจากคู่แข่งขนั ในกรณีน้ีบริษทัจะใชจุ้ดแขง็เพื่อหลีกเล่ียงหรือเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

กลยุทธ์ ST ถือวา่อยูใ่นต าแหน่งการแข่งขนั (Competitive) กลยุทธ์ท่ีควรน ามาใชคื้อ (1) การ
เจาะการตลาด (Market penetration) (2) การพัฒนาตลาด (Market development) (3) การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ (Product development) (4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration) (5) การรวมตวั
ไปข้างหน้า (Forward integration) (6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) (7) การร่วม
ลงทุน (Joint venture) 

4) กลยุทธ์ WT (WT Strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีจุดอ่อนและมีอุปสรรค โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างจุดแข็งและขจดัอุปสรรคให้ต ่าสุด โดยบริษัทอาจใช้วิธีการร่วมลงทุน (Joint 
venture) การลดค่าใช้จ่าย (Retrench) การเลิกผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีก าไร (Liquidate) ในกรณีน้ีบริษทัจะ
พยายามสร้างจุดแขง็และเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

กลยทุธ์ WT ถือวา่อยูใ่นต าแหน่งการตั้งรับ (Defensive) กลยุทธ์ท่ีควรน ามาใชคื้อ กลยทุธ์การ
ตดัทอน (Retrenchment strategy) ประกอบด้วย (1) การไม่ลงทุน (Divesture) (2) การเลิกด าเนินงาน 
(Liquidation) (3) การเก็บเก่ียวผลประโยชน์  (Harvest) (4) การปรับเปล่ียน  (Turnaround) (5) การ
ล้มละลาย (Bankruptcy) และอาจใช้กลยุท ธ์การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric 
diversification strategy) 
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TOWS Strategic alternative Matrix 

 
ภาพที ่2.2 การวเิคราะห์กลยทุธ์โดยการใช ้TOWS Matrix 

ทีม่า: Michael A.Hitt และคณะ, 2551 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัเลขการเติบโตของตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีเฉล่ียประมาณปีละร้อยละ 15-20 ท  าให้มูลค่า
ตลาดอยูท่ี่ 14,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นแรงจูงใจชั้นดีท่ีดึงดูดให้ผูป้ระกอบการทั้งใหม่และเก่าเขา้มาร่วม
ในตลาดท าให้ตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นกลายเป็นการแข่งขนัท่ีรุนแรงและยงัผลักดันให้กระแสของ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นข้ึนมาแทนร้านอาหารในรูปแบบเดิมๆ อย่าง QSR (Quick Service Restaurant) หรือ 
“ร้านฟาสตฟ์ู้ ดฝร่ัง” การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมุมมองของผูบ้ริโภคชาวไทย ท่ีมองวา่การบริโภค
อาหารญ่ีปุ่น กลายเป็นการบริโภคแบบ บริโภคในชีวิตประจ าวนัมากข้ึนเป็นการปรับเปล่ียนภาพจาก
อดีตท่ีอาหารญ่ีปุ่นจะเป็นการบริโภคในวาระพิเศษมากกวา่เน่ืองจากมีราคาค่อนขา้งสูงท าใหก้ลายเป็น
อีกหน่ึงโอกาสในการผลกัดนัให้การบริโภคอาหารญ่ีปุ่นเขา้ไปสู่ชีวิตประจ าวนัของคนไทยมากข้ึน 
แนวโนม้ของตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นจะมีการแตกสาขายอ่ยเขา้ไปสู่ร้านอาหารเฉพาะอยา่งมากข้ึน อาทิ 
ร้านราเมน ร้านขา้วแกง กระหร่ี หรือร้านขา้วราดหน้า ท่ีส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวท่ีมีราคาตั้งแต่
ต ่ากว่าร้อยบาทจนถึงกว่าร้อยบาทตน้ๆ ท าให้สามารถเขา้มารองรับกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคไดง่้าย
ม า ก ข้ึ น ค ว า ม เป ล่ี ย น แ ป ล ง ท่ี น่ า ส น ใ จ ใ น ต ล า ด น้ี ก็ คื อ ใ น ช่ ว ง  4-5 ปี ท่ี ผ่ า น ม า 
ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีสามารถน ากลยทุธ์ราคาและรูปแบบการขายใหเ้ขา้กบั
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งลงตวั (สมบุญ, 2555) 
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2.2.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ 

 พิมลพรรณ (2552) ไดท้  าการศึกษาการจดัการเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหารบา้นโนนม่วง 
จังหวดัขอนแก่น โดยมีเน้ือหาท่ีวิจัยในด้านการจัดการ การตลาด ท าการวิเคราะห์ปัญหาการ
ด าเนินงานและน าเคร่ืองมือการจดัการมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค การศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
ร้านอาหารบา้นโนนม่วง 2 ดา้น คือ ดา้นการจดัการ การศึกษามุ่งไปท่ีการวเิคราะห์งาน (Job Analysis) 
การก าหนดค าบรรยายลกัษณะงาน (Job description) การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผูป้ฏิบติังาน 
(Job Specification) การก าหนดแนวปฏิบติักฎ ระเบียบ ส าหรับพนกังาน การก าหนดกระบวนการทา
งาน (Flow chart)  ดา้นการตลาดศึกษามุ่งท่ีการวิเคราะห์คู่แข่งขนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก(SWOT Analysis) และ Tows Matrix Five Forces Model การวิเคราะห์ EFAS IFAS การ
วงจรชีวติธุรกิจ (OLC) และในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เจา้ของร้านและการสังเกตการณ์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบส ารวจและแบบสอบถาม การวเิคราะห์
และแปรผลจะใชส้ถิติเชิงพรรณนาน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิและภาพรวมของขอ้มูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ การหาค่าความถ่ี ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉล่ีย พรรณพิมล (2552) ไดศึ้กษาถึงสภาพ
ปัญหาการจดัการและการตลาดของร้านอาหารมงัสวิรัติและท าการหาแนวทางในการพฒันาการ
จดัการร้านอาหารมงัสวิรัติโดยการเก็บขอ้มูลจากเจา้ของร้าน พนกังาน ลูกคา้ประจ าและลูกคา้ทัว่ไป 
โดยใชก้ารสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีการจดัการและส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎี
การวิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อหาแนวทางในการจดัการร้านอาหารมงัสวิรัติ ผลการศึกษาพบวา่ดา้น
สภาพและปัญหาทัว่ไปของการจดัการร้านจะใชท้ฤษฎีการจดัการซ่ึงเป็นการจดัการใน 5 ดา้นคือ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การจดัการเงินทุน การจดัการวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการจดัการและจรรยาบรรณ
ทางการจดัการธุรกิจ ซ่ึงการศึกษาพบว่าดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการสรรหาบุคลากรโดย
ระบบอุปถมัภแ์ละระบบคุณธรรม มีการคดัเลือกโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างมีการตั้งค  าถาม
แบบไม่ตายตวั มีการฝึกอบรมพนักงานด้วยการสอนงานจากเจา้ของและมีการประเมินผลงานของ
พนกัดว้ยการสังเกตจากเจา้ของ ส่วนดา้นการจดัการเงินทุนมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตวัในการ
ลงทุนทั้งหมด ส าหรับการจดัการวสัดุอุปกรณ์มีการจดัซ้ือวสัดุท่ีคงทนและสามารถหาซ้ือไดง่้ายจาก
ร้านคา้ทัว่ไป มีการบริหารดูแลและซ่อมบ ารุงดว้ยตวัเจา้ของร้านเอง ในส่วนของการจดัการพบว่ามี
การจดัการดว้ยกระบวนการติดตามการด าเนินการตามเป้าหมาย 5 ประเภท คือ การวางแผน การจดั
องค์การ การสั่งการ การประสานงานและการควบคุม ด้านการตลาดใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นตวัวเิคราะห์พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัราคา ใชว้ตัถุดิบ
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ท่ีดีมีการเก็บรักษาท่ีดี วิธีการปรุงท่ีเสร็จแล้วรีบขาย ดา้นราคามีการตั้งราคาให้เหมาะสมกบัตน้ทุน
ราคาวตัถุดิบ มีการตั้งราคาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและลกัษณะของคู่แข่ง ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีการจดัจ าหน่ายทั้ งช่องทางตรงและช่องทางอ้อม ช่องทางตรงท าโดยการปรุงอาหารสู่
ผูบ้ริโภคโดยตรงและช่องทางออ้มจะเป็นการรับสินคา้เพื่อมาจ าหน่ายต่ออีกทอดหน่ึงและดา้นการ
ส่งเสริมการขายมีการประชาสัมพนัธ์ ท าป้ายหรืเอกสารแนะน าอาหารรวมถึงการให้ส่วนลด ในส่วน
ของความพึงพอใจของผูบ้ริโภควิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติทั้ งในด้านพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ส าหรับแนวทางการจดัการจะวิเคราะห์
โดยใช้ทฤษฎีปัจจยัการจดัการในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มความนิยมในการบริโภคอาหาร
มงัสวรัิติ 

2.2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ทนิศา (2552) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อุตสาหกรรมขา้วโพดหวานในประเทศไทยโดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระบบธุรกิจของอุตสาหกรรมขา้วโพดหวานในประเทศไทย วิเคราะห์
ต าแหน่งประเทศผูผ้ลิตและส่งออกขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋องท่ีส าคญัในตลาดโลกนัน่ก็คือ ประเทศ
ไทย ฮังการี สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส โดยใช้แบจ าลองของ Boston Consulting Group Matrix 
(BCG) และท าการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของผูผ้ลิตและผูส่้งออกขา้วโพดหวานโดย
ใช้ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มความสามารถในการ
ส่งออกซ่ึงผลการวิเคราะห์ตามแบบของ BCG การวิเคราะห์ต าแหน่งประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานในตลาดโลกพบว่าในช่วง พ.ศ. 2548-2550 ประเทศไทยสามารถเป็นผูน้ าปริมาณดา้น
ปริมาณการส่งออกได้ส าเร็จโดยมีส่วนแบ่งตลาดสัมพนัธ์เท่ากบั 1.02 เท่าตวั โดยในปี พ.ศ. 2545-
2547 ปริมาณการส่งออกขา้วโพดหวานของประเทศไทยอยู ่ณ ต าแหน่ง Question mark และเล่ือนขั้น
มาอยูใ่นต าแหน่ง Star ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2550 

ปุณยวจัน์ (2554) ท าการศึกษาถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกรวมถึงสาเหตุท่ีมีผลกระทบ
ต่อยอดขายธุรกิจร้านอาหาร 4Dinner และได้ศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันร้านอาหารโดยจะใช้เค ร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ Five Forces Model, SWOT 
Analysis และTOWS Matrix ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่น 
ปัจจัยด้าน คู่แข่งขัน  กระบวนการท างานและการจัดการ สถาน ท่ีตั้ งของร้าน  เงินทุน  การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อยอดขายโดยมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของร้านเม่ือท าการวิเคราะห์จากปัจจยัภายนอกและภายในโดยเคร่ืองSWOT Analysis มา
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จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนคู่แข่งเม่ือพบปัญหาท่ีส าคญัแลว้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาโดยการ
สร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยการใช้เคร่ืองมือ TOWS Matrix เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้กลยุทธ์ 
หลงัจากท่ีวิเคราะห์ผลออกมาแลว้ท าให้ผูท้  าการศึกษาตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโดมุ่งดา้น
การกระจายธุรกิจโดยมีความสัมพนัธ์กบัธุรกิจเดิม อาศยัจุดเด่นของร้านท่ีมีฐานลูกคา้เดิมซ่ึงมีความ
จงรักภกัดีกับทางร้าน สร้างความหลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงานท าให้ทางร้าน
สามารถขยายตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไดแ้ละเพื่อเพิ่มยอดขายและก าไร 

 สมชาติ (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารเบนโตะ (ขา้วกล่องสไตล์ญ่ีปุ่น) ได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจขา้วกล่องสไตล์ญ่ีปุ่นรวมไปถึงการ
วเิคราะห์คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Forces เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคและไดท้ าการวิเคราะห์ SWOT Analysis จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ่ือง
ตน้ไปสร้างกลยุทธ์ขององคก์รและมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การปฎิบติัเพื่อเป็น
แนวทางในการท าธุรกิจร้านอาหารฮารุเบนโตะและจากการประเมินสภาพแวดล้อมมหภาคพบว่า
ธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนไม่แน่นอน แต่เม่ือพิจารณาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแลว้พบวา่ธุรกิจอาหารเบนโตะสามารถประสบความส าเร็จและเติบโตไดใ้น
อนาคต ส่วนการวเิคราะห์คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมฮารุเบนโตะมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นสถานท่ีตั้งหรือ
อยูใ่นท าเลย่านศูนยก์ลางของธุรกิจและทางร้านมีการคิดคน้เมนูสูตรใหม่ตลอดเวลา และส าหรับการ
วเิคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็งของทางร้านคือทางร้านมี Connection กบัผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นและมีท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์รวมถึงการมีพอ่ครัวท่ีมีประสบการณ์มีความสามารถสูง จุดอ่อน
ของทางร้านจะเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นแบรนด์ใหม่จึงไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนักจึงท าให้ตอ้งใช้เงินในการ
ลงทุนสูง ส าหรับโอกาสของทางร้านมองวา่แนวโน้มในอนาคตธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี
และกลุ่มผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ความสนใจในอาหารรูปแบบใหม่มากข้ึน ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัของร้าน
ท่ีส าคญัก็คือการแข่งขนัท่ีสูงและมีสินคา้ทดแทนหาไดง่้าย เม่ือท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผล
ต่อก่ารท าธุรกิจร้านอาหารเบนโตะพบวา่กลยทุธ์ท่ีทางร้านเนน้เป็นส าคญัคือกลยุทธ์ทางการตลาดโดย
เนน้เร่ืองความหลากหลายของเมนูอาหารและคุณภาพของวตัถุดิบเป็นหลกัรองลงมาคือสถานท่ีตั้งของ
ร้านและการท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและการก าหนดราคาของอาหารใหเ้หมาะสมตามล าดบั 

 อรยุพา (2554) ไดศึ้กษาถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบบปลอดเน้ือสัตวส์ไตล์สลดับุฟเฟต์เพื่อ
จดัจ าหน่ายใหก้บักลุ่มบุคคลท่ีรักสุขภาพ ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัร้านข้ึนมา
ใหม่เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงไดท้  าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งทางทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
จากนั้นไดน้ าขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวิเคราะห์โดยการใช ้SWOT Analysis เพื่อหาปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
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ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพโดยการใช ้TOWS Matrix และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดรูปแบบธุรกิจและ
กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า จุดแข็งของทางร้านคือมีท าเลท่ีตั้ งของร้านอยู่ในย่านธุรกิจ 
เดินทางสะดวก เน้นการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
เป็นหลักและเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเน้นอาหารท่ีท าจากผกัสดไฮโดรโปนิกส์
นานาชาติและเมนูท่ีหลากหลาย จุดอ่อนก็คือเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเปิดใหบ้ริการใหม่ ยงัไม่เป็น
ท่ีรู้จกัจึงอาจมีตน้ทุนทางการตลาดค่อนขา้งสูงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาด
ใหม่รวมถึงทัศนะคติของผูบ้ริโภคด้านลบต่อรสชาติอาหารท่ีว่าอาหารเจหรือมงัสะวิรัตมีรสชาติ
อาหารท่ีจืดไม่อร่อยและยงัไม่มีความช านาญในการบริหารงานและในการใหบ้ริการรวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรบุคคล ส าหรับโอกาสของทางร้านมองว่าในอนาคตยงัมีแนวโน้มการขยายตวัของทาง
เศรษฐกิจและการขยายตวัของประชากรรวมถึงแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจสุขภาพ
กนัมากยิ่งข้ึนและในส่วนของอุปสรรคจะเป็นในเร่ืองของการมีสินคา้ทดแทนมีมาก หลงัจากผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจบัคู่กนัของปัจจยัโดยการใช ้TOWS Matrix พบวา่ ธุรกิจ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพปลอดเน้ือสัตวมี์แนวโน้มเติบโตเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองจากการน าเสนอท่ีมีความ
แตกต่าง สร้างการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการมองเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการ
ตลอดจนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งก็จะน าไปสู่ความส าเร็จในธุรกิจได ้

หลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้พบวา่
เคร่ืองมือท่ีผู ้วิจ ัยเลือกท่ีจะน าไปประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของร้านท่ีมีอยูน่ัน่คือการวิเคราะห์ต าแหน่งทางการตลาด (BCG Matrix) และการ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ป
สร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยใช้ TOWS Matrix มาเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์จบัคู่ของปัจจยัดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นเช่น ปัจจยัดา้นการจดัการโดยมี 
เงินทุน ทรัพยากรบุคคล วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการจดัการ รวมไปถึงปัจจยัทางดา้นสังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เป็นตน้ ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคท่ี
เขา้ใจง่ายและไม่ซบัซ้อนนิยมน ามาใชว้ิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์
อยา่งแพร่หลายและให้ความสะดวกแก่ผูน้ าไปใชส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างมากมาย แต่ก็มีโอกาสผิดพลาดในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้อนัเน่ืองมาจากคุณภาพของขอ้มูลท่ี
น ามาวเิคราะห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการทบทวน SWOT เป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบสภาพวา่เหตุการณ์และปัจจยั
ต่างๆท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยส ารวจสถานการณ์และขอ้มูลต่างๆของร้านอาหาร
ต่างชาติเพื่อทราบโอกาสในการท าธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากโดยเลือก
ตวัอยา่งร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กเพื่อศึกษารูปแบบการจดัการโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
จดัการมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจเพื่อให้ทราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขต
การศึกษา กรอบแนวคิดการวจิยั ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาในช่วงปีพ.ศ. 2556-2557 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน ส่วน
แรกจะศึกษาถึงสถานการณ์การท าธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยท าการ
สัมภาษณ์โดยตรงจากผูป้ระกอบร้านอาหารต่างชาติและจากการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้ ในส่วนท่ี 2 จะมุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตากโดยใช้ แนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการผลิตและการด าเนินงานหรือเรียกสั้นๆวา่ 4M มา
ใชใ้นการวิเคราะห์การจดัการธุรกิจและในส่วนท่ี 3 ท าการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใชท้ฤษฎีตามแนวทาง
ของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั (BCG) เพื่อประเมินการจดักลุ่มของธุรกิจวา่ควรจดัอยูใ่นกลุ่มใดและ
ท าการศึกษาดูว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจโดยจะใช้ SWOT Analysis  เป็นเคร่ืองมือ
วิเคราะห์และจะน าเอาผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ มาสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจโดยใช ้
TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในปัจจุบนั 
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3.2 ข้อมูลและการเกบ็รวบรวม 

เพื่อให้การศึกษาในคร้ังน้ีสมบูรณ์และบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาจะท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการวเิคราะห์เพื่อทราบถึงการบริหารการจดัการการผลิตและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการท าธุรกิจร้านอาหารต่างชาติ 

2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ส ารวจสถานการณ์ร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตากโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 1 กลุ่ม คือผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารต่างชาติ ก าหนดแบบสอบถามโดยสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการร้านอาหาร 
ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ทั่วไปของร้านอาหารและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูป้ระกอบการ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของร้าน สถานการณ์ในการท าธุรกิจ
ร้านอาหาร การจดัการดา้นการผลิต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจและขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

3.3 วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ต าราเรียน นิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์ งานวิจยัและการคน้ควา้จากอินเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในข้อท่ี 1 จะใช้สถิติเชิงพรรณนาท าการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ
ร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด ใช้แบบสอบถามแบบเจาะจงจากผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ต่างชาติในอ าเภอแม่สอด โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อตอบ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 จะใช้แนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการดา้นการ
ผลิตและการด าเนินงานของศิริวรรณและคณะท่ีเป็นการจดัการดา้นทรัพยากรและการบริหาร 4 ดา้น
คือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ (management) มาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การจดัการธุรกิจและเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 จะท าการวิเคราะห์และประเมินการจดักลุ่มธุรกิจ
(BCG) ให้มาเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการจดัการทรัพยากรร้านอาหารซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเรียนรู้และน าไปปรับใช้และท าการวิเคราะห์  SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโดยการประเมินปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยจะแบ่งไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่3.1 ปัจจยัภายนอกในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป  
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทีก่่อให้เกดิโอกาสและอุปสรรค 

การเมืองและกฎหมาย 

(Political and Legal) 

- กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆของรัฐบาล  
- นโยบายการเก็บภาษีของรัฐบาล  
- กฎระเบียบการจดัตั้งร้าน  
- กฎหมายควบคุมราคาสินคา้  
- กฎหมายแรงงาน 
- กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เศรษฐกจิ(Economic) 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
- อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นระยะยาวในการกูย้มืเงิน 
- การขยายตวัของเมือง  
- ภาวะเงินเฟ้อ 
- รายไดป้ระชากร 
- ภาวการณ์การวา่งงาน 

สังคมและวฒันธรรม 

(Social and cultural) 

- วถีิทางในการด าเนินชีวติของประชาชนรวมทั้งทศันคติ  
- ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค 
- การเปล่ียนแปลงทางสังคม อาทิเช่น อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากร 
ลกัษณะของครอบครัว ระดบัการศึกษา 

- การเปล่ียนแปลงในตวัผูซ้ื้อสินคา้และบริการก่อใหเ้กิดวธีิการน าเสนอ
และวิธีการใชสิ้นคา้และบริการรูปแบบใหม่ๆเช่น การให้สินเช่ือ การ
ซ่อมบ ารุง บริการเสริมอ่ืนๆ   

เทคโนโลยี 

(Technological) 

- ระบบการส่ือสารในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
- ระบบการประมวลขอ้มูลแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
- การเกิดนวตักรรมของสินคา้และบริการใหม่ๆ 
- การพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตวตัถุดิบ การแปรรูป
วตัถุดิบ 

ทีม่า: พกัตร์ผจงและพสุ, 2545 
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ตารางที ่3.2 ปัจจยัภายในในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป                                                                         
ปัจจัยภายใน ปัจจัยทีก่่อให้เกดิจุดแข็งจุดอ่อน 

เจ้าของกจิการ (Owners) 

- ความเป็นผูน้ า 
- ความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ 
- การตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
- แกไ้ขสถานการณ์ไดดี้ 
- มีความคิดสร้างสรรค ์

การเงิน (Money) 
- มีสภาพคล่องทางการเงิน 
- แหล่งเงินทุนท่ีมีศกัยภาพ 
- เงินทุนหมุนเวยีน 

พนักงาน (Employee) 

-  มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการท างานดีเยีย่ม 
- แรงจูงใจในการท างาน 
- การคดัเลือกพนกังานใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง 
- ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Technological) 

- ฐานข้อมูลเก็บรายช่ือและรายละเอียดลูกค้าท่ีครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

- การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นอินเตอร์เน็ต 
- การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาผา่นเวบ็ไซค ์

ซัพพลายเออร์ 

- ผูส่้งมอบสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
- คุณภาพของสินคา้ดีเยีย่มและเช่ือถือได ้
- ความสามารถและอ านาจในการต่อรอง 
- ความน่าเช่ือถือ 
- การบริการหลงัการขายท่ีเยีย่มยอด 

ทีม่า: พกัตร์ผจงและพสุ, 2545 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เม่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจไดแ้ลว้สามารถระบุวา่อะไรเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อนของธุรกิจรวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจได้แล้วนั้ นจึงจะน าเอาข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยจะใช้ TOWS Matrix มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาแนว
ทางการสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อธุรกิจโดยมีวธีิการในการจดัสร้างตาราง TOWS 8 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1. ระบุรายการโอกาสภายนอกท่ีส าคญัของธุรกิจ 
2. ระบุรายการอุปสรรคภายนอกท่ีส าคญัของธุรกิจ 
3. ระบุรายการจุดแขง็ภายในของธุรกิจ 
4. ระบุรายการจุดอ่อนภายในของธุรกิจ 
5. จบัคู่จุดแขง็ภายในกบัโอกาสภายนอกและบนัทึกผลลพัธ์ของกลยทุธ์ SO ในเซลลท่ี์ 
 เหมาะสม 
6. จบัคู่จุดอ่อนภายในกบัโอกาสภายนอกและบนัทึกผลลพัธ์ของกลยทุธ์ WO  
7. จบัคู่จุดแขง็ภายในกบัอุปสรรคภายนอกและบนัทึกผลลพัธ์ของกลยทุธ์ ST 
8. จบัคู่จุดอ่อนภายในกบัอุปสรรคภายนอกและบนัทึกผลลพัธ์ของกลยทุธ์ WT 

เทคนิคในการสร้างตาราง TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์นั้น จะมี
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นการ
ระบุให้เห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองคก์าร ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการ
ก าหนดกลยุท ธ์ ท่ี ใช้ เทคนิคTOWS Matrix น้ี จะ ข้ึนอยู่กับความสามารถในการวิ เคราะห์ จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าให้
เกิดกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ (สาโรจน์, 2546) 

1)   กลยุทธ์ SO เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวกทั้งคู่ ซ่ึง
องคก์รควรจะใช้จุดแข็งและโอกาสร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (กลยุทธ์เชิง
รุก) 

2)  กลยุทธ์ WO เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดอ่อนกบัโอกาส ซ่ึงมี W เป็นปัจจยัเชิงลบ แต่มี O 
เป็นปัจจยัเชิงบวก มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก (กลยุทธ์เชิง
แกไ้ข) 

3)  กลยุทธ์ ST เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดแข็งกบัอุปสรรค ซ่ึงมี S เป็นปัจจยัเชิงบวก และมี 
T เป็นปัจจยัเชิงลบ โดยจะใชจุ้ดแข็งของบริษทัหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค (กลยุทธ์เชิง
ป้องกนั) 
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4)  กลยุทธ์ WT เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดอ่อนกบัอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงลบทั้งคู่ เป็น
กลวธีิเชิงรับหรือป้องกนัท่ีมุ่งตรงไปท่ีการลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค (กลยทุธ์เชิงรับ) 

หลงัจากท าการวเิคราะห์จบัคู่เพื่อหากลยทุธ์ใหม่ไดแ้ลว้ผูป้ระกอบการสามารถน าเอากลยทุธ์
ท่ีไดไ้ปปรับประยกุตใ์ชก้บักิจการในสถานการณ์ปัจจุบนัไดต่้อไป 

3.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาไดก้ าหนดกรอบวิธีการศึกษา คือ วิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นโดย ท าการ
ส ารวจสถานการณ์และขอ้มูลต่างๆของร้านอาหารต่างชาติเพื่อให้ทราบถึง โอกาสในการท าธุรกิจ
ร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ไดร้วมถึงไดเ้ลือกตวัอยา่งร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็ก
เพื่อศึกษาถึง รูปแบบการจดัการโดยการใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการมาท าการวิเคราะห์ 
และท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจเพื่อให้ทราบวา่มีปัจจยั ใดบา้งท่ีจะส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 

4. การวเิคราะห์เพื่อการ

ก าหนดกลยทุธ์ของกลุ่ม

ธุรกิจ (BCG Matrix) 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

1. ส ารวจสถานการณ์และขอ้มูล

ทัว่ไปของร้านอาหารต่างชาติใน

อ าเภอแม่สอด 

รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ส ารวจรวมถึงขอ้มูลทุติยภูมิ

ท่ีไดจ้ากการสืบคน้และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้

สถิติเชิงพรรณนา 

2.  การจดัการธุรกิจ (4M) 

- คน (man) 
- เงิน (money) 
- วสัดุอุปกรณ์ 

(material) 
- การจดัการ 

(management) 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 

- จุดแขง็ (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 
- โอกาส (Opportunities) 

- อุปสรรค (Threats) 

การวเิคราะห์กลยทุธ ์(TOWS Matrix) 

- SO  (กลยทุธ์เชิงรุก) 
- WO  (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) 
- ST  (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) 
- WT  (กลยทุธ์เชิงรับ)   

วเิคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่น 

27 



 

 

28 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

      ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานการณ์ธุรกิจอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก รวมถึงการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กและการก าหนดกลยุทธ์
ใหม่ให้ เหมาะสมกับธุรกิจโดยท าการรวบรวมข้อมูลทุ ติยภู มิ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านอาหารต่างชาติชนิดอ่ืนๆโดยจะน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น
หวัขอ้ดงัน้ี สถานการณ์การท าร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด การวเิคราะห์การจดัการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นขนาดเล็กโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการ(4M) และการวเิคราะห์ SWOT Analysis มาใชใ้น
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ทฤษฎีตาม
แนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตนั (BCG) เพื่อประเมินการจดักลุ่มของธุรกิจวา่ควรจดัอยูใ่นกลุ่ม
ใดและท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก TOWS Matrix เพื่อก าหนดหากลยุทธ์ใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจ 
 
4.1 ภาพรวมการท าธุรกจิร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก  

จุดเร่ิมตน้ของการท าร้านอาหารต่างชาติในแม่สอด แม่สอดเป็นเมืองเล็กๆ ซ่ึงอยู่ห่างไกลจากอ าเภอ
เมืองเป็นอยา่งมากท าให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเดินทางถึง 1 ชัว่โมง จากอ าเภอเมืองตากมายงัอ าเภอ
แม่สอด การเดินทางเขา้มาอ าเภอแม่สอดตอ้งผ่านหุบเขาและถนนท่ีมีความคดเค้ียว ท าให้แม่สอดมี
ความสวยงามทางดา้นธรรมชาติและมีชายแดนติดกบัประเทศพม่า ท าใหช้าวพม่าเดินทางเขา้มาท างาน
ในประเทศไทยมากข้ึนเน่ืองจากค่าครองชีพและค่าจา้งในประเทศไทยสูงกวา่ จึงท าใหป้ริมาณแรงงาน
ต่างดา้วชาวพม่ามีมากข้ึนตามล าดบั มีทั้งประกอบอาชีพทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  ส่งผลให้มี
แรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก ท าให้มีชาวต่างชาติหรือองคก์รต่างๆเดินทางเขา้มาในอ าเภอแม่สอด 
เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวพม่าและแรงงานต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ความ
ช่วยเหลือดา้นการด าเนินชีวิต ซ่ึงองคก์รท่ีเขา้มาช่วยเหลือเป็นองคก์รต่างประเทศทั้งนั้นส่งผลใหมี้การ
ก่อตั้งร้านอาหารต่างชาติ แรกเร่ิมก็เปิดท าการไม่มากนกัเน่ืองจากวา่เป็นธุรกิจท่ีตอ้งทดลองเปิด และ
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ดว้ยสภาพแวดล้อมของแม่สอดท่ีเป็นธรรมชาติ เร่ิมเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติก็จะมี
ความตอ้งการเขา้มาท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เร่ิมมีนายทุนเขา้มาลงทุนท าธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
แรงงานเป็นจ านวนมากจึงท าใหช้าวพม่ายิ่งเดินทางเขา้มาในอ าเภอแม่สอด ร้านอาหารท่ีเปิดรุ่นบุกเบิก
สามารด าเนินกิจการไดม้าเป็นอย่างดีเน่ืองจากกวา่ร้านอาหารต่างชาติท่ีมีน้อยแต่จ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน จึงท าให้นายทุนมองเห็นการเจริญเติบโตของร้านอาหารต่างชาติ จึงท าใหมี้จ านวน
ร้านอาหารต่างชาติ เพื่อรองรับประชากรชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน และเน่ืองด้วยกระแสนิยมอาหาร
ต่างชาติจากเดิมท่ีมีแค่อาหารจีน ก็เร่ิมมีร้านอาหารต่างชาติชนิดอ่ืนเปิดแข่งขนักนัมากข้ึนท าให้ อ าเภอ
แม่สอดในปัจจุบนัมีร้านอาหารยุโรป ญ่ีปุ่น จีน พม่า เวียดนาม และดว้ยทางดา้นเทคโนโลยี สังคม 
Social Network ท่ีมีการแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอคลิป เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวหรือส่ิงสวยงามทาง
ธรรมชาติมากข้ึน จึงท าให้อ าเภอแม่สอดเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติท่ีถูกเผยแพร่
ออกไปไดรั้บความนิยม และมีการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดมากยิง่ข้ึน จึงท าใหจ้ากเดิม
ท่ีมีประชากรชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในแต่ก่อนจะเป็นชาวองักฤษ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีสัญชาติ เยอรมนั สเปน 
จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดมากข้ึน ท าให้เกิดการเติบโตทางดา้น
ร้านอาหารต่างชาติและแข่งขนักนัสูงข้ึน   
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ภาพที ่4.1 จ านวนร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

 

 

30 

 

 



 

