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การศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นธุ รกิจร้านอาหารญี่ปุ่นร้อน ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนินธุ รกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่นร้อน ในเขต
เทศบาลนครระยอง โดยในการศึกษานี้มุ่งเน้นที่ความเป็ นไปได้ทางการตลาด การผลิต การบริ หาร
จัดการ การเงิน และสุ ดท้ายคือผลตอบแทนจากการดาเนินงาน
ผลการศึกษาพบว่า ธุ รกิจร้านอาหารญี่ปุ่นร้อน ในเขตเทศบาลนครระยอง มี
ความเป็ นไปได้ทางการตลาด เพราะความต้องการในเรื่ องอาหารยังมีอยูม่ าก และผูบ้ ริ โภคยัง
ต้องการความหลากหลายในการเลือกบริ โภค กลยุทธ์ทางการตลาดที่กิจการเลือกใช้ โดยเน้น
ที่จุดแข็งของตัวธุ รกิจด้านรสชาติ ที่ถูกปากคนไทย ในราคาที่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปยอมรับได้
จากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการอาหารญี่ ปุ่นร้อน ในเขต
เทศบาลนครระยอง พบว่าดัชนีความสามารถทากาไร (PI) ของโครงการ เท่ากับ 2.65 เท่า อัตรา
ผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 74.45 อัตราผลตอบแทนจากโครงการที่ปรับแล้ว
(MIRR) เท่ากับ ร้อยละ 49.09 และระยะเวลาการคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 1 เดือน ผลของเครื่ องวัด
เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจลงทุนในโครงการ สรุ ปเป็ นโครงการที่เหมาะสมในการลงทุน
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This research aims to study the investment feasibilities of a hot Japanese food
restaurant business in Rayong municipality. The results show that the Japanese food restaurant
business in Rayong municipality still has high marketing potentials. A viable strategy is to offer
consumers diverse food selections with good tastes at reasonable prices.
The financial feasibility analysis reveals that, with an initial investment of just 321,800
baht, the project’s Discounted Payback Period (DPP) is about 1 year and 1 month; Net Present
Value (NPV) is 851,269 baht; Profitability Index (PI) is 2.65 times; Internal Rate of Return (IRR)
is 74.45%; and Modified Internal Rate of Return (MIRR) is 49.09%. Overall, the Japanese food
restaurant business in Rayong municipality is feasible.

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการดาเนนนุร รกนรร้านาาาาร
ญี่ปร่นร้านในเขตเทศบาลนครระยาง โดยาาศัยข้ามูลรากการทดลางดาเนนนกนรการรรน ง มาประกาบ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยการศึกษาครั้งนี้ ระนาการวนเคราะา์ทางด้านการเงนนมาวนเคราะา์
ความเป็ นไปได้ในการลงทรน และระนาแบบสาบถามรากกลร่มตัวาย่างมาวนเคราะา์ถึงปัรรัย
ส่ วนบรคคลที่มีผลต่าุร รกนรร้านาาาารญี่ปร่นร้าน และในส่ วนขางราคาที่เามาะสมขางาาาาร
ที่รดั ราาน่ายว่ามีราคาที่เามาะสมแล้วหรื อไม่

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวนรยั พบว่าเพศชาย และาญนงมีรานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยเพศชาย มีรานวน 100 คน
คนดเป็ นร้ายละ 48.5 ส่ วนเพศาญนงมีรานวน 106 คน คนดเป็ นร้ายละ 51 โดยเพศชายมีาายรเฉลี่ย
30.14 ปี และเพศาญนง มีาายรเฉลี่ย 31.34 ปี
ด้านรายได้เฉลี่ยต่าเดืาน เพศชายมีรายได้เฉลี่ย 29,085 บาท และเพศาญนงมีรายได้เฉลี่ย
