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ในเขตเทศบาลนครระยอง (A FEASIBILITY STUDY OF HOT JAPANESE FOOD 
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 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นร้อน ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจ ร้านอาหารญ่ีปุ่นร้อน ในเขต
เทศบาลนครระยอง โดยในการศึกษาน้ีมุ่งเนน้ท่ีความเป็นไปไดท้างการตลาด การผลิต การบริหาร
จดัการ การเงิน และสุดทา้ยคือผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นร้อน ในเขตเทศบาลนครระยอง มี 
ความเป็นไปไดท้างการตลาด เพราะความตอ้งการในเร่ืองอาหารยงัมีอยูม่าก และผูบ้ริโภคยงั
ตอ้งการความหลากหลายในการเลือกบริโภค กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีกิจการเลือกใช ้โดยเนน้ 
ท่ีจุดแขง็ของตวัธุรกิจดา้นรสชาติ ท่ีถูกปากคนไทย ในราคาท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปยอมรับได ้
 จากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการอาหารญ่ีปุ่นร้อน ในเขต
เทศบาลนครระยอง พบวา่ดชันีความสามารถท าก าไร (PI) ของโครงการ เท่ากบั 2.65 เท่า อตัรา
ผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 74.45 อตัราผลตอบแทนจากโครงการท่ีปรับแลว้ 
(MIRR) เท่ากบั ร้อยละ 49.09 และระยะเวลาการคืนทุน (PB) เท่ากบั 1 ปี 1 เดือน ผลของเคร่ืองวดั
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในโครงการ สรุปเป็นโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

53730584:        MAJOR: BUSINESS ADMINISTRATION; M.B.A. (BUSINESS  
             ADMINISTRATION) 
KEYWORDS: FEASIBILITY/ JAPANESE FOOD/ RESTAURANT/ RAYONG 
 SARAWUTH SUBYEN: A FEASIBILITY STUDY OF HOT JAPANESE FOOD 
RESTAURANT IN RAYONG MUNICIPALITY. ADVISOR: RATHAWUTH ROOTANKHUN, 
D.Eng. 65 P. 2012. 
 
 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. 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปได ้ในการด าเนนน รุรกนรร้านาาาาร 