31 

จากภาพท่ี 4.1 การรวบรวมสถิติร้านอาหารต่างชาติท่ีเปิดด าเนินธุรกิจในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตากของกองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดในปีพ.ศ.2555 พบว่า มีร้านอาหารต่างชาติท่ี
ไดรั้บการจดทะเบียนพาณิชยท์ั้งหมด 17 ร้าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ต่างชาติ พบวา่ ร้านอาหารต่างชาติท่ีเขา้มาบุกเบิกและก่อตั้งเป็นร้านอาหารต่างชาติร้านแรกในอ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก คือ ร้านอาหารจีน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 จากนั้นในปีพ.ศ.2538 ไดมี้ร้านอาหารญ่ีปุ่น
เพิ่มข้ึนมาอีก 1 ร้านแต่ในขณะนั้นอาหารญ่ีปุ่นยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เน่ืองจากยงัมีราคาสูง และ
ลูกคา้เป็นนกัธุรกิจท่ีมีรายไดสู้ง ท่ีเขา้ใชบ้ริการส าหรับลูกคา้ทัว่ไปยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ต่อมาในปี
พ.ศ.2542-2543 ได้มีร้านอาหารยุโรปเพิ่มข้ึนมาอีก 2 ร้าน เน่ืองจากปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เพิ่มข้ึนและมีความตอ้งการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงเร่ิมมีการก่อตั้งร้านอาหารพม่าเพื่อรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ชาวพม่าท่ีเขา้มาในอ าเภอแม่สอด ส่วนธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นภายหลงัท่ีอาหาร
ญ่ีปุ่นเป็นท่ีรู้จกัจากบุคคลทัว่ไปและเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ท่ีเร่ิมหันมา
สนใจบริโภคอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน ปีพ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบนั ไดมี้ร้านอาหารญ่ีปุ่นเปิดให้บริการ 2 ร้าน
ดว้ยกนัซ่ึงกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จึงตอบรับกบัอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีความประณีตในการ
ประกอบอาหารและใช้วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ จึงของผูค้นในอ าเภอแม่สอดเร่ิมมาบริโภคมากข้ึนจาก
การประชาสัมพนัธ์ในช่องทางส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลขา้งตน้ท าใหเ้ห็น
วา่ในอนาคตธุรกิจร้านอาหารต่างชาติมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน   

1. การจดัการร้านอาหารยโุรปในอ าเภอแม่สอด 

จากการส ารวจและสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างชาติถึงลกัษณะของการจดัการ
ร้านอาหารพบวา่ ร้านอาหารยโุรปทั้ง 6 ร้าน มี 4 ร้านท่ีมีลกัษณะการจดัการท่ีเจา้ของหรือหุ้นส่วนเป็น
ผูท่ี้เขา้มาบริหารจดัการร้านเองทั้งหมดและอีก 2 ร้านจะมีการจดัจา้งพนกังานมาท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ
ร้านมาดูแลและบริหารจดัการร้านเน่ืองจากเจา้ของร้านท่ีแท้จริงไม่สามารถเขา้มาดูแลและบริหาร
จดัการไดด้ว้ยตวัเองเพราะเปิดด าเนินกิจการอยู่หลายสาขาไม่สามารถจดัการดูแลดว้ยตวัเองทั้งหมด
หรือเจา้ของบางรายท างานอยูต่่างประเทศจะกลบัมาดูแลกิจการไดไ้ม่บ่อย จึงไดมี้การจา้งผูจ้ดัการมาดู
ระบบการจดัการแทน และในการเลือกจดัตั้งร้านอาหารยโุรปในอ าเภอแม่สอดจงัหวดัตาก เหตุผลของ
การเลือกจดัตั้งร้านอาหารยุโรปส่วนใหญ่คือ ตอ้งการความแปลกใหม่และเลือกท่ีจะเปิดเพราะเจา้ของ
ธุรกิจมีความช านาญในการประกอบอาหาร ส่วนขนาดของกิจการร้านอาหารยุโรปส่วนใหญ่จะมี
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส าหรับประเภทอาหารท่ีให้บริการร้านท่ีจะเน้นขายอาหารยุโรปเป็นหลกั
และขายอาหารยุโรปร่วมกบัอาหารไทยมีอตัราส่วนเท่ากนัของจ านวนร้านอาหารยุโรปทั้งหมด โดย
ส่วนใหญ่จะเนน้จ าหน่ายท่ีร้านเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีอีก 2 ร้านท่ีมีการจดัจ าหน่ายโดยมีการบริการส่ง
ถึงท่ี (Delivery) ในส่วนของการบริหารจดัการพบวา่ การจา้งพนกังานส่วนใหญ่มีจ านวน 5-10 คนและ
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ท่ีเหลืออีก 2 ร้านจะมีการจดัจา้งพนักงานท่ีน้อยกว่า 5 คน ด้านการจดัการวตัถุดิบพบว่าร้านอาหาร
ยุโรปส่วนใหญ่ร้อยละ 83.33 ไม่มีการน าเขา้วตัถุดิบ เน่ืองจากการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศยงัมี
ตน้ทุนในการน าเขา้ท่ีสูงและร้านอาหารส่วนใหญ่มีการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีไม่สามารถหาซ้ือไดต้าม
ทอ้งถ่ินจากชพัพลายเออร์ท่ีให้บริการซ่ึงมีหลายรายท่ีให้เลือกใชบ้ริการ ในส่วนของกลุ่มลูกคา้หลกัท่ี
เขา้ใช้บริการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติจะไม่มีลูกคา้ชาวไทยลว้นมาใช้บริการเพียง
อย่างเดียว โดยมีจ านวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการต่อวนัอยู่ท่ีจ  านวน 21-30 คนมากถึงร้อยละ50  
ร้านอาหารยุโรปส่วนใหญ่ได้มีการตดัสินใจท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปเน่ืองด้วยยงัได้ก าไรจากผล
ประกอบการ จึงส่งผลให้แนวโน้มในการท าธุรกิจร้านอาหารยงัคงสามารถด าเนินไดดี้และมีโอกาส
ขยายตวัหรืออาจยงัทรงตวัอยู ่แต่ก็มีอยู ่2 ร้านท่ีมีผลก าไรนอ้ยและอาจมีแนวโนม้ท่ีต ่าลงไดใ้นอนาคต
อนัเน่ืองมาจากท าเลท่ีตั้งไม่เหมาะสมและรสชาติอาหารท่ีไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร 

 
ภาพที ่4.2 บรรยากาศร้านอาหารยโุรปในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

2.  การจดัการร้านอาหารจีนในอ าเภอแม่สอด 

 ร้านอาหารจีนท่ีเปิดให้บริการในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มีอยู่ 2 ร้าน จากการสัมภาษณ์
พบว่า ร้านอาหารจีนจะเป็นร้านอาหารต่างชาติแรกท่ีเข้ามาเปิดด าเนินธุรกิจซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจมานานมากกวา่ 40 ปี และนอกจากน้ีร้านอาหารจีนยงัเป็นร้านอาหารต่างชาติร้านแรกท่ีได้
เขา้มาด าเนินธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากท่ีเปิดมานานโดยการสืบทอดต่อ
จากบรรพบุรุษมานานมากกว่า 1 รุ่น มีการบริหารจดัการร้านด้วยเจา้ของหรือหุ้นส่วนเองทั้ง 2 ร้าน
โดยมีการเปิดท าการเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ มีการจดัจา้งพนกังานมากกวา่ 10 คน และจะเน้นขาย
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เฉพาะอาหารจีนเท่านั้น ส่วนร้านอาหารจีนอีก 1 ร้านเป็นการเปิดด าเนินธุรกิจโดยเจา้ของมีความ
ช านาญในการประกอบอาหารมีประสบการณ์ในการเป็นพ่อครัวในภตัตาคารมาก่อนและตอ้งการ
กลบัมาเปิดท่ีอ าเภอแม่สอด โดยถือวา่ในอ าเภอแม่สอดมีจ านวนประชากรเช้ือสายจีนท่ีไดอ้าศยัอยูเ่ป็น
จ านวนมากตั้งแต่อดีตท่ีเขา้มาคา้ขายรวมถึงการตั้งถ่ินฐานประจ าจึงไดคิ้ดท าการลงทุนเปิดร้านอาหาร
ขนาดกลางมีจ านวนพนกังาน 5-10 คน โดยมีการจดัจ าหน่ายทั้งอาหารจีนและอาหารไทยร่วมกนั และ
ร้านอาหารจีนท่ีเปิดบริการทั้ง 2 ร้านน้ีจะเน้นจ าหน่ายอาหารท่ีร้านเพียงอย่างเดียว และมีร้านเดียว
เท่านั้นท่ีมีการน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถสั่งซ้ือจากญาติพี่น้องท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศจีนได้ง่ายโดยมีการจดัซ้ือในปริมาณคราวละมากๆเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มลูกค้า
ร้านอาหารจีนขนาดใหญ่จะมีทั้งลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารจีนอีกร้านจะมีแต่
ลูกคา้ชาวไทยเขา้มาใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากร้านยงัเปิดด าเนินการไดไ้ม่นานและยงัไม่ค่อยมีช่ือเสียง
เท่าใดนัก จ านวนลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการร้านอาหารจีนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีผูเ้ข้ามาใช้บริการต่อวนั
มากกว่า 50 คน ส่วนร้านอาหารจีนขนาดกลางก็จะมีลูกคา้ 21-30 คนโดยประมาณ โดยภาพรวมของ
การท าธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ร้านอาหารจีนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีผลประกอบการก าไร
ดีเป็นผลเน่ืองจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลานานและมีกลุ่มลูกคา้ประจ าเป็นจ านวนมากแต่มีแนวโน้ม
ธุรกิจยงัทรงตวัอยูแ่ละยงัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ส่วนร้านอาหารจีนอีกหน่ึงร้านมีผลก าไรนอ้ย
ซ่ึงมีผลมาจากการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาไม่เหมาะสมกบัราคาอาหาร มีการตั้งราคาอาหารค่อนขา้ง
สูงเม่ือเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบ กอปรกับมี เมนูอาหารให้ เลือกค่อนข้างน้อย ไม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ร้านจึงท าใหมี้จ านวนลูกคา้ไม่มากเท่าท่ีควร  

 

ภาพที ่4.3 ร้านอาหารจีนท่ีเปิดด าเนินการในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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3. การจดัการร้านอาหารพม่าในอ าเภอแม่สอด 

ร้านอาหารพม่าในอ าเภอแม่สอดมีดว้ยกนั 4 ร้าน มีลกัษณะการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ในการ
ด าเนินเปิดธุรกิจเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีไดเ้ขา้มาด าเนินเปิดท าธุรกิจร้านอาหารพม่าในแม่สอดมาจากการ
เข้ามาตั้งถ่ินฐานของเจ้าของธุรกิจและมีลักษณะการจดัการของร้านโดยเจา้ของหรือหุ้นส่วนเป็น
ผูบ้ริหารจดัการเองและมีการจา้งพนักงานเป็นผูจ้ดัการร้านเป็นอตัราส่วนเท่ากนั มี 2 ร้าน และอีก 2 
ร้านจะมีการจดัจา้งพนกังานมาท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการร้านแทน เน่ืองจากแม่สอดและเมืองเมียวดีของ
ประเทศพม่าอยูติ่ดกนัสามารถท าการคา้ขายไดง่้ายและสะดวก  ประกอบกบัมีคนพม่าท่ีไดเ้ขา้มาอาศยั
ในอ าเภอแม่สอดเป็นจ านวนมาก จึงมีช่องทางการด าเนินธุรกิจร้านอาหารพม่าให้แก่คนพม่าท่ีเขา้มา
อาศยัหรือนกัธุรกิจชาวพม่าท่ีมีการเดินทางเขา้มาอ าเภอแม่สอดบ่อย ๆ ซ่ึงกิจการของธุรกิจร้านอาหาร
พม่ามีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางและส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายอาหารพม่าและจดัจ าหน่ายท่ีร้านเพียง
อยา่งเดียว ในส่วนของการจดัการดา้นบุคคล ร้านท่ีมีขนาดเล็กไดมี้การจดัจา้งพนกังานนอ้ยกวา่ 5 คน 
อยู่ 2 ร้าน และอีก 2 ร้านท่ีเหลือเป็นร้านขนาดกลางมีการจดัจา้งพนักงาน 5-10 คนดว้ยกนั และการ
จดัการด้านวตัถุดิบจะเห็นได้ว่าร้านอาหารพม่าส่วนใหญ่ร้อยละ75 (จากตาราง ผ.7) จะมีการน าเขา้
วตัถุดิบจากประเทศพม่าเน่ืองจากสามารถน าเขา้วตัถุดิบไดง่้ายและมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นท่ีไม่มีการ
น าเขา้วตัถุดิบเพราะมองวา่สามารถใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้ายใชแ้ทนกนัไดเ้น่ืองจากวฒันธรรม
การทานอาหารของชาวพม่าคล้ายคลึงกบัอาหารไทยเพียงแต่อาหารพม่าจะเน้นเคร่ืองเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของชาวพม่าท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอแม่สอดจะเป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานเป็น
ส่วนใหญ่ กลุ่มบุคคลท่ีใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางและนกัธุรกิจชาวไทย
และชาวพม่าท่ีท าธุรกิจร่วมกัน  ภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารในช่วง 3-5 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มของ
ร้านอาหารพม่าท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของคนพม่าและเปิดด าเนินการมานานก็จะมีผลประกอบการท่ีมี
ก าไรดีและจะด าเนินต่อไป โดยในอนาคตอาจขยายตวั ส าหรับร้านท่ีไม่เป็นท่ีนิยมในอนาคตอาจมีการ
ยกเลิกกิจการไป 
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ภาพที ่4.4 ร้านอาหารพม่าท่ีด าเนินธุรกิจอยูใ่นอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

4. การจดัการร้านอาหารเวยีดนามในอ าเภอแม่สอด 

ร้านอาหารเวียดนามมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นท่ีไดมี้การด าเนินธุรกิจและท าการบริหารจดัการ
ร้านดว้ยตวัเจา้ของเอง เหตุผลท่ีเจา้ของร้านเลือกด าเนินธุรกิจเพราะเห็นวา่ตลาดยงัมีความตอ้งการสูง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสท่ีคนหนัมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึนและการรณรงคใ์หค้นหนัมาบริโภคผกั 
และจากการท่ีอาหารเวียดนามจะเน้นผกัเป็นส่วนประกอบหลักในการท าอาหารจึงท าให้อาหาร
เวียดนามตอบโจทยก์บักลุ่มลูกคา้ท่ีเน้นรักษาสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี และเน่ืองจากเจา้ของกิจการไม่ใช่
คนในพื้นท่ีและตอ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเลือกท่ีจะเปิดร้านขนาดเล็กก่อน โดยจะ
เน้นขายอาหารเวียดนามเป็นหลัก และจดัจ าหน่ายท่ีร้านเพียงอย่างเดียวจึงท าให้ไม่ต้องใช้จ  านวน
พนักงานมาก โดยมีพนักงานเพียง 4 คนเท่านั้นและเป็นธุรกิจแบบครอบครัวในส่วนของด้านการ
จดัการวตัถุดิบจะไม่มีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เพราะอาหารเวียดนามวตัถุดิบส่วนใหญ่
สามารถซ้ือได้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยล้วน 
จ านวนลูกค้าต่อวนั   21-30 คน ด้วยกระแสตอบรับท่ีดีจากบุคคลท่ีรักษาสุขภาพชอบทานผกัเป็น
ประจ าปัจจุบนัจึงท าให้มีลูกคา้ประจ าเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากไม่มีคู่แข่งทางการคา้เลย โดยภาพรวม
ของธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีท่ีป่านมาได้ผลก าไรดีเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารเวียดนาม โดยแนวโน้มในอนาคตน่าจะดีข้ึนและมีโอกาสขยายตวัจึงท าให้ตดัสินใจท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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ภาพที ่4.5 ร้านอาหารเวยีดนามเพียงร้านเดียวในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

5. การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด 

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในแม่สอดท่ีเปิดด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัน้ีมี 4 ร้าน จากการส ารวจพบว่า
ร้านอาหารญ่ีปุ่นเร่ิมได้รับความสนใจในการก่อตั้ งธุรกิจเม่ือ 2-3 ปี ท่ีผ่านมาและเหตุผลส าคัญท่ี
ผูป้ระกอบการเปิดด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นเพราะตลาดยงัมีความตอ้งการสูงอยู่ร้อยละ75 (จาก
ตาราง ผ.2) จากกระแสความนิยมผา่นโฆษณาและส่ือต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความตอ้งการอยากล้ิมลอง
อาหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน กอปรกบัอาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารท่ีทานแลว้ไม่อว้น เน้นสุขภาพ มีรูปร่างการจดั
ตกแต่งท่ีสวยงาม จึงท าให้เป็นเหตุผลท่ีท าให้ดึงดูดลูกคา้อยากรับประทานอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนและ
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการจดัการโดยเจา้ของเขา้มาบริหารจดัการร้านดว้ยตวัเอง ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเปิด
ด าเนินการอยูใ่นอ าเภอแม่สอดมีทั้งร้านขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเน้นขายอาหารญ่ีปุ่นเพียง
อยา่งเดียวร้อยละ75 (จากตาราง ผ.5) และส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่ายท่ีร้านเพียงอยา่งเดียว ท่ีเหลืออีกร้อย
ละ25 จะมีอาหารไทยขายร่วมอยูด่ว้ย (จากตาราง ผ.4) มีเพียงร้านเดียวเท่านั้นท่ีมีบริการเสริมโดยมีการ
จดัเล้ียงนอกสถานท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่อาหารท่ีไดรั้บความนิยมในการจดัเล้ียงจะเป็นอาหารทานเล่น และ
อาหารจ าพวกซูชิ เน่ืองจากไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์และพื้นท่ีในการท ามาก และใชเ้วลาไม่นาน  ในดา้นของ
การจดัการ การจดัจา้งพนกังานจะมีอยู ่2 ร้านท่ีใชพ้นกังาน 5-10 คนเพราะจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการ
ต่อวนัมากถึง 31-50 คน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัจา้งพนักงานมากเพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ในด้านการบริการเพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการท าอาหาร ส าหรับด้านการ
จดัการวตัถุดิบ ร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะไม่มีการน าเขา้วตัถุดิบเองเลยเพราะปัจจุบนัมีซัพพลาย
เออร์ท่ีน าเขา้วตัถุดิบจากญ่ีปุ่นอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงท าให้ร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอดส่วนใหญ่ 
จะสั่งจากซัพพลายเออร์ท่ีมีทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร เพื่อลดตน้ทุนในการจดัซ้ือ
จดัหาวตัถุดิบ และวตัถุดิบบางชนิดก็หาซ้ือไดเ้องในตลาดทัว่ไป ส าหรับกลุ่มลูกคา้ร้านอาหารญ่ีปุ่น
ส่วนใหญ่ร้อยละ75 จะมีลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาใชบ้ริการ จะมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นท่ี
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มีแต่กลุ่มลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากท าเลท่ีตั้งอยูห่่างจากในเมืองท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคน
ต่างชาติน้อย ในส่วนของภาพรวมธุรกิจในช่วง 3-5 ปี ท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญ่ีปุ่นถึง 2 
ร้าน ท่ีมีผลก าไรดีและในอนาคตก็ยงัจะด าเนินธุรกิจต่อไป โดยมีแนวโน้มในการท าธุรกิจดีข้ึนและมี
โอกาสขยายตวัไดอี้ก และอีก 2 ร้านท่ีมีผลก าไรนอ้ยและยงัไม่แน่ใจวา่จะด าเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่ซ่ึง
จากการส ารวจพบว่าร้านท่ีมีผลก าไรน้อยนั้นยงัมีเมนูท่ีไม่ค่อยหลากหลาย ราคาของอาหารเม่ือเทียบ
กบัวตัถุดิบท่ีน ามาใชย้งัอยูใ่นราคาท่ีสูง และรสชาติอาหารท่ียงัไม่ค่อยโดดเด่น 

  

 

                                                                      

 

 

 

ภาพที ่4.6 ร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

จากการศึกษาน้ีจะท าการศึกษาถึงร้านอาหารญ่ีปุ่นเพราะกระแสนิยมการบริโภคอาหาร
ต่างชาติโดยเฉพาะอาหารญ่ีปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ตลาดเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยรุ่นใหม่นิยม
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นมากเพราะมีความเช่ือท่ีวา่อาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ สะดวกในการ
รับประทาน มีรสชาติถูกปากและในปัจจุบนัการเปิดด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นสามารถท าไดง่้ายข้ึน
เพราะปัจจุบนัมีสถาบนัการเรียนการสอนอาหารญ่ีปุ่นโดยเฉพาะมากข้ึนท าให้สามารถเรียนท าอาหาร
ญ่ีปุ่นได้ง่ายโดยอาจารยผ์ูส้อนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นดัง่เดิมรวมไปถึงการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบการ
ท าอาหารญ่ีปุ่นในเมืองไทยหาไดง่้ายและมีราคาถูกลงเม่ือเทียบกบัอดีต ท าให้ตน้ทุนในการผลิตลด
ต ่าลงซ่ึงเป็นตวัดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่หนัมาสนใจประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นมากข้ึน อีก
ทั้งปัจจุบนัการแข่งขนัของสถาบนัทางการเงินท่ีมีการสนบัสนุนการท าธุรกิจแบบ SME ท่ีสามารถกูย้ืม
เงินไปลงทุนท าธุรกิจสามารถท าไดง่้ายข้ึน จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูจ้ดัท าจึงเลือกศึกษาร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากดงักล่าวคือ ร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ 
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4.2 ประวตัิร้านอาหารญีปุ่่นอาจิโยชิ 

ร้านอาจิโยชิ อ าเภอแม่สอดได้เปิดบริการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยมีแนวคิดจากความ 
ช่ืนชอบการรับประทานอาหารญ่ี ปุ่นของเจ้าของร้าน หลังจากท่ี เจ้าของร้านได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความฝันท่ีจะเป็นเจา้ของธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นในบ้านเกิดของตนเอง เหตุผล
เพราะอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆติดกบัชายแดนและยงัมีร้านอาหารญ่ีปุ่นเปิดอยู่
เพียงร้านเดียวและด้วยในอนาคตข้างหน้าเมืองแม่สอดข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจซ่ึงอยู่ติดกับ
ชายแดนพม่ามีการคา้ขายกนัตลอดสองฝ่ังและท่ีส าคญัการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC ก็
ยอ่มส่งผลให้เศรษฐกิจการคา้ขายรวมถึงการท่องเท่ียวคึกคกัมากข้ึน ส่งผลให้มีปริมาณนกัท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึน โดยท่ีเจา้ของร้านไดห้าขอ้มูลเพิ่มเติมการออกแบบร้านและการเรียนท าอาหารญ่ีปุ่น ใช้
เวลาศึกษาอยู่เป็นเวลา 6 เดือน  จากนั้นจึงตดัสินใจเปิดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในเดือนเมษายน 2555
โดยเร่ิมจากการตั้งขายบนรถเคล่ือนท่ีและตั้งขายบนท าเลท่ีมีปริมาณคนมากเป็นท่ีรู้จกัและเป็นแหล่ง
ชุมชนและยงัไม่ไดว้างแผนในการท าธุรกิจโดยเฉพาะวฒันธรรมและทศันคติการบริโภคอาหารของ
คนในทอ้งถ่ินวา่จะเปิดใจยอมรับอาหารญ่ีปุ่นหรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าอาหารญ่ีปุ่นมีราคา
สูงและทานยากทางเจา้ของร้านจึงลองเปิดขายเป็นร้านขนาดเล็ก และตั้งราคาขายท่ีคนอ าเภอแม่สอด
ทุกช่วงอายุ และบุคคลทุกระดบัชั้นท่ีมีรายไดน้้อย ปานกลางสามารถเขา้มาซ้ือและรับประทานได ้ใน
วนัเปิดร้านวนัแรกกระแสตอบรับเป็นท่ีดีเยี่ยมมีลูกค้ายืนรอและสั่งอาหารญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก 
เจา้ของร้านได้มีการสอบถามลูกคา้ท่ีได้เขา้มารับประทานอาหารในร้านว่าเหตุใดจึงตดัสินใจเลือก
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นท่ีร้าน พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการทดลองอาหารรสชาติท่ีแปลกใหม่ ซ่ึง
ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเคยเปิดมาแลว้นั้นมีราคาอาหารค่อนขา้งสูงและดูหรูหราเกินไปจึงท าให้ไม่ค่อยมีผู ้
นิยมเขา้ใชบ้ริการส่งผลใหลู้กคา้หนัเขา้มารับประทานอาหารร้านอาจิโยชิเพราะวตัถุดิบท่ีใชค้่อนขา้งดี 
รูปร่างหนา้ตาอาหารน่ารับประทาน บรรยากาศริมทางนัง่ทานไดแ้บบสบายๆและท่ีส าคญัราคาอาหาร
ไม่แพงเม่ือเทียบกับวตัถุดิบท่ีร้านได้ใช้ท  าอาหาร ซ่ึงทางร้านมีบริการจ านวน 6 โต๊ะ หรือ24 ท่ีนั่ง
สามารถรองรับลูกคา้ได ้40-60 ท่านต่อวนั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของลูกคา้ท่ีเขา้ใช้บริการคิดต่อหัวอยูท่ี่คร้ัง
ละ 120 บาท  และจากการส ารวจและสอบถามจากลูกคา้หลายราย มีกระแสตอบรับท่ีดีได้รับความ
นิยมจากลูกคา้จ านวนมากและมียอดขายท่ีมากข้ึน โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการจะเป็นคนไทย
ส่วนมาก กลุ่มลูกคา้มีหลายระดบัชั้นตั้งแต่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ยไปจนถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลท างานและกลุ่มครอบครัวท่ีเขา้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ และทางร้านอาจิ
โยชิไดเ้พิ่มช่องทางเพื่อเพิ่มรายไดโ้ดยการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ีอีก
ดว้ย และเน่ืองดว้ยทางร้านไม่มีสถานท่ีตั้งเป็นของตนเองทางร้านโดยใช้พื้นท่ีสาธารณะท่ีไดรั้บการ
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อนุญาตจึงสามารถขายอาหารได้เพียงช่วงเย็นเท่านั้ น คือเวลา 17:00 – 21:00 น. เปิดให้บริการวนั
จนัทร์ – เสาร์ หยดุร้านวนัอาทิตย ์

 

 

ภาพที ่4.7 รูปแบบร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ
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4.3 การวเิคราะห์การจัดการร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ 

การวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิซ่ึงเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก โดยจะวิเคราะห์ในส่วนของการจดัการวตัถุดิบ การผลิตและการจดัการด้าน
ทรัพยากรบุคคลโดยจะใช้หลักทฤษฎีด้านการจัดการผลิตและการด าเนินงานนั่นคือการใช้
ปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจมี 4 ประเภท หรือท่ีเรียกว่า 4M ไดแ้ก่ คน (man) เงิน (money) วสัดุ
อุปกรณ์  (material) และการจัดการ  (management) ซ่ึ งท รัพยากรการบริหารแต่ละประเภท มี
ความส าคญัอยู่ในตวัของมนัเอง และตอ้งพึ่งพาอาศยัจะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ในส่วนแรกจะ
เป็นการจัดการในส่วนของการจัดการวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตโดยมีรายละเอียดในการจัดการ
ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 การจัดซ้ือจัดหาวตัถุดิบ 

ในการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบในการผลิตอาหารทางร้านได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สินค้าและ
วตัถุดิบท่ีหาซ้ือไดใ้นทอ้งถ่ินและสินคา้วตัถุดิบท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากต่างจงัหวดั  

ส่วนแรก จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีตอ้งจดัซ้ือจดัหาจะเป็น
สินคา้ท่ีหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป เช่น พืชผกั เน้ือหมู เน้ือไก่ เคร่ืองปรุงรสต่างๆ โดยท าการ
จดัซ้ือดว้ยตวัเจา้ของร้านเอง พิจารณาการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ประจ าท่ีรู้จกัและคุน้เคย และสินคา้
วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือนั้นตอ้งสดและสะอาด ส าหรับอาหารสดเช่น กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่  ผกัสด เจา้ของร้าน
จะซ้ือวนัต่อวนัเพื่อความสดใหม่ของวตัถุดิบไม่ซ้ือตุนไวเ้ป็นจ านวนมาก ส าหรับวตัถุดิบในการผลิตท่ี
เป็นของแห้งท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน เจา้ของร้านจะซ้ือตุนไวใ้ห้เพียงพอส าหรับใช้ในหน่ึงอาทิตย์
เท่านั้น 

ส่วนท่ีสอง การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากต่างจงัหวดัจะเป็นสินคา้ท่ีหาไม่ได้ใน
ทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืนเท่านั้น เช่น ปลาแซลม่อน ปลาซาบะ ปลาทูน่า ปลาหมึกทาโก๊ะ  
เคร่ืองปรุงรสญ่ีปุ่น  อาหารส าเร็จรูปบางชนิด ซอสปรุงรส ซ่ึงมีทั้ งอาหารสดแบบแช่แข็งและ
อาหารแห้ง โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดในการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบแยกตามประเภทของสินคา้ท่ี
จดัซ้ือ มีดงัน้ี 

 อาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกั อาหารสดเป็นอาหารท่ีเส่ือมเสียคุณภาพไดง่้าย การจดัซ้ือจะตอ้ง
มีความพิถีพิถันในการเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดี มีความสดใหม่และมีการเก็บรักษาท่ีถูกต้อง 
โดยทัว่ไปจะตอ้งเก็บในอุณหภูมิต ่า บางชนิดเก็บในอุณหภูมิเยน็ได ้บางชนิดตอ้งเก็บในอุณหภูมิแช่
เยอืกแขง็ 
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                        อาหารแห้ง  เคร่ืองปรุงรส และอาหารท่ีเส่ือมเสียช้าอ่ืนๆ เช่น ขา้วสาร แป้ง อาหารตากแห้ง 
น ้าปลา ฯลฯ ท่ีสามารถเก็บรักษาไดง่้ายกวา่อาหารสดและมีอายกุารเก็บรักษาท่ีนานกวา่วสัดุส้ินเปลือง 
เช่น ผงซกัฟอก ถุงพลาสติก น ้ ายาลา้งจาน ฯลฯ เป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้หมดไปตอ้งการท าการจดัซ้ือใหม่มา
ทดแทน วสัดุอุปกรณ์รวมทั้งเคร่ืองใชใ้นร้านและเบด็เตล็ดต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา โตะ๊เกา้อ้ี ฯลฯ 

1. การคดัเลือกผูส่้งปัจจยัการผลิต (Supplier) 

 การเลือกผูข้ายส่งท่ีจะส่งวตัถุดิบในการท าอาหารเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร การให้ความไวว้างใจต่อผูข้ายส่งมีผลต่อธุรกิจของผูป้ระกอบการไดโ้ดยผูข้ายส่งจะเลือก
ท าการส่งสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพและมีความปลอดภยัหรือข้ึนอยูก่บัความซ่ือตรงในการท าธุรกิจของผูข้าย
ส่ง โดยทางร้านไดท้  าการติดต่อซพัพลายเออร์ไวท้ั้งหมด 5 รายโดยใช้เกณฑ์ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพ
ของวตัถุดิบและความน่าเช่ือถือในการส่งมอบและท าการประเมินประสิทธิภาพของซพัพลายเออร์ทั้ง 
5 รายโดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินประสิทธิภาพบ่งช้ีวา่มีซพัพลายเออร์เพียง 3 รายเท่านั้นท่ีจดัวา่มี
ประสิทธิภาพเม่ือเปรียบกนัแลว้โดยรายละเอียดในการจดัการวตัถุดิบในการผลิต ในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางร้านไดมี้การท าการสรรหาและคดัเลือกโดยพิจารณาจากตารางดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่4.1 การเปรียบเทียบคุณสมบติัผูข้ายปัจจยัการผลิตทั้ง 5 ราย 

ล าดบั คุณสมบติัของผูข้ายส่ง A B C D E 
1 ราคาของวตัถุดิบ      

2 
คุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสมกบัราคา
หรือไม่ 

     

3 
ร ะ บ บ ก าร ข น ส่ ง ข อ งผู ้ ข า ย ส่ ง
(Supplier)และการส่งมอบสินคา้ 

     

4 ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้      

5 
การจดัรายการส่งเสริมการขาย  
 

     

6 การบริการก่อนและหลงัการขาย      
7 ความถูกตอ้งครบถว้นในการส่งสินคา้      
8 ระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือ      

ทีม่า: จากการส ารวจ, 2556 

ในการสรรหาคดัเลือกผูข้ายส่งควรจะจดรายละเอียดเก่ียวกบัผูข้ายส่งท่ีจดัส่งของวตัถุดิบให้
ทุกราย โดยการเก็บใบเรียกเงินและใบเสร็จรับเงินทุกใบส าหรับของทุกอยา่งท่ีส่งจากผูข้ายส่งหรือจาก
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ร้านคา้ทัว่ไป  ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางร้านไดมี้การคดัเลือกและสรรหาผูข้ายส่งสินคา้จากต่างจงัหวดั
ทั้งหมด 3 รายดว้ยกนั ซ่ึงผูข้ายส่งทั้ง 3 รายอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากผูข้ายส่งทั้ง3 รายน้ีมีปัจจยั
ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเหมาะสมมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตทั้ง 5 ราย มี
ร้านท่ีไดรั้บการคดัเลือกดงัน้ี ร้าน A ร้าน B และร้าน E 