29,816 บาท
ด้านสถานภาพส่ วนใาญ่รานวน 123 คน สมรส คนดเป็ นร้ายละ 59.7 และรานวน 83 คน
โสด คนดเป็ นร้ายละ 40.3
ด้านาาชีพ พบว่าส่ วนใาญ่ระประกาบาาชีพพนักงานบรน ษทั รานวน 134 คน คนดเป็ น
ร้ายละ 65 รางลงมาก็ระเป็ นาาชีพานสระรานวน 40 คน คนดเป็ นร้ายละ 19.4 ส่ วนาาชีพราชการ
รานวน 28 คน คนดเป็ นร้ายละ 13.6 นักเรี ยนนักศึกษารานวน 3 คน คนดเป็ นร้ายละ 1.5 และาื่น ๆ
รานวน 1 คน คนดเป็ นร้ายละ 0.5
ด้านการศึกษาพบว่าระดับปรน ญญาตรี มีรานวนมากที่สรดรานวน 123 คน คนดเป็ นร้ายละ
59.7 รางลงมาระเป็ นระดับการศึกษาต่ากว่าปรน ญญาตรี รานวน 64 คน คนดเป็ นร้ายละ 31.1 และ
สู งกว่าปรน ญญาตรี รานวน 19 คน คนดเป็ นร้ายละ 9.2
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริ การอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่
จะอยูท่ ี่ 1-2 ครั้งต่อเดือน จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.4 รองลงมา 3-4 ครั้งต่อเดือน จานวน
95 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.1 และมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือนจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภค
จากการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพ, รสชาติอาหาร และ
มีความสด สะอาด มากที่สุด โดยเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสม และยังให้ความสาคัญด้านทาเลที่ต้ งั
ใกล้แหล่งชุมชน ที่มีความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของราคาสิ นค้ า
จากการวิจยั พบว่า ราคาอาหารที่ได้ต้ งั ราคาไว้ มีความเหมาะสมในทุก ๆ รายการ
เพราะว่าค่าเฉลี่ยของราคาอาหารที่ได้จากการวิจยั มีค่าต่างกับราคาที่ต้ งั ไว้นอ้ ยมาก ทาให้สามารถ
นาราคาดังกล่าวมาใช้ในการดาเนินกิจการได้
วิเคราะห์ ด้านการเงินของโครงการ
1. ระยะเวลาลงทุน (PB) มีค่าเท่ากับ 0.97 ปี ถือว่าเป็ นโครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุน
ที่เร็ ว มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
2. ระยะเวลาคืนทุนที่คานึงถึงมูลค่าปั จจุบนั (DPV) มีค่าเท่ากับ 1.13 ปี ยังถือว่าเป็ น
โครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุนที่เร็ ว มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
3. มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 851,269 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก สรุ ปได้วา่
มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
4. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่าร้อยละ 74.45 ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก
สรุ ปได้วา่ มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
5. อัตราผลตอบแทนจากโครงการที่ปรับแล้ว (MIRR) มีค่าร้อยละ 49.09 ซึ่งมี
ค่าเป็ นบวก สรุ ปได้วา่ มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
6. ความสามารถในการทากาไร (PI) มีค่า 2.65 เท่า ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 สรุ ปได้วา่
มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
ส่ วนที่ 2 เปรียบเทียบโครงการกับโครงการอื่น
รากการเปรี ยบเทียบกับโครงการ รารร วฒั น์ เาี่ยมสาาางค์ (2545) การวนเคราะา์
ความเป็ นไปได้ในการลงทรนโครงการร้านาาาารญี่ปร่นขนาดเล็กในสวนลรมไนท์บาซ่า และ
วนมลา า่าวงศ์สกรล (2553) แผนุร รกนรร้านบะามี่เฮงกี่ พบว่า ระยะเวลาการคืนทรน (PB) ขาง