ญ่ีปร่ นร้านในเขตเทศบาลนครระยาง โดยาาศยัขา้มูลรากการทดลางด าเนนนกนรการรรนง มาประกาบ
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยการศึกษาคร้ังน้ี ระน าการวนเคราะา์ทางดา้นการเงนนมาวนเคราะา์ 
ความเป็นไปไดใ้นการลงทรน และระน าแบบสาบถามรากกลร่มตวัายา่งมาวนเคราะา์ถึงปัรรยั 
ส่วนบรคคลท่ีมีผลต่า รุรกนรร้านาาาารญ่ีปร่ นร้าน และในส่วนขางราคาท่ีเามาะสมขางาาาาร 
ท่ีรดัร าาน่ายวา่มีราคาท่ีเามาะสมแลว้หรือไม่ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวนรยัพบวา่เพศชาย และาญนงมีร านวนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยเพศชาย มีร านวน 100 คน 
คนดเป็นร้ายละ 48.5 ส่วนเพศาญนงมีร านวน 106 คน คนดเป็นร้ายละ 51 โดยเพศชายมีาายรเฉล่ีย  
30.14 ปี และเพศาญนง มีาายรเฉล่ีย 31.34 ปี 
 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่าเดืาน เพศชายมีรายไดเ้ฉล่ีย 29,085 บาท และเพศาญนงมีรายไดเ้ฉล่ีย 
29,816 บาท 
 ดา้นสถานภาพส่วนใาญ่ร านวน 123 คน สมรส คนดเป็นร้ายละ 59.7 และร านวน 83 คน 
โสด คนดเป็นร้ายละ 40.3 
 ดา้นาาชีพ พบวา่ส่วนใาญ่ระประกาบาาชีพพนกังานบรนษทัร านวน 134 คน คนดเป็น 
ร้ายละ 65 รางลงมาก็ระเป็นาาชีพานสระร านวน 40 คน คนดเป็นร้ายละ 19.4 ส่วนาาชีพราชการ
ร านวน 28 คน คนดเป็นร้ายละ 13.6 นกัเรียนนกัศึกษาร านวน 3 คน คนดเป็นร้ายละ 1.5 และา่ืน ๆ 
ร านวน 1 คน คนดเป็นร้ายละ 0.5 
 ดา้นการศึกษาพบวา่ระดบัปรนญญาตรีมีร านวนมากท่ีสรดร านวน 123 คน คนดเป็นร้ายละ 
59.7 รางลงมาระเป็นระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปรนญญาตรีร านวน 64 คน คนดเป็นร้ายละ 31.1 และ 
สูงกวา่ปรนญญาตรีร านวน 19 คน คนดเป็นร้ายละ 9.2 
 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ดา้นความถ่ีต่อเดือนในการเขา้ใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่ 
จะอยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมา 3-4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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 ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จากการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคมีความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพ, รสชาติอาหาร และ 
มีความสด สะอาด มากท่ีสุด โดยเม่ือเทียบกบัราคาท่ีเหมาะสม และยงัใหค้วามส าคญัดา้นท าเลท่ีตั้ง
ใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีมีความสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 
 ส่วนที ่4  การวเิคราะห์ความเหมาะสมของราคาสินค้า 
 จากการวจิยัพบวา่ ราคาอาหารท่ีไดต้ั้งราคาไว ้มีความเหมาะสมในทุก ๆ รายการ 
เพราะวา่ค่าเฉล่ียของราคาอาหารท่ีไดจ้ากการวจิยั มีค่าต่างกบัราคาท่ีตั้งไวน้อ้ยมาก ท าใหส้ามารถ 
น าราคาดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินกิจการได ้
 วเิคราะห์ด้านการเงินของโครงการ 
 1.  ระยะเวลาลงทุน (PB) มีค่าเท่ากบั 0.97 ปี ถือวา่เป็นโครงการท่ีให้ระยะเวลาคืนทุน 
ท่ีเร็ว มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 2.  ระยะเวลาคืนทุนท่ีค านึงถึงมูลค่าปัจจุบนั (DPV) มีค่าเท่ากบั 1.13 ปี ยงัถือวา่เป็น
โครงการท่ีใหร้ะยะเวลาคืนทุนท่ีเร็ว มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 3.  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 851,269 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวก สรุปไดว้า่ 
มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 4.  อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่าร้อยละ 74.45 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
สรุปไดว้า่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 5.  อตัราผลตอบแทนจากโครงการท่ีปรับแลว้ (MIRR) มีค่าร้อยละ 49.09 ซ่ึงมี 
ค่าเป็นบวก สรุปไดว้า่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 6.  ความสามารถในการท าก าไร (PI) มีค่า 2.65 เท่า ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 สรุปไดว้า่ 
มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

ส่วนที ่2 เปรียบเทยีบโครงการกบัโครงการอื่น 
รากการเปรียบเทียบกบัโครงการ รารรวฒัน์  เา่ียมส าาางค ์(2545) การวนเคราะา์ 

ความเป็นไปไดใ้นการลงทรนโครงการร้านาาาารญ่ีปร่ นขนาดเล็กในสวนลรมไนทบ์าซ่า และ 
วนมลา า่าวงศส์กรล (2553) แผน รุรกนรร้านบะาม่ีเฮงก่ี พบวา่ ระยะเวลาการคืนทรน (PB) ขาง 
โครงการ สามารถคืนทรนไดไ้วกวา่ โครงการร้านาาาารญญ่ีปร่ นขนาดเล็กในสวนลรมไนทบ์าซ่า และ
แผน รุรกนรร้านบะาม่ีเฮงก่ี ท่ีใชเ้วลาคืนทรนท่ี 2 ปี และ 1.5 ปี ตามล าดบั 