2. การขนส่งสินคา้ของผูส่้งสินคา้  

ในการขนส่งสินคา้วตัถุดิบจะตอ้งป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของสินคา้ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายกบัตวัสินคา้และความปลอดภยัของสินคา้ ท่ีส าคญัการบรรจุหีบห่อระหว่างการขนส่ง
จะตอ้งสามารถป้องกนัไม่ให้อาหารเกิดการปนเป้ือนไดง่้าย ส าหรับวตัถุดิบประเภทแช่เยน็จดัเก็บท่ี
อุณหภูมิท่ี 0-10 องศาเซลเซียสหรือแช่แข็งท่ีอุณหภูมิเยือกแข็งต ่ากวา่ 0 องศาเซลเซียสแต่ไม่ต ่ากวา่ -
20 องศาเซลเซียส ก่อนท าการขนส่งทางผูส่้งจะเก็บไวใ้นอุณหภูมิท่ีเยน็และตอ้งแยกประเภทอาหาร
ออกจากกนั(ภาพท่ี4.8) ระบบการขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งผา่นทางการขนส่งทางรถโดยสาร
ประจ าทาง (ภาพท่ี4.9) โดยวิธีการขนส่งสินคา้แช่แขง็ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดท่ีแช่แข็งเช่น ปลา
แซลม่อน ปลาทูน่า ปลาซาบะ จะท าการแช่แข็งท่ีอุณหภูมิท่ี -17,-18 องศาแต่ไม่ควรเกิน -20 องศา 
จากนั้นผูส่้งจะท าการแบ่งชนิดของวตัถุดิบออกจากกนัแยกกล่องแต่ละชนิดของอาหารคืออาหารแช่
แข็งกบัอาหารแห้ง จากนั้นท าการบรรจุวตัถุดิบลงในกล่องโฟมส าหรับอาหารสดแช่แข็งเช่นปลาและ
ใส่น ้ าแข็งแห้งเพื่อรักษาความเยน็และสดของวตัถุดิบและจะบรรจุใส่ในลงักระดาษส าหรับอาหารแห้ง
จ าพวกซอสปรุงรส เคร่ืองปรุงรสต่างๆ และท าการปิดกล่องและโฟมดว้ยกระดาษกาวพนัหลายๆรอบ
เพื่อความแน่นหนาจะใช้ระยะเวลาขนส่งจากเชียงใหม่ไปยงัแม่สอดประมาณ 5 ชั่วโมง และจาก
กรุงเทพมหานครมายงัแม่สอดจะใชเ้วลาในการขนส่งประมาณ 7 ชัว่โมง ซ่ึงวตัถุดิบแช่แข็งส่วนใหญ่
ทางเจา้ของร้านจะเลือกสั่งจากเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาในการขนส่งนอ้ยกวา่และ
ยงัรักษาคุณภาพของสินคา้ไดอี้กดว้ยและมีการจดัเก็บสินคา้หลงัจากไดรั้บสินคา้จากการขนส่งเพื่อ
รักษาคุณภาพให้ยงัมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส าหรับอาหารแห้งท่ีสั่งเม่ือสินคา้มาถึงร้านพนกังานก็จะ
เรียงเก็บไวใ้นตูเ้ก็บและแยกชนิดของวตัถุดิบเพื่อให้ง่ายต่อการคน้หาส าหรับการจดัเรียงอาหารแห้งจะ
ใช่ระบบเขา้ก่อนออกก่อนและจะตรวจดูวนัหมดอายเุป็นประจ า 
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ภาพที ่4.8 การคดัแยกประเภทวตัถุดิบแต่ละชนิดก่อนท าการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

ภาพที ่4.9 การขนส่งสินคา้โดยใชบ้ริการผา่นรถโดยสารประจ าทาง 

3. การตรวจรับสินคา้ 

เจา้ของร้านจะเป็นคนท่ีตรวจรับสินคา้เองซ่ึงสินคา้แต่ละชนิดมีลกัษณะคุณภาพและวิธีการ
ตรวจสอบท่ีแตกต่างกนั การตรวจรับจ าเป็นตอ้งท าให้ครบถว้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เจา้ของ
ร้านมีวธีิการตรวจรับสินคา้ดงัน้ี (ภาพท่ี 4.10) 

- ตรวจรับสินคา้ 
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 
- ตรวจสอบราคาสินคา้ตามบิล 
- แยกจดัเก็บสินคา้ 
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ภาพที ่4.10 การตรวจรับสินคา้ 

4. การจดัเก็บวตัถุดิบในการผลิต  

เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งกบัธุรกิจร้านอาหารเพื่อป้องกนัวตัถุดิบจากการปนเป้ือน และลดความ
เส่ือมสภาพก่อนเวลาของวตัถุดิบจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการเก็บรักษาท่ีดี ซ่ึงหากจดัเก็บวตัถุดิบไม่ดีก็อาจ
ส่งผลต่อคุณภาพของวตัถุดิบท่ีจะน าไปใชท้  าอาหาร โดยทางร้านไดมี้วธีิการจดัเก็บวตัถุดิบดงัต่อไปน้ี
(ภาพท่ี 4.11) 

- การแช่เยน็จะแช่อาหารไวท่ี้อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส ซ่ึงอาหารจะตอ้งเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ
ต ่าตลอดเวลาไม่ควรน าออกมาวางทิ้งไวน้อกตูเ้ป็นเวลานานๆ การเก็บรักษาอาหารประเภทเน้ือสัตว์
ช่องเก็บรักษาเน้ือสัตวมี์ 2 ประเภท ช่องเยน็ (Cold room)ช่องแช่เยอืกแขง็ (Deep freezer) 

- การเก็บอาหารประเภทผกัและผลไมแ้ต่ละชนิดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 2-7 องศาเซลเซียส 
การเก็บรักษาผกัและผลไมท่ี้อุณหภูมิต ่าเกินไปจ าท าใหเ้กิดผลเสีย การเก็บอาหารสดประเภทอ่ืนๆ เช่น 
ไข่ เตา้หู้  เน้ือหมู เน้ือไก่ จะแช่ในตูเ้ย็นท่ีอุณหภูมิ 3-8 องศาเซลเซียส และมีการบรรจุในภาชนะท่ี
มิดชิด ส่วนวตัถุดิบจ าพวกปลาแซลม่อน ปลาทูน่า ปลาซาบะ ปูอดั จ  าเป็นตอ้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแช่
แขง็ท่ี -10 องศาเซลเซียสแต่ไม่ต ่ากวา่ -20 องศาเซลเซียสเพื่อถนอนอาหารใหน้านท่ีสุด 

-  เก็บในสภาพแห้ง (Dry storage) คือ การเก็บอาหารประเภทท่ีไม่ เส่ือมเสียง่าย เช่น
อาหารแห้ง เช่น ข้าว งา แป้ง น ้ าตาล ซอสปรุงรส เกลือ อาหารบรรจุกระป๋องท่ีสามารถเก็บได้ท่ี
อุณหภูมิไม่ต ่ามากมีการจดัเก็บโดยเก็บไวใ้นท่ีมีการถ่ายเทอากาศอย่างดีเพื่อช่วยในการควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืน เก็บไวใ้นกล่องโฟมหรือลงักระดาษเพื่อป้องกนัหนูและแมลงสาปกดัแทะ 
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ภาพที ่4.11 การแยกจดัเก็บวตัถุดิบในการท าอาหาร 

 4.3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  

       การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจหลักประการหน่ึงของการบริหารจัดการ
องคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษยก์็คือ การท าให้องค์การมีบุคลากรมาท างานให้จนไดผ้ลลพัธ์เป็น
ท่ีพึงพอใจขององคก์าร (ฐิติกร, 2553) 

1. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

ในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อเขา้รับท างานประจ า ทางร้านใช้วิธีการสรรหาบุคคลโดยระบบ
อุปถมัภคื์อการสรรหาบุคคลเขา้ท างานโดยไม่ไดค้  านึงถึงความรู้ความสามารถแต่ยึดหลกัดงัน้ี 

- หลกัความเป็นพรรคพวก  หรือชอบพอเป็นพิเศษ  
- หลกัความเป็นเครือญาติ  
- หลกัการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 

ซ่ึงการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าท างานแบบระบบอุปถัมภ์มีผลดีต่อร้านคือ สามารถ
บริหารงานไดร้วดเร็ว เน่ืองจากไม่มี หลกักฎเกณฑม์าก เจา้ของร้านท่ีมีอ านาจสามารถสั่งการอยา่งไรก็
ได้ สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้สะดวกเน่ืองจากกฎเกณฑ์ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มี
กฎระเบียบมากท าใหส้ามารถแกไ้ขไดถ้า้เห็นวา่กฎระเบียบเดิมไม่สามารถใชไ้ดใ้นปัจจุบนั  เกิดความ
ขดัแยง้ในธุรกิจน้อยเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัทั้งทางเพื่อนและญาติพี่น้อง เป็นตน้ จึงมี
ความคิดความเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัแต่ก็มีผลเสียคืออาจไดพ้นกังานท่ีมีความรู้ไม่ตรง
กบัสายงานท่ีตอ้งการจึงท าให้เสียเวลาในการฝึกอบรมมากข้ึน  และทางร้านมีการฝึกอบรมพนกังาน
ด้วยการสอนงานจากเจา้ของร้านแก่พนักงานโดยตรง ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน เป็น
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กระบวนการประเมินการท างานของพนกังานในร้านพบวา่ทางร้านมีการประเมินผลงานพนกังานดว้ย
การสังเกตการท างานของพนกังานแต่ละคนวา่สามารถปฏิบติังานไดต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของ
ร้านหรือไม ่

2. การแบ่งหนา้ท่ีของพนกังาน 

 ทางร้านอาจิโยชิไดมี้การจ าหน่ายอาหารอยูห่ลายชนิดแยกออกเป็น5 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วน
ของการท าซูชิ ขา้วป้ันหน้าต่างๆ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของเคร่ืองเส้น เช่น ราเม็ง อุดง้ โซบะ และโซน
ครัวร้อน เช่นยากิโซบะ พิซซ่าญ่ีปุ่น ชุดปลาซาบะ ปลาแซลม่อน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งแบ่งหนา้ท่ีของ
พนกังานดงัน้ี 

- พนกังานตอ้นรับลูกคา้ รับออร์เดอร์และเก็บเงิน 1 ต าแหน่ง 
- พนกังานท าซูชิและขา้วป้ัน 1 ต  าแหน่ง 
- พนกังานท าเคร่ืองเส้น 1 ต าแหน่ง 
- พนกังานท าครัวร้อน 1 ต าแหน่ง 
- พนกังานเก็บโตะ๊ ลา้งจาน 1 ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.12 แผนผงัองคก์รของร้าน 
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รับออร์เดอร์ 
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                    4.3.3 การบริหารการเงิน (money) 

   พบว่าทางร้านมีเงินทุนในการด าเนินการจดัตั้งร้านเร่ิมตน้ 300,000 บาท โดยเป็นเงินทุน
ส่วนตวั และมีเงินรายรับสุทธิจากการขายอาหารโดยเฉล่ีย 30,000-50,000 บาทต่อเดือน การสั่งซ้ือ
วตัถุดิบจากซพัพลายเออร์ต่างจงัหวดัหน่ึงอาทิตยจ์ะสั่งของ 2 รอบโดยเฉล่ียจะมีค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ
ของจากซัพพลายเออร์อาทิตยล์ะ 15,000-20,000 บาท รายจ่ายส าหรับซ้ือวตัถุดิบท่ีสามารถหาซ้ือได้
ตามทอ้งตลาดทัว่ไปเฉล่ียอาทิตยล์ะ8,000 บาท ค่าใช้จ่ายทัว่ไปเช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ เบ็ดเตล็ด เดือนละ
5,000 บาท มีการจดัสรรเงินทุนส าหรับพนักงาน คือเงินเดือนและโบนัสและมีวนัหยุดพิเศษให้แก่
พนกังานโดยมีการจ่ายเงินเดือนแต่ละต าแหน่งดงัน้ี 

- พนกังานตอ้นรับลูกคา้ รับออร์เดอร์และเก็บเงิน 1 ต าแหน่ง  4,000 บาท 
- พนกังานท าซูชิและขา้วป้ัน 1 ต  าแหน่ง 4,000 บาท 
- พนกังานท าเคร่ืองเส้น 1 ต าแหน่ง 4,000 บาท 
- พนกังานท าครัวร้อน 1 ต าแหน่ง 4,000 บาท 
- พนกังานเก็บโตะ๊ ลา้งจาน 1 ต าแหน่ง 3,000 บาท 

และทางร้านไดมี้การจดัสรรเงินทุนส าหรับหมุนเวียนภายในร้านซ่ึงมาจากผลก าไรจากการ
จ าหน่ายอาหารในแต่ละวนั รายได้เฉล่ียอย่างต ่าต่อวนัอยู่ท่ี 5,000-7,000 บาท ในด้านการควบคุม
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือวตัถุดิบในแต่ละคร้ัง เจา้ของจะมีการจดัท าบญัชีส าหรับใช้จ่ายใน
ดา้นต่าง ๆและจะเป็นคนดูแลจดัการบริหารการเงินแต่เพียงผูเ้ดียวซ่ึงก าหนดบญัชีรายรับ-รายจ่าย โดย
สรุปสังเขป ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 รายละเอียดของรายรับและรายจ่ายของทางร้านอาจิโยชิ 
รายการ รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายรับ    

- ผลประกอบการของร้าน 130,000-160,000  ต่อเดือน 

รายจ่าย    

- วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  30,000 ต่อเดือน 

- เบด็เตล็ด ค่าน ้า ค่าไฟ, แก๊ส ฯลฯ    5,000 ต่อเดือน 

- สั่งของจากซพัพลายเออร์ต่างจงัหวดั  60,000 ต่อเดือน 

- ค่าจา้งพนกังาน  19,000 ต่อเดือน 

โดยประมาณทั้งส้ิน  100,000-120,000 ต่อเดือน 

Ajiyoshi มีผลก าไรสุทธิ 30,000-40,000 บาท ต่อเดือน 

ทีม่า: จากการบนัทึกขอ้มูล 

4.3.4 การบริหารวสัดุ อุปกรณ์ (material) 

พบว่ามีหลักในการจดัการวสัดุ อุปกรณ์ 2 หลักการ คือ นโยบายการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
ภายในร้าน และการวางระบบการบริหารการจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ ซ่ึงในนโยบายการจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ภายในร้านจะมีเกณฑ์การจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจร้านอาหารท่ีมีความคงทน
ในการใชง้าน โดยมีแหล่งในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์จากร้านคา้ทัว่ไปในทอ้งถ่ิน และในการวางระบบ
การบริหารการจดัการวสัดุ อุปกรณ์มีการวางระบบการบริหารดว้ยการดูแล  รักษาวสัดุ อุปกรณ์ โดย
การดูแล และซ่อมบ ารุงจากตวัเจา้ของร้านเอง และพนกังานในร้านซ่ึงมีส่วนในการดูแลรักษาดว้ยการ
ท าความสะอาด และตรวจสอบสภาพวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหมี้ความพร้อมในการใชง้านอยูเ่สมอ 

4.4 การวเิคราะห์กลุ่มธุรกจิตามแนวทางของกลุ่มทีป่รึกษาแห่งบอสตัน (BCG Matrix) 