โครงการ สามารถคืนทรนได้ไวกว่า โครงการร้านาาาารญญี่ปร่นขนาดเล็กในสวนลรมไนท์บาซ่า และ
แผนุร รกนรร้านบะามี่เฮงกี่ ที่ใช้เวลาคืนทรนที่ 2 ปี และ 1.5 ปี ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
รากผลการวนรยั สามารถสรร ปผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนนนุร รกนรร้านาาาาร
ญี่ปร่นร้าน ในเขตเทศบาลนครระยาง ทั้งในด้านการวนเคราะา์การตลาดและการเงนนดังนี้
รากผลการศึกษาเา็นได้วา่ กลร่มผูบ้ รน โภคส่ วนใาญ่ระมีาาชี พพนักงานบรน ษทั โดย
มีาายรเฉลี่ยประมาณ 30 ปี และรายได้เฉลี่ยขางกลร่มผูบ้ รน โภคประมาณ 30,000 บาทต่าเดืาน ระเา็น
ได้วา่ ผูบ้ รน โภคเป็ นกลร่มวัยทางาน าายรยงั ไม่สูงนักและต้างมีรายได้สูงในระดับานึ่ง ที่สามารถเลืาก
รับประทานาาาารญี่ปร่นได้ เนื่างรากราคาาาาารญี่ปร่นโดยเฉลี่ย ยังมีราคาสู งกว่าาาาารไทยทัว่ ไป
ายูบ่ า้ ง เมื่าเทียบกับปรน มาณาาาารต่าราน ส่ วนใาญ่ระรับประทานาาาารญี่ปร่นเดืานละ 1-2 ครั้ง
แสดงใา้เา็นว่า าาาารญี่ปร่นยังไม่ใช่าาาารที่รับประทานเป็ นประรามากนัก ผูบ้ รน โภคยัง
รับประทานเป็ นทางเลืากในบางโากาส
ปั รรัยที่มีส่วนสาคัญในการเลืากบรน โภคาาาารญี่ปร่น คืาเรื่ างขางครณภาพ รสชาตนาาาาร
และมีความสด สะาาด ขางาาาารมากที่สรด โดยเมื่าเทียบกับราคาที่เามาะสม ซึ่ งปั รรัยดังกล่าวเป็ น
ปั รรัยสาคัญสาารับุร รกนราาาารโดยทัว่ ไป นากรากนี้ผบู ้ รน โภคยังใา้ความสาคัญด้านทาเลที่ต้ งั
ใกล้แาล่งชรมชน ที่มีความสะดวกในการเดนนทางมากที่สรด ทาเลขางร้านในการศึกษานี้ ถืาเป็ น
ข้าได้เปรี ยบที่สาคัญาย่างานึ่ ง
เมื่าเปรี ยบเทียบระยะเวลาคืนทรนขางร้านาาาารญี่ปร่นในกรณี ศึกษานี้คืา ประมาณ 1 ปี
1 เดืาน กับโครงการุร รกนรประเภทร้านาาาาราื่น ๆ ได้แก่ โครงการร้านาาาารญี่ปร่นขนาดเล็กใน
สวนลรมไนท์บาซ่า โดยรารร วฒั น์ เาี่ยมสาาางค์ (2545) และแผนุร รกนรร้านบะามี่เฮงกี่ โดยวนมลา
า่าวงศ์สกรล (2553) ที่ใช้เวลาคืนทรนที่ 2 ปี และ 1.5 ปี ตามลาดับ แสดงใา้เา็นถึงระยะเวลาคืนทรน
ใกล้เคียงกับุร รกนรประเภทร้านาาาาร และด้วยเนื่ างรากทาเลร้านาาาารญี่ปร่นในกรณี ศึกษา
มีความสะดวก ผูบ้ รน โภคที่ทางานในย่านนนคมารตสาากรรมระยาง มีกาลังซื้ าพาสมควร ทาใา้
ระยะเวลาคืนทรนสั้นกว่า และวัตถรดนบส่ วนใาญ่สามารถาาได้ไม่ยากนัก

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
รากการเก็บข้ามูลรากกลร่มตัวาย่างที่มาใช้บรน การร้านาาาารญี่ปร่นร้าน ในเขตเทศบาล
นครระยาง ประกาบาาชีพพนักงานบรน ษทั ถึงร้ายละ 65 ระมีผลใา้ในช่วงเวลา 13.00 น.-17.00 น.
ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บรน การ ารื ามีเข้ามาใช้บรน การที่นา้ ย าารทาใา้การเปน ดร้านาาาารในช่วงนั้น
ไม่ครม้ กับต้นทรนที่เกนดขึ้น เช่น ค่าแก๊สที่ใช้าร่นาม้าราเมน, ค่าไฟฟ้ าแสงสว่าง และเครื่ างปรับาากาศ
ในร้าน ซึ่งทางร้านควรระมีแผนรางรับดังนี้
1. พนรารณาแนวทางประชาสัมพันุ์เพน่มเตนมใา้กบั กลร่มลูกค้ากลร่มใาม่ ซึ่งาารระใช้
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การาากโฆษณาทางวนทยร, านังสื าท้องถิ่นต่าง ๆ
2. มีการจัดการส่ งเสริ มการขาย เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมาใช้บริ การในช่วงดังกล่าว เช่น
จัดส่ วนลดอาหาร หรื อมีการสะสมแต้ม ถ้ามาใช้บริ การในช่วงเวลาดังกล่าว
และในส่ วนปั จจัยทางการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญของครณภาพ และ
รสชาตนขางาาาาร ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.63 าาาารมีความสด สะาาด ปลาดภัย ถูกาลักานามัย