 
 
 



 55 

อภิปรายผลการวจิัย 
 รากผลการวนรยั สามารถสรรปผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนนน รุรกนรร้านาาาาร
ญ่ีปร่ นร้าน ในเขตเทศบาลนครระยาง ทั้งในดา้นการวนเคราะา์การตลาดและการเงนนดงัน้ี 
 รากผลการศึกษาเา็นไดว้า่กลร่มผูบ้รนโภคส่วนใาญ่ระมีาาชีพพนกังานบรนษทั โดย 
มีาายรเฉล่ียประมาณ 30 ปี และรายไดเ้ฉล่ียขางกลร่มผูบ้รนโภคประมาณ 30,000 บาทต่าเดืาน ระเา็น
ไดว้า่ผูบ้รนโภคเป็นกลร่มวยัท างาน าายรยงัไม่สูงนกัและตา้งมีรายไดสู้งในระดบัาน่ึง ท่ีสามารถเลืาก
รับประทานาาาารญ่ีปร่ นได ้เน่ืางรากราคาาาาารญ่ีปร่ นโดยเฉล่ีย ยงัมีราคาสูงกวา่าาาารไทยทัว่ไป
ายูบ่า้ง เม่ืาเทียบกบัปรนมาณาาาารต่าราน ส่วนใาญ่ระรับประทานาาาารญ่ีปร่ นเดืานละ 1-2 คร้ัง 
แสดงใาเ้า็นวา่ าาาารญ่ีปร่ นยงัไม่ใช่าาาารท่ีรับประทานเป็นประร ามากนกั ผูบ้รนโภคยงั
รับประทานเป็นทางเลืากในบางโากาส 
 ปัรรยัท่ีมีส่วนส าคญัในการเลืากบรนโภคาาาารญ่ีปร่ น คืาเร่ืางขางครณภาพ รสชาตนาาาาร 
และมีความสด สะาาด ขางาาาารมากท่ีสรด โดยเม่ืาเทียบกบัราคาท่ีเามาะสม ซ่ึงปัรรยัดงักล่าวเป็น
ปัรรยัส าคญัส าารับ รุรกนราาาารโดยทัว่ไป นากรากน้ีผูบ้รนโภคยงัใาค้วามส าคญัดา้นท าเลท่ีตั้ง 
ใกลแ้าล่งชรมชน ท่ีมีความสะดวกในการเดนนทางมากท่ีสรด ท าเลขางร้านในการศึกษาน้ี ถืาเป็น 
ขา้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัายา่งาน่ึง 
 เม่ืาเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทรนขางร้านาาาารญ่ีปร่ นในกรณีศึกษาน้ีคืา ประมาณ 1 ปี  
1 เดืาน กบัโครงการ รุรกนรประเภทร้านาาาารา่ืน ๆ ไดแ้ก่ โครงการร้านาาาารญ่ีปร่ นขนาดเล็กใน
สวนลรมไนทบ์าซ่า โดยรารรวฒัน์ เา่ียมส าาางค ์(2545) และแผน รุรกนรร้านบะาม่ีเฮงก่ี โดยวนมลา  
า่าวงศส์กรล (2553) ท่ีใชเ้วลาคืนทรนท่ี 2 ปี และ 1.5 ปี ตามล าดบั แสดงใาเ้า็นถึงระยะเวลาคืนทรน
ใกลเ้คียงกบั รุรกนรประเภทร้านาาาาร และดว้ยเน่ืางรากท าเลร้านาาาารญ่ีปร่ นในกรณีศึกษา 
มีความสะดวก ผูบ้รนโภคท่ีท างานในยา่นนนคมารตสาากรรมระยาง มีก าลงัซ้ืาพาสมควร ท าใา้
ระยะเวลาคืนทรนสั้นกวา่ และวตัถรดนบส่วนใาญ่สามารถาาไดไ้ม่ยากนกั 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 รากการเก็บขา้มูลรากกลร่มตวัายา่งท่ีมาใชบ้รนการร้านาาาารญ่ีปร่ นร้าน ในเขตเทศบาล