 ในส่วนของการวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ (BCG Matrix) พบวา่ร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ
เปิดให้บริการมาแลว้เป็นเวลา 2 ปีมาแลว้ ในช่วงแรกของการเปิดร้านถือไดว้่าไดรั้บเสียงตอบรับท่ีดี
และความสนใจเป็นอยา่งมากจากผูบ้ริโภค ท าให้มีผูบ้ริโภคสนใจเขา้มาใช้บริการเป็นจ านวนมากอนั
เน่ืองจากลูกคา้มองวา่เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเปิดใหม่ ไม่ใหญ่มาก ซ่ึงตอนเร่ิมตน้มีโต๊ะรองรับลูกคา้
เพียง 4 โต๊ะเท่านั้น จากการจดัตั้งร้านรวมถึงท าเลท่ีตั้งของร้านท าใหลู้กคา้เขา้ถึงไดง่้ายร่วมกบัทางร้าน
มีการตั้ งราคาอาหารท่ีถูกและมีเมนูให้เลือกหลากหลายเม่ือเทียบกับวตัถุดิบท่ีใช้และเทียบกับ
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ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเปิดด าเนินการทั้ง 3 ร้าน และทางร้านสามารถรองรับลูกคา้ได้หลายระดบัตั้งแต่
ลูกคา้ระดบัล่างท่ีมีรายไดต้  ่าไปจนถึงลูกคา้ระดบับนท่ีมีรายไดสู้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีอยาก
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นของคนทุกระดับ จึงท าให้ช่วงแรกของการเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิอยู่
ในช่วง ดาว (STAR)  นั้นคือ ร้านมีอตัราการเจริญเติบโตและมียอดขายท่ีสูงอยู่ในช่วงก าลงัเติบโตมี
ความตอ้งการของตลาดซ่ึงก าลงัขยายตวัสูงข้ึนเร่ือยๆสามารถท ารายไดแ้ละก าไรให้กบัธุรกิจไดเ้ป็น
อย่างดีและในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดเม่ือเปิดร้านไดซ้ักระยะหน่ึงมาแลว้นั้นจากการสังเกต
และส ารวจพบว่ามีลูกคา้เขา้มาใช้บริการมากข้ึนเร่ือยๆเม่ือเทียบกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นร้านอ่ืนในอ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก จึงท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงและในช่วงแรกน้ีเจ้าของร้านยงัไม่ได้ท  า
การตลาดและประชาสัมพนัธ์ร้านอยา่งเป็นทางการอาศยัลูกคา้บอกปากต่อปากและลูกคา้ท่ีผ่านหน้า
ร้านแลว้สะดุดตาเท่านั้น หลงัจากนั้นเจา้ของร้านไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ร้านเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กบั
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึนโดยการท าคูปองสะสมแตม้เพื่อเป็นส่วนลดค่าอาหารหรือใชแ้ลก
อาหารฟรี (ภาพท่ี4.14) มีการท าป้ายไฟและป้ายไวนิลเพื่อสร้างจุดเด่นให้กบัทางร้านเพื่อเป็นท่ีสะดุด
ตาของลูกคา้จึงท าให้ทางร้านตอ้งใชเ้งินทุนเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาส่วนครองตลาดไว ้แต่เม่ือเปิดร้านไปได้
ซกัระยะผา่นช่วงเร่ิมก่อตั้งร้านแลว้ ปัจจุบนัร้านจะอยูใ่นช่วงของ ววันม (CASH COW) ช่วงน้ีเป็นช่วง
ท่ีร้านเร่ิมคงท่ีแต่ยงัมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองแต่อตัราการเจริญเติบโตของตลาดไม่สูงม
ส่วนแบ่งทางการตลาดยงัคงสูงอยู่ดูไดจ้ากจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการจึงถือไดว้่าช่วงเวลาน้ีเป็น
ช่วงท่ีร้านมีการเติบโตเต็มท่ีแต่ก็ยงัสามารถท าก าไรไดเ้ร่ือยๆ และเร่ิมมีลูกคา้รู้จกัเพิ่มมากยิ่งข้ึนอนั
เน่ืองมาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่มีการแชร์ขอ้มูลและรูปภาพแพร่ขยายเป็นวงกวา้งมากข้ึนจึงท าให้
ลูกคา้รู้จกัร้านมากข้ึน ดงันั้นทางร้านก็ไดมี้การพฒันาท าเพจในวงสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ,Line 
เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวของร้านและลูกคา้ยงัสามารถสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ทาง
โทรศพัท์ได้อีกด้วย รวมถึงจดัท าโปรโมชั่นและโฆษณาร้านเพื่อให้ลูกคา้จดจ าและติดใจในรสชาติ
อาหารและการบริการของร้าน (ภาพท่ี4.15) 
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ภาพที ่4.13 ต าแหน่งทางธุรกิจของร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ 

 

ภาพที ่4.14 การจดัท าโปรโมชัน่ของร้านอาจิโยชิ 
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ภาพที ่4.15 การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นนิตยสารทอ้งถ่ินและการสร้างเพจร้านผา่น Facebook 

4.5 การวเิคราะห์ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการท าธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ 

การวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจจ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์ถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสามารถแบ่งออกเป็นปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกและปัจจยัแวดลอ้มภายใน และ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจหากผูบ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
องคก์รก็จะสามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงนั้นได ้ 

4.5.1 ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ 

เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ โดยพิจารณาเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี และการเมืองกฎหมาย  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค 
ดงัน้ี    

1. ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นแหล่งอารยธรรม มีศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์และอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพรรณ
ธญัญาหาร วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนญ่ีปุ่นมีเอกลกัษณ์คลา้ยกบัชาวไทยรวมทั้งอาหารการกินท่ีนิยม
เอาพืชผกัสมุนไพรต่างๆมาท าเป็นเคร่ืองเคียงในการรับประทานอาหาร จึงถือไดว้่าอาหารญ่ีปุ่นเป็น
อาหารท่ีมีลักษณะเฉพาะและมากด้วยคุณประโยชน์มากมาย จากความต่ืนตวัในเร่ือ งของการรัก
สุขภาพของคนไทยรุ่นใหม่ไดจ้ดัให้อาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารท่ีทานแลว้ช่วยดูแลเร่ืองสุขภาพโดยดูได้
จากอายเุฉล่ียของคนญ่ีปุ่นซ่ึงจะมีอายุท่ียืนเน่ืองจากไดบ้ริโภคอาหารท่ีดีมีคุณภาพและอีกลกัษณะหน่ึง
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ของวฒันธรรมการกินของคนไทยท่ีคลา้ยคลึงกบัคนญ่ีปุ่นคือการทานขา้วพร้อมดว้ยเคร่ืองเคียงหลาย
อย่างในม้ืออาหารและนิยมทานกนัในครอบครัวจึงท าให้สังคมคนไทยเกิดการเลียนแบบวฒันธรรม
การกินอาหารของคนญ่ีปุ่นไดไ้ม่ยากเพราะอาหารญ่ีปุ่นมีรสชาติถูกปากคนไทยอยูแ่ลว้ ท าให้เห็นว่า
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยรุ่นใหม่
และในปัจจุบนัค่านิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นของคนรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่มีเพิ่ม
มากข้ึนซ่ึงนิสัยคนไทยจะชอบความร่ืนเริง มีการสังสรรคใ์นหมู่ญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงูซ่ึงเปล่ียนแปลงไป
มากเม่ือเทียบกบัสมยัก่อนท่ีจะนิยมท าอาหารทานเองท่ีบา้นกบัครอบครัวและเพื่อนฝงูและร้านอาหาร
ต่างชาติท่ีผูค้นให้ความสนใจในอนัดบัตน้ๆนั่นก็คือร้านอาหารญ่ีปุ่นซ่ึงบรรยากาศของร้านรวมถึง
รูปร่างหน้าตาศิลปะการตกแต่งจานอาหารญ่ีปุ่นเป็นตวัดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก 

2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่ว่าประเทศไทยและกลุ่มสมาชิกอาเซียนก าลงัเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ท่ีจะถึงน้ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจระดบั
โลกและส่งเสริมใหภู้มิภาคมีความเจริญมัน่คง มัง่คัง่ ประชาชนอยูดี่กินดี โดยมีตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกนั ท าให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานอย่างเสรีและเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยลักษณะท่ีตั้ งของอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากเป็นเมือง
ชายแดนติดต่อกบัเมืองเมียวดี ประเทศพม่าท าให้มีการติดต่อคา้ขายสินคา้ท่ีส าคญั การซ้ือขายระหวา่ง
ประเทศสามารถสร้างมูลค่าการซ้ือขายต่อปีเขา้ประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล ไม่เพียงแต่การติดต่อคา้ขาย
เท่านั้นการหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานชาวพม่าก็มีเป็นจ านวนมากซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีมีความส าคญั
ส าหรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานเหล่าน้ีเป็นจ านวนมากเพื่อ
ประหยดัตน้ทุนในค่าจา้งแรงงาน ปัจจุบนัได้มีกลุ่มนักลงทุนทั้งชาวไทยต่างพื้นท่ีและชาวต่างชาติ
รวมถึงนกัท่องเท่ียวต่างสนใจเขา้มาลงทุนและมาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดมากข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากแม่
สอดเป็นเมืองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย จึงท าให้
มีจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน ไม่เพียงเท่าน้ีการคา้ขายกนัระหว่างไทยและ
พม่าท่ีท าให้เศรษฐกิจดีข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงในเชิงบวกให้กบัประชากรในทอ้งถ่ินโดยท าให้มี
รายไดม้ากข้ึน การเพิ่มข้ึนของฐานรายไดข้องผูบ้ริโภค จากการปรับข้ึนเงินเดือนของขา้ราชการ ค่าจา้ง
ขั้นต ่า รายไดข้องเกษตรกรมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน จึงท าให้เกิดการกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยท าใหมี้การ
เลือกอุปโภคบริโภคมากข้ึนตามไปดว้ย จึงส่งผลให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการและ
ธุรกิจปรับตวัดีข้ึน 
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3. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ได้มีการพฒันาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองซ่ึงแต่ละ
หน่วยธุรกิจย่อมจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่ งพาอาศยัเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจ จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งมากท่ีธุรกิจจะตอ้งมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือเอ้ืออ านวยให้ธุรกิจด าเนิน
ไปดว้ยความสะดวกและเรียบร้อยและในส่วนของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีส าคญั
คงจะหนีไม่พน้การใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อส่ือสารในการสั่งสินคา้วตัถุดิบจากซพัพลายเออร์หรือการติดต่อ
ลูกคา้ แต่ในปัจจุบนัไดมี้เทคโนโลยีการส่ือสารอินเตอร์เน็ตแบบส่ือออนไลน์ท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน
ในการท าธุรกิจสามารถติดต่อส่ือสารหรือจะเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดง่้ายสะดวกและ
รวดเร็วสามารถรับรู้ได้ทัว่โลก และท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายข้ึนซ่ึงท าให้
ประหยดัตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นยงัมี
เทคโนโลยีด้านการเก็บรักษาอาหารโดยการแช่เย็นหรือแช่แข็งก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้ัน 
เน่ืองจากการเก็บรักษาอาหารโดยการแช่เยน็หรือการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารหรือยืดอายุการเก็บ
อาหารไวไ้ด้นาน ไม่จ  าเป็นตอ้งสั่งสินคา้และวตัถุดิบบ่อย สามารถสต๊อกสินคา้ไวไ้ด้นานทั้งน้ีเพื่อ
ประหยดัตน้ทุนในการสั่งสินคา้วตัถุดิบในแต่ละรอบ 

4. ปัจจยัทางดา้นการเมืองกฎหมาย 

จากปัจจุบนัสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนชาว
ไทยและชาวต่างชาติซ่ึงอาจเป็นผลให้เกิดการชะลอการลงทุนในประเทศไทยและเป็นอุปสรรคส าคญั
ต่อการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ท าให้ความเช่ือมัน่ของตวัผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการและธุรกิจชะลอตวัตาม
ไปด้วย ไม่เกิดการจบัจ่ายใช้สอยหรือจบัจ่ายใช้สอยลดลงหากสถานการณ์ทางการเมืองยงัไม่สงบ 
ส าหรับกฎหมายท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นจะตอ้งทราบและท าความเขา้ใจ
เช่น กฎหมายการเสียภาษีการคา้ กฎหมายการจา้งแรงงาน กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค การควบคุมของ
คณะกรรมการอาหารและยา ผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษาถึงขอ้ก าหนด 
ขอ้บงัคบัต่างๆให้ถ่ีถ้วนถูกตอ้งอยู่เสมอ เพื่อปิดขอ้บกพร่องของกิจการและเพื่อรักษาช่ือเสียงของ
กิจการต่อไป  
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4.5.2 ปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ 

 เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มภายในของธุรกิจโดยพิจารณาในปัจจยัต่อไปน้ี  

1. เจา้ของกิจการ (Owners) ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ การประกอบกิจการขนาดเล็ก
เจา้ของกิจการคือผูท่ี้ลงทุนตดัสินใจในเร่ืองต่างๆและเป็นผูด้  าเนินธุรกิจ ดงันั้น เจา้ของกิจการจึงมี
อิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจหากธุรกิจมีกระบวนการท่ีรัดกุมและมีแบบแผนยอ่มท าให้ธุรกิจมีความ
เจริญเติบโต กา้วหนา้แต่ถา้หากเจา้ของกิจการไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการควบคุมอยา่งเป็นระบบก็
อาจท าให้ธุรกิจลม้เหลวและไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ดงันั้นคุณสมบติัของผูป้ระกอบการเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมีการพฒันาตนให้เหมาะสมกบัอาชีพ อยา่งเช่นการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น
จ าเป็นตอ้งอาศยัเจา้ของกิจการท่ีมีความรู้ความช านาญในการประกอบอาหารญ่ีปุ่นรวมถึงในดา้นอ่ืน
ดว้ยเช่น ดา้นสภาพเศรษฐกิจ คู่แข่งขนัความเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค จะตอ้งมีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
เป็นผูร้อบรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาเทคนิคและเมนูอาหารใหม่ๆให้กบัลูกคา้อยูเ่สมอ มีความมานะอดทนและ
ความพยายาม มีการตดัสินใจท่ีเฉียบขาด ถูกตอ้งและรวดเร็ว มีความทนัสมยัมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศกัยภาพทาง
ธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. การเงิน (Money) ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นจ าเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนเพื่อด าเนินกิจการ เน่ืองจาก
จ าเป็นตอ้งมีการกกัตุนสินคา้เพื่อให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายอยู่ตลอดเวลา แต่หากจ าเป็นท่ีต้องใช้
เงินทุนจ านวนมากควรหาแหล่งเงินทุนท่ีมีศกัยภาพเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัธุรกิจ 

  3. พนกังาน (Employee) พนกังานหรือลูกจา้ง จ  าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกให้เหมาะสมกบังาน
มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะท าให้ปฏิบติังานหรือหนา้ท่ีต่างๆให้กบักิจการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ซ่ึงการปฏิบติังานของลูกจา้งหรือพนกังานจะมีผลกระทบต่อลูกคา้โดยตรง ถา้การปฏิบติังานของ
ลูกจา้งหรือพนักงานท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้นั้นอาจท าให้เกิดผลตอบรับกบักิจการในทาง
ตรงกนัขา้มกนัน้ีถ้าลูกคา้ไม่เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของพนักงานก็อาจจะส่งผลท าให้
ธุรกิจลม้เหลวได ้

   4. ผูส่้งสินคา้และวตัถุดิบ (Supplier) การคดัเลือกซพัพลายเออร์เป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัอีก
ปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ี ปุ่นเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดหาวตัถุดิบเป็น
กระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงวตัถุดิบในกระบวนการผลิตสินคา้และอาหารเพื่อบริการลูกคา้ ประสิทธิภาพ
และความสามารถของซพัพลายเออร์มีผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิตอาหารรวมทั้งความสามารถ
ในการแข่งขัน ดังนั้ นธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการคัดเลือกซัพพลายเออร์ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงคุณภาพและมีราคาถูก รวมถึงความสามารถในการส่งมอบสินคา้และวตัถุดิบไดต้รงตามเวลา
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และตามปริมาณการสั่งซ้ือ และจ าเป็นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ซ่ือตรง สามารถไวว้างใจได ้เดิมวตัถุดิบ
ตอ้งสั่งซ้ือจากต่างจงัหวดัแต่ในปี 2557 ทางห้าง Makro ซ่ึงเป็นซัพพลายเออร์ของร้านไดมี้แผนเปิด
ด าเนินธุรกิจในปี 2558 (ภาพท่ี 4.16) ท าใหเ้ป็นโอกาสท่ีจะสามารถลดตน้ทุนได ้

 

ภาพที ่4.16 เส้นทางการขนส่งวตัถุดิบในอ าเภอแม่สอด 

 5. หน้าท่ีงานต่างๆขององค์กร (Functions) เป็นกิจกรรมต่างๆท่ีองค์กรได้ก าหนดข้ึน
เพื่อให้การปฏิบติังานโดยรวมขององคก์รบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ การผลิต การบญัชี 
การเงิน การตลาด การจดัซ้ือ การวจิยัและพฒันา การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 6. ระบบการจดัการ (Management system) จะเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบการจดัองคก์รท่ี
จะน ามาใชใ้นการจดัการ 

       7. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Technological) ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญั
ของการด าเนินชีวิตก่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆและท าให้หลายธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
พฒันาเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัการทางการตลาดในลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ การโฆษณา
ผา่นเวบ็ไซต ์การใชอี้เมลร์วมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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4.6 การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)   

การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของร้านอาหารญ่ีปุ่น
อาจิโยชิ มีรายละเอียด สรุปได ้ดงัน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. คุณภาพและรสชาติอาหารเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
2. วตัถุดิบสด ใหม่ ใชว้นัต่อวนั 
3. ท าเลท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของตวัอ าเภอแม่สอด พบเห็นไดง่้ายและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
4. มีซพัพลายเออร์ท่ีแน่นอน สามารถส่งสินคา้ไดค้รบถว้นและตรงตามเวลา 
5. มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี 
6. มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

      1.  บุคลากรขาดทกัษะดา้นภาษา 
      2.  ผูป้ระกอบอาหารยงัขาดความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

โอกาส (Opportunities) 

1. เศรษฐกิจมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองท าใหมี้โอกาสขยายกิจการ 
2. สภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงเจริญเติบโต รายไดป้ระชากรเพิ่มสูงข้ึนมีการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ท า

ใหมี้ก าลงัการซ้ือเพิ่มมากข้ึน 
3. จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดเพิ่มมากข้ึน

ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย สามารถเพิ่มยอดขายใหก้บัทางร้านได ้
4. ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นเพิ่มข้ึน 
5. อิทธิพลของส่ือออนไลน์ โฆษณาต่างๆ กระตุน้ให้ผูบ้ริการมีความอยากทดลองชิมอาหาร