เท่ากับ 4.42 และ มีความครม้ ค่าด้านรสชาตนาาาาร เมื่าเทียบกับราคา เท่ากับ 4.48 นั้นแสดงใา้เา็นถึง
กลร่มลูกค้าต้างการ รสชาตนขางาาาาร ความสด สะาาด และมีความครม้ ค่าขางาาาาร เป็ น
าย่างมาก ทาใา้ผปู ้ ระกาบการต้างใส่ ใรในรสชาตน และความสด สะาาดขางาาาารมากเป็ นพนเศษ
ในการดาเนนนโครงการร้านาาาารญี่ปร่น รึงราเป็ นต้างรัดาาตูแ้ ช่แข็ง เพื่ามาเก็บวัตถรดนบ ที่ใช้ใน
การประกาบาาาารใา้มีสภาพใาม่และสดายูเ่ สมา และนากรากนั้นผูป้ ระกาบการยังต้างดูแลใน
การรัดซื้ าวัตถรดนบาย่างใกล้ชนด เพื่าประสน ทุนภาพสู งสร ดในการใช้วตั ถรดนบคงเาลืาที่รดั เก็บ ซึ่ งระต้าง
ตรวรนับวัตถรดนบคงเาลืาาย่างเป็ นประรา ซึ่งระได้ประโยชน์ในการตรวรความครบถ้วนขาง
วัตถรดนบที่รดั เก็บไว้ เพื่าป้ างกันการสู ญาาย และสามารถตรวรสาบสภาพขางวัตถรดนบไปพร้ามกัน
ด้วย และระต้างมีการบันทึกวันที่ซ้ื ามาขางวัตถรดนบ ตนดไว้ที่ตวั วัตถรดนบ เพื่าที่ระได้ทราบว่าวัตถรดนบ
ใดที่ซ้ื ามาก่าน ก็ควรที่ระใช้ใา้ามดก่าน
กลยรทุ์ดา้ นการขาย ผูป้ ระกาบการควรคานึงถึงช่างรัดราาน่ายทางาื่น นากเานืาที่ระ
ใา้ผบู้ รน โภคระเข้ามาใช้บรน การที่ร้าน โดยการบรน การรับส่ งาาาารญี่ปร่นส่ งในกรณี ที่ผบู้ รน โภค
ต้างการใช้บรน การาาาารญี่ปร่นในวาระพนเศษ เช่น งานเลี้ยงเล็ก ๆ ต้านรับพนักงานใาม่ในสานักงาน
ช่วงเที่ยง งานเลี้ยงเล็ก ๆ ช่วงวันายรดสร ดสัปดาา์ าาาารเที่ยงสาารับงานประชรมสัมนาสาารับ
างค์กร ซึ่ งกรณี น้ ีควรแนะนาใา้ผบู ้ รน โภคสั่งรายการาาาารล่วงาน้า เป็ นต้น
การบรน การแบบลงสถานที่ เป็ นาีกบรน การที่กาลังได้รับความนนยม เช่น รับงานซรม้
ตามงานรัดเลี้ยงในโรงแรม (Catering) เป็ นาีกช่างทางานึ่ ง ที่ระสามารถสร้างผลตาบแทนในาัตรา
ที่สูงใา้กบั โครงการ ในแต่ละเดืานระมีการรัดงานเลี้ยง งานสัมมนา งานแต่งงาน งานาบรมต่าง ๆ
ตามโรงแรมายูเ่ สมา โดยงานดังกล่าวมักระมีการเลี้ยงาาาารแก่ผรู ้ ่ วมงาน ซึ่ งผูร้ ่ วมงานมักระรัดใา้
มีซรม้ าาาาราลากชนนด เพื่าใา้บรน การแก่ผมู ้ างาน ซร ม้ าาาารญี่ปร่นเป็ นซร ม้ านึ่งที่ได้รับการตาบรับ
เป็ นาย่างดี โดยระมีการรัดเตรี ยมเฉพาะในส่ วนขางราเมนเพียงาย่างเดียว เพราะถ้าเป็ นาาาาร
าย่างาื่นระไม่สะดวกในเรื่ างขางสถานที่ เนื่ างรากระต้างปรร งาาาารในา้างรัดเลี้ยงในโรงแรม
การลงซรม้ งานประราปี ขางรังาวัดระยาง ซึ่ งเป็ นานึ่งช่างทางที่น่าสนใร เพราะงาน
ประราปี ต่าง ๆ ขางรังาวัดระยาง มีผเู้ ข้าชมสู งมาก ที่ระสามารถสร้างผลตาบแทนในาัตราที่สูง
โดยเราระเลืากเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการาากร้านราพวกราาน่ายาาาาร เช่น งานชนมปลานึ่ง าาเภา
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บ้านฉาง, งานลายกระทง ขางรังาวัดระยาง, งานาาาารทะเลบ้านเพ เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
งานวนรยั ในานาคต ผูว้ นรยั ต้างการศึกษาในาัวข้า ความน่าระเป็ นในการขยายุร รกนราาาาร
ญี่ปร่นเย็น ในเขตเทศบาลนครระยาง เพื่าเป็ นการต่ายาดทางุร รกนราาาารญี่ปร่น เพื่าใา้มี
ความครบวงรรมากขึ้น เพื่าเพน่มขีดความสามารถทางการค้า ซึ่ งเป็ นการเพน่มทางเลืากใา้กบั ผูบ้ รน โภค
มากยนง่ ขึ้น โดยเน้นรสชาตนและราคา ที่ผบู้ รน โภคพึงพาใร
ข้าเสนาแนะงานวนรยั ในครั้งต่าไป ควรระมีการศึกษาด้านาื่น ๆ เพน่มเตนมใา้มากขึ้น เช่น
ความคนดขางผูป้ ระกาบการ เพื่าระได้ทราบมรมมางในการกาานดกลยรทุ์ทางการตลาด การบรน าาร
พนักงาน เป็ นต้น