นครระยาง ประกาบาาชีพพนกังานบรนษทั ถึงร้ายละ 65 ระมีผลใาใ้นช่วงเวลา 13.00 น.-17.00 น. 
ไม่มีลูกคา้เขา้มาใชบ้รนการ ารืามีเขา้มาใชบ้รนการท่ีนา้ย าารท าใาก้ารเปน ดร้านาาาารในช่วงนั้น  
ไม่ครม้กบัตน้ทรนท่ีเกนดข้ึน เช่น ค่าแก๊สท่ีใชา้ร่นามา้ราเมน, ค่าไฟฟ้าแสงสวา่ง และเคร่ืางปรับาากาศ
ในร้าน ซ่ึงทางร้านควรระมีแผนรางรับดงัน้ี 
 1.  พนรารณาแนวทางประชาสัมพนัุ์เพน่มเตนมใาก้บักลร่มลูกคา้กลร่มใาม่ ซ่ึงาารระใช ้ 
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การาากโฆษณาทางวนทยร, านงัสืาทอ้งถ่ินต่าง ๆ  
 2.  มีการจดัการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมาใชบ้ริการในช่วงดงักล่าว เช่น 
จดัส่วนลดอาหาร หรือมีการสะสมแตม้ ถา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าว 
 และในส่วนปัจจยัทางการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัของครณภาพ และ
รสชาตนขางาาาาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากถึง 4.63 าาาารมีความสด สะาาด ปลาดภยั ถูกาลกัานามยั 
เท่ากบั 4.42 และ มีความครม้ค่าดา้นรสชาตนาาาาร เม่ืาเทียบกบัราคา เท่ากบั 4.48 นั้นแสดงใาเ้า็นถึง
กลร่มลูกคา้ตา้งการ รสชาตนขางาาาาร ความสด สะาาด และมีความครม้ค่าขางาาาาร เป็น 
ายา่งมาก ท าใาผู้ป้ระกาบการตา้งใส่ใรในรสชาตน และความสด สะาาดขางาาาารมากเป็นพนเศษ 
ในการด าเนนนโครงการร้านาาาารญ่ีปร่ น รึงร าเป็นตา้งรดัาาตูแ้ช่แขง็ เพื่ามาเก็บวตัถรดนบ ท่ีใชใ้น 
การประกาบาาาารใามี้สภาพใาม่และสดายูเ่สมา และนากรากนั้นผูป้ระกาบการยงัตา้งดูแลใน
การรดัซ้ืาวตัถรดนบายา่งใกลช้นด เพื่าประสนท นุภาพสูงสรดในการใชว้ตัถรดนบคงเาลืาท่ีรดัเก็บ ซ่ึงระตา้ง
ตรวรนบัวตัถรดนบคงเาลืาายา่งเป็นประร า ซ่ึงระไดป้ระโยชน์ในการตรวรความครบถว้นขาง
วตัถรดนบท่ีรดัเก็บไว ้เพื่าป้างกนัการสูญาาย และสามารถตรวรสาบสภาพขางวตัถรดนบไปพร้ามกนั
ดว้ย และระตา้งมีการบนัทึกวนัท่ีซ้ืามาขางวตัถรดนบ ตนดไวท่ี้ตวัวตัถรดนบ เพื่าท่ีระไดท้ราบวา่วตัถรดนบ
ใดท่ีซ้ืามาก่าน ก็ควรท่ีระใชใ้าา้มดก่าน 
 กลยรทุ์ดา้นการขาย ผูป้ระกาบการควรค านึงถึงช่างรดัร าาน่ายทางา่ืน นากเานืาท่ีระ