ญ่ีปุ่น 
6. ซพัพลายเออร์ของวตัถุดิบท่ีต่างจงัหวดัมีแผนท่ีจะเปิดร้านจ าหน่ายในอ าเภอแม่สอด 
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อุปสรรค (Threats) 

1. ราคาวตัถุดิบมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ท าให้มีความเส่ียงดา้น
ตน้ทุน 

2. การลาออกของพนกังานท าใหข้าดแคลนพนกังาน    
3. มีสินคา้อาหารชนิดอ่ืนทดแทน             
4. สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบใหย้อดขายลดลง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
5. พื้นท่ีตั้งของร้านเป็นท่ีสาธารณะไม่สามารถเป็นเจา้ของได ้
6. อ าเภอแม่สอดไม่มีร้านคา้ส่งวตัถุดิบในการท าอาหารญ่ีปุ่นท าให้ตอ้งเดินทางหรือสั่งซ้ือจาก

ต่างจงัหวดัเป็นผลใหมี้ตน้ทุนสูง 

หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส 
และขอ้จ ากดัแลว้ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้
ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภท
ต่างๆในการน าเทคนิคท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
ต่อไป 
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4.7 การสร้างกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ (TOWS Matrix) 

การจบัคู่กนัของปัจจยัแวดลอ้มภายในและปัจจยัแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น 
สรุปไดด้งัน้ี 

 จุดแขง็ (Strengths)S 

S1 วตัถุดิบท่ีใช้ท าอาหารของร้านมีคุณภาพและมี
ราคายอ่มเยา 
S2  ท าเลท่ีตั้งอยู่บนถนนสายหลกัพบเห็นไดง้่ายและ
มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
S3 มีซัพพลายเออร์ท่ีแน่นอนสามารถส่งสินค้าได้
ครบถว้นและตรงตามเวลา 
S4  มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง 
S5  มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี 

จุดอ่อน (Weaknesses)W 

W1  บุคลากรขาดทกัษะดา้นภาษา 

W2 ผู ้ประกอบอาหารยังขาดความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ 
 

โอกาส (Opportunities)O 

O1 เศรษฐกิจอ าเภอแม่สอดเร่ิมมีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

O2 รายได้ประชากรเพิ่มสูงข้ึนมีการใช้จ่ายเพิ่ม

มากข้ึน ท าใหมี้ก าลงัการซ้ือเพิ่ม 

O3 จ าน วนนั ก ท่ อ ง เท่ี ย วทั้ งช าว ไท ยแ ล ะ

ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนกลุ่มลูกคา้หลากหลาย 

O4 ผู ้บ ริโภค มีแนวโน้ม ในการป รับ เป ล่ียน

พฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นเพิ่มข้ึน 

O5 ซพัพลายเออร์ของวตัถุดิบท่ีต่างจงัหวดัมีแผน

ท่ีจะเปิดร้านจ าหน่ายในอ าเภอแม่สอด 

กลยุทธ์SO 

การใช้จุดแขง็ช่วงชิงความได้เปรียบจากโอกาส 

(S5 O1 O2)  การลงทุนหาสถานท่ีตั้งของร้านใหม่ท่ี

มัน่คงโดยการใชจุ้ดแขง็ดา้นการเงินซ่ึงมีสภาพคล่อง

ท่ีดีและใชโ้อกาสจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจใน

อ าเภอแม่สอดและความตอ้งการบริโภคของ

ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อขยายกิจการต่อไป 

กลยุทธ์WO 

เอาชนะจุดอ่อนโดยใช้ความได้เปรียบ

จากโอกาสภายนอก 

- 

อุปสรรค (Threats)T 

T1 ราคาวตัถุดิบมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากความ

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

T2 มีสินคา้อาหารชนิดอ่ืนมาทดแทน 

T3 การลาออกของพนกังาน 

T4 สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบให้ยอดขาย

ลดลง 

T5 จ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างจงัหวดัจึงท า

ใหมี้ตน้ทุนในการขนส่งเพิ่มข้ึน 

T6 พื้นท่ีตั้ งของร้านเป็นท่ีสาธารณะไม่สามารถ

เป็นเจา้ของได ้

 

กลยุทธ์ST 

ใช้จุดแขง็เพือ่หลบหลกีภาวะคุกคาม 

- 

กลยุทธ์WT 

ปิดจุดอ่อนหลบหลกีภาวะคุกคาม 

- 

 

 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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4.8 การก าหนดกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือ TOWS Matrix โดยท าการจบัคู่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในไดผ้ลวเิคราะห์ดั้งน้ี 

กลยุทธ์ SO strategies: การใช้จุดแข็งช่วงชิงความได้เปรียบจากโอกาส (S5 O1O2) 

 S5 มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี 
 O1 เศรษฐกิจอ าเภอแม่สอดเร่ิมมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองท าใหมี้โอกาสขยายกิจการ 

O2 รายไดป้ระชากรเพิ่มสูงข้ึนมีการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ท าใหมี้ก าลงัการซ้ือเพิ่ม 

กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมคือ 
 กลยุทธ์คงตวั  เน่ืองจากทางร้านมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีท่ีถือว่าเป็นจุดแข็ง

ส าคญัซ่ึงช่วงชิงความไดเ้ปรียบจากโอกาสในปัจจยัในส่วนของเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอดท่ีมีการ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นทางร้านควรน าเงินลงทุนหา
สถานท่ีตั้งของร้านใหม่ให้เป็นท่ีตั้งถาวร ควรท าการแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้ง
ของร้านใหม่โดยอาศยัฐานลูกคา้ประจ าท่ีเคยใช้บริการอยู่แลว้และควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจดัการวตัถุดิบ เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า
ในระยะยาวและยงัสามารถท าก าไรได ้โดยจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดควบคู่กนัไปดว้ยซ่ึงจะเนน้ใน
ส่วนของกลยทุธ์ในเร่ืองของสถานท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มยอดขายใหก้บัทางร้าน ในการ
ลงทุนจดัตั้งร้านใหม่ท าเลท่ีตั้งควรอยูใ่นใจกลางอ าเภอแม่สอด อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน มีคนสัญจรไป
มา เดินทางสะดวกมีท่ีจอดรถกวา้งขวางสามารถรองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ มีการจดัร้านให้สะอาด
ซ่ึงจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้เขา้รับบริการรวมถึงการจดัส่งอาหารให้ถึงท่ี 
(Delivery) และการรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ีเพื่อสร้างความสะดวกสบาย เพิ่มโอกาสให้ผูบ้ริโภคและ
เข้าถึงผูบ้ริโภคได้ง่ายท่ีสุดเป็นการกระตุ้นยอดขายเพิ่มยอดจ าหน่ายให้กับทางร้านและเพิ่มความ
น่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น และเน่ืองจากร้านอาหารญ่ีปุ่นอา
จิโยชิเป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กจึงไม่สามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะน าจุดแข็งและโอกาสท่ีเกิด
ข้ึนกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของร้านท่ีมีอยูม่าปรับปรุงจุดอ่อนและแกไ้ขหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบั
ทางร้านไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก มี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากและ
วิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กรวมไปถึงการสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจ โดยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากทั้งหมด 
17 ร้านและจากการสัมภาษณ์จากนายกสมาคมร้านอาหารแห่งนครแม่สอด และท าการเก็บรวบรวมขอ้
ทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ หนงัสือวารสาร นิตยสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจร้านอาหารและจาก
การรวบรวมขอ้มูลทางสถิติของกองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด ขอ้มูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 
เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รวมทั้งทราบถึงการ
จดัการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กให้ไดอ้ย่างเหมาะสมและเพื่อเป็น
ข้อมูลหรือแนวทางให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีก าลังมองหาหรืออยากจะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารร้านอาหารญ่ีปุ่น ทั้งน้ีจะรวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดน ามาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท าธุรกิจทั้งภายนอกและภายในเพื่อน ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis และท าการสร้างกลยุทธ์ใหม่ท่ี
เหมาะสมโดยการพิจารณาจากการจดักลุ่มทางธุรกิจเพื่อหาต าแหน่งทางการตลาด (BCG) และใช ้
TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น ไดผ้ลสรุปจาก
การศึกษาดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 สถานการณ์การท าธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

จากการรวบรวมสถิติร้านอาหารต่างชาติท่ีเปิดด าเนินธุรกิจในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากของ
กองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดในปีพ.ศ.2555 พบวา่ มีร้านอาหารต่างชาติท่ีไดรั้บการจดทะเบียน
พาณิชย์ทั้ งหมด 17 ร้าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ประกอบการร้านอาหารต่างชาติ พบว่า 
ร้านอาหารต่างชาติท่ีเขา้มาบุกเบิกและก่อตั้งเป็นร้านอาหารต่างชาติร้านแรกในอ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก คือ ร้านอาหารจีน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 จากนั้นในปีพ.ศ.2538 ไดมี้ร้านอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนมาอีก 1 
ร้านแต่ในขณะนั้นอาหารญ่ีปุ่นยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เน่ืองจากยงัมีราคาสูง และลูกคา้เป็นนกัธุรกิจท่ี
มีรายไดสู้ง ท่ีเขา้ใชบ้ริการส าหรับลูกคา้ทัว่ไปยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ต่อมาในปีพ.ศ.2542-2543 ไดมี้
ร้านอาหารยุโรปเพิ่มข้ึนมาอีก 2 ร้าน เน่ืองจากปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึนและมีความ
ตอ้งการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงเร่ิมมีการก่อตั้งร้านอาหารพม่าเพื่อรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ชาวพม่าท่ีเขา้มาในอ าเภอแม่สอด ส่วนธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นภายหลงัท่ีอาหารญ่ีปุ่นเป็นท่ีรู้จกั
จากบุคคลทัว่ไปและเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ีใชชี้วติอยูใ่นเมืองใหญ่ท่ีเร่ิมหนัมาสนใจบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน ปีพ.ศ.25550 จนถึงปัจจุบนั ไดมี้ร้านอาหารญ่ีปุ่นเปิดให้บริการ 2 ร้านดว้ยกนัซ่ึงกระแส
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จึงตอบรับกบัอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีความประณีตในการประกอบอาหารและ
ใช้วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ จึงของผูค้นในอ าเภอแม่สอดเร่ิมมาบริโภคมากข้ึนจากการประชาสัมพนัธ์ใน
ช่องทางส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลขา้งตน้ท าให้เห็นว่าในอนาคตธุรกิจ
ร้านอาหารต่างชาติมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน   

5.1.2. สรุปผลการวเิคราะห์การจัดการร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ในอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

 ในการวิเคราะห์การจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็กในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากโดยได้
ท าการศึกษาร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็ก 1 ร้านคือร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิโดยใช้แนวคิดทฤษฎีดา้น
การจดัการ(4M) มาช่วยในการวิเคราะห์นั่นคือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจดัการด้านการเงิน 
การจดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์และการจดัการทัว่ไป ผลท่ีไดคื้อ ในส่วนของการจดัการดา้นบุคคลมีการ
สรรหาและคดัเลือกโดยใชร้ะบบอุปถมัภมี์ความสัมพนัธ์ในวงศ์เครือญาติและบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความ
สนิทสนมกนั มีการฝึกอบรมพนกังานดว้ยการสอนงานจากเจา้ของร้านโดยตรงและท าการประเมินผล
งานของพนกังานจากการสังเกตของเจา้ของร้านเองซ่ึงทางร้านมีการแบ่งต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังาน
ออกเป็น 5 ฝ่าย มีผลตอบแทนเป็นค่าจา้งเงินเดือนตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่งหน้าท่ีและมี
โบนสัเป็นค่าตอบแทนในทุกเดือน ดา้นการจดัการการเงิน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือวตัถุดิบในแต่ละคร้ัง
เจา้ของจะมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายในดา้นต่างๆและจะเป็นผูดู้แลจดัการบริหารการเงินแต่เพียง
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ผูเ้ดียว ส าหรับการบริหารวสัดุอุปกรณ์จะมีการจดัซ้ือจดัหาโดยเจา้ของร้านจะเป็นคนจดัซ้ือจดัหาเอง
ทั้งหมดส่วนการดูแลซ่อมบ ารุงตวัเจา้ของร้านและพนกังานในร้านจะตอ้งมีส่วนร่วมกนัในการดูแล
รักษาโดยท าการตรวจสอบสภาพวสัดุอุปกรณ์เพื่อใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ส าหรับการจดัการทัว่ไปจะ
มีการจดัการดงัน้ี 1. การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีสามารถจดัซ้ือจดัหาไดเ้อง
ในทอ้งถ่ินและสินคา้วตัถุดิบท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากซพัพลายเออร์ต่างจงัหวดัซ่ึงมีทั้ง อาหารสด อาหารแห้ง
และอาหารแช่แข็ง 2. การคดัเลือกผูส่้งปัจจยัการผลิต (Supplier) ได้ท าการคดัเลือกจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของผูส่้งสินคา้โดยดูจากปัจจยัดา้นราคา คุณภาพของวตัถุดิบ ความซ่ือตรง การบริการ
หลงัการขายและจากการคดัเลือกมีซพัพลายเออร์ 3 รายท่ีไดรั้บการคดัเลือกซ่ึงตรงตามคุณสมบติัท่ีตั้ง
ไว ้3. การขนส่งสินคา้ของซพัพลายเออร์ท่ีอยูต่่างจงัหวดัส่วนใหญ่จะขนส่งสินคา้และวตัถุดิบผา่นทาง
รถโดยสารประจ าทางเม่ือสินคา้มาถึงเจา้ของร้านจะเป็นผูต้รวจรับสินคา้และจะท าการแยกเก็บวตัถุดิบ
ในการท าอาหารดว้ยตวัเจา้ของร้านเอง 

5.1.3. สรุปผลการวเิคราะห์กลยุทธ์ทีเ่หมาะสมของธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นขนาดเลก็ ในอ าเภอ 
แม่สอด จังหวดัตาก  

 การวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจหรือสถานการณ์ทางการตลาดตามแนวคิดของบอสตนั 
(BCG) พบว่าปัจจุบนัร้านอาจิโยชิอยู่ในช่วงของ Cash cow นั่นคืออตัราการเจริญเติบโตของร้านเร่ิม
อ่ิมตวัจะไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัตอนท่ีเร่ิมเปิดร้านใหม่ แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดยงัถือว่าสูงอยู่จาก
การสังเกตการเขา้มาใช้บริการของลูกคา้ สินคา้ยงัสามารถท าก าไรให้กบัทางร้านได้อยู่แต่ทางร้าน
จ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดใหค้งสภาพเดิม หลงัจากการวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผล
ต่อธุรกิจเรียบร้อยแลว้ผลท่ีไดคื้อการจบัคู่กนัระหวา่งจุดแข็ง(Strengths) กบัโอกาส(Opportunities)โดย
ใชจุ้ดแขง็ในเร่ืองของสภาพคล่องทางการเงินและโอกาสในเร่ืองของการขยายตวัของเศรษฐกิจร่วมกบั
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน แลว้น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจโดยใช ้TOWS 
Matrix เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ีส ำคญัของทำงร้ำนอำจิโยชิท่ีเลือกใช้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพื่อรักษำต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำด คือ กลยุทธ์คงท่ีคงตวั (Stability Strategy) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งรักษำอตัรำกำรเติบโต 
ปกป้องส่วนแบ่งทำงกำรตลำดหรือต ำแหน่งทำงกำรแข่งขนั ซ่ึงในปัจจุบนัร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นอำจิโยชิมี
อตัรำกำรเติบโตของร้ำนมีกำรเติบโตเต็มท่ีและเร่ิมมีควำมอ่ิมตวั ธุรกิจยงัสำมำรถท ำก ำไรไดท้  ำให้ทำง
ร้ำนอำจิโยชิมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีดีประกอบกบัปัจจุบนัท่ีตั้งของร้ำนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสำธำรณะไม่
สำมำรถเป็นเจำ้ของและตั้งขำยไดอ้ย่ำงถำวรจึงจ ำเป็นตอ้งหำสถำนท่ีตั้งของร้ำนใหม่โดยใช้กลยุทธ์
ทำงกำรตลำดในส่วนของดำ้นสถำนท่ีและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเขำ้มำช่วยเสริมสร้ำงควำมมัน่คง
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ให้กับทำงร้ำน และเน่ืองด้วยกิจกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นเป็นธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีมีขนำดเล็กจึงไม่
สำมำรถก ำหนดกลยทุธ์ท่ีเหมำะสมกบัปัจจยัสภำพแวดลอ้มของธุรกิจท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งครอบคลุม 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์การจดัการและการก าหนดกลยุทธ์ให้กบัร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก มีขอ้เสนอแนะต่างๆในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นขนาดเล็ก ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจร่วมกัน (กำรท ำContract กับ Supplier) ในอนำคตรำคำหรือ
คุณภำพวตัถุดิบในกำรผลิตอำหำรมีควำมผนัผวนหรือมีกำรเปล่ียนแปลงทำงผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้ง
มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัซพัพลำยเออร์ เช่น กำรสร้ำงควำมไวว้ำงใจ 
กำรให้คุณค่ำต่อกนั กำรเป็นนักเจรจำต่อรองท่ีดี หรือโดยกำรท ำใบสั่งซ้ือหรือสัญญำซ้ือขำยกนัใน
ระยะยำวและก ำหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆไวใ้ห้ชดัเจนเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนสินคำ้และรักษำ
คุณภำพของวตัถุดิบ อีกทั้งยงัเป็นกำรสร้ำงจุดแขง็ใหก้บัทำงร้ำนไดอี้กดว้ย  

2. วธีิกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรเป็นผูน้ ำตลำดและเพื่อกำรรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

2.1 เน่ืองจำกสถำนท่ีตั้งของทำงร้ำนเป็นพื้นท่ีสำธำรณะไม่สำมำรถเป็นเจำ้ของไดแ้ต่ทำงร้ำน
มีสภำพทำงกำรเงินท่ีดี  ดังนั้ นควรหำท ำเลท่ีตั้ งของร้ำนใหม่เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับธุรกิจ
ร้ำนอำหำร จึงจ ำเป็นตอ้งหำท ำเลท่ีตั้งของร้ำนให้อยูใ่จกลำงเมืองหรือยำ่นธุรกิจและมีพื้นท่ีจอดรถเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

2.2 การให้บริการท่ีดี (Service Mind) เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีพึงกระท าเพราะนั่นคือเป็น
หัวใจหลกัของการให้บริการ พนกังานท่ีให้บริการจะตอ้งให้ความส าคญักบัลูกคา้ แต่ดว้ยทางร้านมี
ปัญหาในเร่ืองของพนกังานขาดทกัษะดา้นภาษาในการส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติท าให้บางคร้ังมี
การส่ือสารท่ีผิดพลาดและมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน ดังนั้นควรมีการจดัฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่
พนกังานเพื่อใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 

2.3 เน่ืองจากผูป้ระกอบอาหารยงัขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบ
อาหารซ่ึงทางร้านให้ความส าคญักบัคุณภาพและรสชาดของอาหารให้ถูกปากลูกคา้ดงันั้นทางร้านจึง
จ าเป็นมีการพฒันาฝีมือของผูป้ระกอบอาหารและเทคนิคต่างในการท าอาหารเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องในการประกอบอาหารใหดี้ยิง่ข้ึน มีจุดบกพร่องใหน้อ้ยท่ีสุด 

2.4 กำรสร้ำงภำพลกัษณ์ใหก้บัร้ำน เพื่อกระตุน้ใหลู้กคำ้อยำกทดลองเขำ้มำใชบ้ริกำรโดยกำร
เพิ่มกำรประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัทางร้าน ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยมีีส่วนเขา้
มาเก่ียวข้องช่วยให้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านได้ง่าย ข้ึนโดยการใช้แอพพลิเคชั่น ต่างๆทั้ งใน
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค ทวีตเตอร์ รวมไปถึงการคน้หาท่ีตั้งของร้านได้
ดว้ยเช่นกนั การสร้างเพจของร้านอาหารโดยการใส่รูปภาพหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรม การให้
ส่วนลดค่าอาหาร เพื่อสร้างความรับรู้ใหก้บัลูกคา้ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

2.5 ช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการขยายรูปแบบการให้บริการเช่น การรับจดัเล้ียงนอก
สถานท่ี หรือการให้บริการอาหารส่งถึงท่ี ( Delivery)เน่ืองดว้ยทางร้านมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีจึง
ควรมีการลงทุนจดัจา้งพนกังานเพิ่มเพื่อใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ และเพื่อสร้างความรับรู้และ
ขยายฐานลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 

3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยเฉพาะอ าเภอแม่สอดถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเน่ืองจากอยู่ติดกับชายแดนไทย-พม่า ย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจร้านอาหารอย่าง
แน่นอน ซ่ึงมีทั้งผลกระทบดา้นบวกและผลกระทบดา้นลบ โดยผลกระทบในดา้นบวกจะเป็นในเร่ือง
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ชาวพม่าและกลุ่มนกัเท่ียวชาวต่างชาติทั้งยโุรปและเอเชีย
รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอแม่สอดและขา้มไปท่องเท่ียวใน
ประเทศพม่า ดังนั้ นการใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการควรมีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีให้บริการเพื่อความเขา้ใจและส่ือสารกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับผลกระทบ
ดา้นลบต่อธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นรวมทั้งธุรกิจร้านอาหารต่างชาติอ่ืนๆ แนวโนม้ในอนาคตจะเป็นใน
ส่วนของการมีคู่แข่งขนัในธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบการรายใหญ่และผูป้ระกอบการรายยอ่ย
ท่ีตอ้งการเขา้มาลงทุนเปิดด าเนินธุรกิจ   

4. อุปสรรคของการเขา้มาด าเนินธุรกิจท่ีผูศึ้กษาหรือผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีควรทราบมีดงัน้ี 

4.1 การเปิดร้านอาหารต้องศึกษา กฎหมายข้อบังคับต่างๆเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีควรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

4.2 Loyalty  ธุรกิจควรมีการสร้างเครือข่าย การเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนัในกลุ่มธุรกิจ ควรมี
ความซ่ือสัตยต่์อกนั การเก้ือหนุนกนัในธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจท่ีกวา้งขวางและเขม้แขง็ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหารต่างชาติ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือร้านอาหาร 

............................................................................................................................................ 

สญัชาติอาหาร            ยโุรป จีน พม่า เวยีดนาม

 ญ่ีปุ่น 

เร่ิมกิจการ ปี พ.ศ. 

...................................................................................................................................... 

มีความสนใจอาหารประเภทใดบา้ง 

……………………………………………………………………............................ 

 

2. ลกัษณะการจดัการร้าน   เจา้ของหรือหุน้ส่วนด าเนินกิจการ 

 จา้งผูจ้ดัการ 

 อ่ืนๆ 

……………………………………………………………… 

 

3. เหตุผลการท าธุรกจิ    การเขา้มาตั้งถ่ินฐานของเจา้ของกิจการ 

 สร้างความแปลกใหม่ 

 เจา้ของธุรกิจมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาหาร 

 ความชอบเป็นการส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 
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 รับช่วงต่อจากบรรพบุรุษ 

 เห็นวา่ตลาดยงัมีความตอ้งการสูง 



อ่ืนๆ…………………………………………………………… 

 

4. ขนาดของกจิการ    ขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 10 โตะ๊) 

 ขนาดกลาง (11-20 โตะ๊) 

 ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 20 โตะ๊) 

 

5. ประเภทอาหารทีใ่ห้บริการ   อาหารต่างชาติหลกัของร้านอยา่งเดียว 

 อาหารต่างชาติหลกัของร้าน+อาหารไทย 

 อ่ืนๆ 

……………………………………………………………… 

 

6. รูปแบบการจ าหน่ายอาหาร   จ าหน่ายท่ีร้านอยา่งเดียว 

 จ าหน่ายท่ีร้าน+รับจดันอกสถานท่ี 

 จ าหน่ายท่ีร้าน+ส่งอาหารถึงท่ี (Delivery) 

 อ่ืนๆ 

……………………………………………………………… 

 

7. จ านวนพนักงาน    นอ้ยกวา่ 5 คน 

 5 ถึง 10 คน 
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 มากกวา่ 10 คน 

 

8. วตัถุดบิน าเข้า    มี 

 ไม่มี 

 

9. ลูกค้าทีใ่ช้บริการ    ชาวไทย 

 ชาวต่างชาติ 

 ชาวไทยและชาวต่างชาติในจ านวนเท่าๆกนั 

 อ่ืนๆ 

…………………………………………………………… 

 

10. จ านวนลูกค้าต่อวนั    1 – 20 คน 

 21 – 30 คน 

 31 – 50 คน 

 มากกวา่ 50 คนข้ึนไป 

 

11. ภาพรวมธุรกจิ 3-5 ปีทีผ่่านมา  ไดผ้ลก าไรดี 

 ไดผ้ลก าไรนอ้ย 

 อ่ืนๆ 

…………………………………………………………… 
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12. การด าเนินธุรกจิในอนาคต   ด าเนินการต่อ 

 ไม่แน่ใจ 

 อ่ืนๆ 

…………………………………………………………… 

 

13. แนวโน้มธุรกจิในอนาคต   ดีข้ึน/มีโอกาสขยายตวั 

 ทรงตวั 

 แยล่ง/ตกต ่า 

 อ่ืนๆ 

…………………………………………………………… 

14. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………….

...............................................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………….....................

...................................………………………………………......................................................

.............................. 

 

ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจในการตอบแบบสอบถาม 
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หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ 

ที่มา: จากการส ารวจ 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ 

ที่มา: จากการส ารวจ 

ภาคผนวก ข 

ผลการส ารวจข้อมูลทัว่ไปและการจัดการร้านอาหารต่างชาติในอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
ผ.1  ความเกีย่วข้องกบัธุรกจิของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

การด าเนินการของธุรกจิ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

โดยผูจ้ดัการท่ีจา้งมา 
2 0 2 0 1 5 
     (29.41) 

โดยเจา้ของหรือหุน้ส่วน 
4 2 2 1 3 12 
     (70.59) 

รวม 6 2 4 1 4 17 

ผ.2  ปัจจัยในการด าเนินธุรกจิการเปิดด าเนินธุรกจิ 

เหตุผลส าคญัของการเปิดด าเนินการ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

การเขา้มาตั้งถ่ินฐานของเจา้ของกิจการ 
1 0 2 0 0 3 

(17.65) 

สร้างความแปลกใหม่ 
2 0 0 0 0 2 

(11.76) 
เจ้าข องธุร กิ จ มี ความ เช่ี ยวชาญ ในการ
ประกอบอาหาร 

2 1 1 0 0 4 

(23.53) 

ความชอบเป็นการส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 
0 0 1 0 1 2 

(11.76) 

รับช่วงต่อจากบรรพบุรุษ 
0 1 0 0 0 1 

(5.89) 

เห็นวา่ตลาดยงัมีความตอ้งการสูง 
1 0 0 1 3 5 

(29.41) 

รวม 6 2 4 1 4 17 
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ผ.4 ประเภทอาหารทีใ่ช้บริการจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

ประเภทอาหารทีใ่ช้บริการ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

อาหารต่างชาติหลกัของร้านอยา่ง
เดียว 

3 1 3 1 3 11 
     (64.71) 

อาหารต่างชาติหลกัของร้าน 
และอาหารไทย 

3 1 1 0 1 6 
     (35.29) 

รวม 6 2 4 1 4 17 

 

 

 

 

 

 

ผ.3 ขนาดของกจิการจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

ขนาดของกจิการ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

ขนาดเลก็ (นอ้ยกวา่ 10 โตะ๊) 
2 0 2 1 2 7 

(41.18) 

ขนาดกลาง (11-20 โตะ๊) 
4 1 2 0 1 8 

(47.06) 

ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 20 โตะ๊) 
0 1 0 0 1 2 

(11.76) 
รวม 6 2 4 1 4 17 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      
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ผ.5 รูปแบบการจ าหน่ายอาหารจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

รูปแบบการจ าหน่ายอาหาร 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

จ าหน่ายท่ีร้านอยา่งเดียว 
4 2 4 1 2 13 

(76.48) 

จ าหน่ายท่ีร้านและรับจดันอกสถานท่ี 
0 0 0 0 2 2 

(11.76) 
จ าห น่ าย ท่ี ร้ าน และ ส่ งอ าห าร ถึ ง ท่ี 
(Delivery) 

2 0 1 0 1 2 
     (11.76) 

รวม 6 2 4 1 4 17 

 

ผ.6 จ านวนพนักงานทั้งหมดจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

นอ้ยกวา่ 5 คน 
2 0 2 1 2 7 

(41.18) 

5 ถึง 10 คน 
4 1 2 0 2 9 

(52.93) 

มากกวา่ 10 คน 
0 1 0 0 0 1 

(5.89) 
รวม 6 2 4 1 4 17 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      
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ผ.7 การใช้วตัถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 
การใช้วตัถุดบิน าเข้าจาก

ต่างประเทศ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

มี 
1 1 3 0 0 5 

(29.41) 

ไม่มี 
5 1 1 1 4 12 

(70.59) 
รวม 6 2 4 1 4 17 

 

ผ.8 กลุ่มลูกค้าหลกัของธุรกจิจ าแนกตามประเภทร้านค้าอาหารต่างชาติ 

กลุ่มลูกค้าหลกัของธุรกจิ 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

ชาวไทย 
1 0 0 1 2 4 

(23.53) 

ชาวต่างชาติ 
2 0 3 0 0 5 

(29.41) 
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจ านวน
เท่าๆกนั 

3 2 1 0 2 8 
(47.06) 

รวม 6 2 4 1 4 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      
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ผ.9 จ านวนลูกค้าต่อวนัจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 

จ านวนลูกค้าต่อวนั 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

1 – 20 คน 
2 0 2 0 0 4 

(23.53) 

21 – 30 คน 
3 1 2 1 3 10 

(58.82) 

31 – 50 คน 
1 0 0 0 1 2 

(11.76) 

มากกวา่ 50 คนข้ึนไป 
0 1 0 0 0 1 

(5.89) 
รวม 6 2 4 1 4 17 

 

ผ.10 ความคิดเห็นการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคตจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 
ความคดิเห็นการด าเนินธุรกจิต่อไป

ในอนาคต 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

ด าเนินต่อไป 
4 1 2 1 3 11 

(73.71) 

ไม่แน่ใจ 
2 1 2 0 1 6 

(35.29) 
รวม 6 2 4 1 4 17 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      
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ผ.11 ความคิดเห็นแนวโน้มธุรกจิในอนาคตจ าแนกตามประเภทร้านอาหารต่างชาติ 
ความคดิเห็นแนวโน้มธุรกจิใน

อนาคต 
จ านวนร้านอาหารต่างชาต ิ

รวม 
ยุโรป จนี พม่า เวยีดนาม ญี่ปุ่ น 

ดีข้ึน/มีโอกาสขยายตวั 
2 0 2 1 2 7 

(41.18) 

ทรงตวั 
2 1 0 0 1 4 

(23.53) 

แยล่ง/ตกต ่า 
2 1 2 0 1 6 

(35.29) 
รวม 6 2 4 1 4 17 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ      
ที่มา: จากการส ารวจ      
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ภาคผนวก ค 

ช่ือร้านอาหารต่างชาติแยกตามแต่ละประเทศและปีพ.ศ.ที่เร่ิมกจิการ 

ประเทศ ช่ือร้านอาหาร ปีพ.ศ.ที่เร่ิมกจิการ 

ยโุรป ใบเฟิร์น 2542 
 ครัวคาร์แนเดียน 

ทีคอนเนอร์ 
คาซาเมียร์ 
คาเฟ่โอเลย ์
เฟยม์สัเรย ์

2543 
2548 
2553 
2554 
2555 

จีน สวนอาหารกวางตุง้ 
ร้านอาหารมารวย 

2515 
2550 

ญ่ีปุ่น 
 
 
 

ชิคาโก ้
เรือนโสนนอ้ย 

โดนิชิ 
อาจิโยชิ 

2538 
2552 
2555 
2555 

พม่า 
 
 
 

ฟารีดา 
มณัฑเลย ์
วาดี 

ซากองแด่ 

2547 
2550 
2552 
2554 

เวยีดนาม N.J. แหนมเนือง 2554 

รวม 17 ร้าน  
ทีม่า: จากการส ารวจ (2556) 
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ภาคผนวก ง 

 

    

ท าเลท่ีตั้งของร้านอาจิโยชิอยูใ่จกลางเมือง มีลานจอดรถกวา้งขวาง 

 

    

การรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ีของทางร้านอาจิโยชิ 
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กลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นอาจิโยชิ 

 

 

    

เมนูอาหารของทางร้านท่ีมีความหลากหลาย  
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การไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรสอนการท าซูชิใหแ้ก่กลุ่มพฒันาอาชีพ 

และไดถ่้ายท ารายการแนะน าอาหารโดยทีมงานจากประเทศญ่ีปุ่น 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวอจัฉรา  อนัสมศรี 

วนั เดือน ปีเกดิ  15 พฤศจิกายน 2530 

ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย 
   โรงเรียนสรรพวทิยาคม ปีการศึกษา 2548 
   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 

ประวตัิการท างาน ด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
   ในปีพ.ศ. 2555 ต าแหน่ง เจา้ของร้าน 

 

 

 

  