ใาผู้บ้รนโภคระเขา้มาใชบ้รนการท่ีร้าน โดยการบรนการรับส่งาาาารญ่ีปร่ นส่งในกรณีท่ีผูบ้รนโภค
ตา้งการใชบ้รนการาาาารญ่ีปร่ นในวาระพนเศษ เช่น งานเล้ียงเล็ก ๆ ตา้นรับพนกังานใาม่ในส านกังาน
ช่วงเท่ียง งานเล้ียงเล็ก ๆ ช่วงวนัายรดสรดสัปดาา์ าาาารเท่ียงส าารับงานประชรมสัมนาส าารับ
างคก์ร ซ่ึงกรณีน้ีควรแนะน าใาผู้บ้รนโภคสั่งรายการาาาารล่วงานา้ เป็นตน้ 
 การบรนการแบบลงสถานท่ี เป็นาีกบรนการท่ีก าลงัไดรั้บความนนยม เช่น รับงานซรม้ 
ตามงานรดัเล้ียงในโรงแรม (Catering) เป็นาีกช่างทางาน่ึง ท่ีระสามารถสร้างผลตาบแทนในาตัรา
ท่ีสูงใาก้บัโครงการ ในแต่ละเดืานระมีการรดังานเล้ียง งานสัมมนา งานแต่งงาน งานาบรมต่าง ๆ 
ตามโรงแรมายูเ่สมา โดยงานดงักล่าวมกัระมีการเล้ียงาาาารแก่ผูร่้วมงาน ซ่ึงผูร่้วมงานมกัระรดัใา้
มีซรม้าาาาราลากชนนด เพื่าใาบ้รนการแก่ผูม้างาน ซรม้าาาารญ่ีปร่ นเป็นซรม้าน่ึงท่ีไดรั้บการตาบรับ
เป็นายา่งดี โดยระมีการรดัเตรียมเฉพาะในส่วนขางราเมนเพียงายา่งเดียว เพราะถา้เป็นาาาาร 
ายา่งา่ืนระไม่สะดวกในเร่ืางขางสถานท่ี เน่ืางรากระตา้งปรรงาาาารในา้างรดัเล้ียงในโรงแรม 
 การลงซรม้งานประร าปีขางรงัาวดัระยาง ซ่ึงเป็นาน่ึงช่างทางท่ีน่าสนใร เพราะงาน
ประร าปีต่าง ๆ ขางรงัาวดัระยาง มีผูเ้ขา้ชมสูงมาก ท่ีระสามารถสร้างผลตาบแทนในาตัราท่ีสูง 
โดยเราระเลืากเฉพาะงานท่ีเก่ียวกบัการาากร้านร าพวกร าาน่ายาาาาร เช่น งานชนมปลาน่ึง า าเภา 
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บา้นฉาง, งานลายกระทง ขางรงัาวดัระยาง, งานาาาารทะเลบา้นเพ เป็นตน้  
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 งานวนรยัในานาคต ผูว้นรยัตา้งการศึกษาในาวัขา้ ความน่าระเป็นในการขยาย รุรกนราาาาร
ญ่ีปร่ นเยน็ ในเขตเทศบาลนครระยาง เพื่าเป็นการต่ายาดทาง รุรกนราาาารญ่ีปร่ น เพื่าใามี้ 
ความครบวงรรมากข้ึน เพื่าเพน่มขีดความสามารถทางการคา้ ซ่ึงเป็นการเพน่มทางเลืากใาก้บัผูบ้รนโภค
มากยนง่ข้ึน โดยเนน้รสชาตนและราคา ท่ีผูบ้รนโภคพึงพาใร 
 ขา้เสนาแนะงานวนรยัในคร้ังต่าไป ควรระมีการศึกษาดา้นา่ืน ๆ เพน่มเตนมใาม้ากข้ึน เช่น 
ความคนดขางผูป้ระกาบการ เพื่าระไดท้ราบมรมมางในการก าานดกลยรทุ์ทางการตลาด การบรนาาร
พนกังาน เป็นตน้ 


