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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจซูซูมิ ซูชิ เพื่อประเมินความเป็ นไป
ได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ แผนการตลาด การวิเคราะห์ แผนการ
ดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิ น จากการวิเคราะห์ ตามขั้นตอนดังกล่าวพบว่า
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าเพศชายหรื อหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จนถึง 23 - 27 ปี อาชีพทัว่ ไปโดยมีรายได้
ตั้งแต่ 8,001 - 13,000 จนถึง 13,001 - 18,000 บาท/เดือน อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี ที่ชื่นชอบการกินอาหารญี่ปุ่น
หลากหลายหน้าในราคาพอเพียง มีการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ ายและการส่ งเสริ มการตลาด มี การวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณ/บริ การ และมี การกาหนด
ขั้นตอนการบริ การมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ
2,199,925 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 138% จึงสรุ ปได้วา่
โครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, ซูชิ

ABSTRACT
This study aimed to study the feasibility of the Susumi sushi to assess the business feasibility. The study
consists of situational analysis, marketing plan analysis, operation plan analysis, manpower plan analysis and
financial plan analysis. Based on the analysis, it was found that the restaurants primary targets comprise of 18-22
years old working males/females with a monthly salary of 8001 - 13,000 baht and 23-27 years old working
males/females with a monthly salary of 13,001-18,000 Primary targets live in Pathumtani and enjoy eating varieties
of Japanese food at low costs. A marketing mix is defined which includes product strategy, prices, distribution
channels, marketing promotions and production planning. The payback period of the project equal to 1 years, with a
net present value (NPV) of 2,199,925 baht and a rate of return on investment (Internal Rate of Return; IRR) equal
to 138%. This can be concluded that this project is feasible and suitable for investment.
Keywords: Feasibility Study, Sushi
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1. บทนา
ร้ านอาหารญี่ ปุ่นได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว โดยที่ ร้านแห่ งแรกที่ เข้ามาจะเป็ นร้ านที่ มีที่ต้ งั อยู่แถว
ถนนสุ รวงศ์ แต่เดิมผูท้ ี่นิยมบริ โภคจะเป็ นนักธุ รกิจชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทางานที่ประเทศไทยหรื อชาวไทยบางส่ วนเท่า
นั้นเอง อาจเป็ นเพราะราคาอาหารค่อนข้างสู ง และรสชาติของซูชิในช่วงเวลานั้นจะยังไม่ค่อยถูกปากของคนไทยมาก
นัก ทาให้ไม่เป็ นที่นิยมสาหรับคนไทยบางส่ วนแต่ต่อมาไม่นานได้เริ่ มมีการพัฒนารสชาติให้มีความเหมาะสมและถูก
ปากชาวไทยยิง่ ขึ้นทาให้เมนูอาหารซูชิของญี่ปุ่น เริ่ มมีการแพร่ หลายออกไปอย่างรวดเร็ วจนเป็ นที่รู้จกั และเป็ นเมนูที่
ต้องมีติดร้านอาหารญี่ปุ่นทุกร้าน จุดเด่นหลัก ๆ ของอาหารญี่ปุ่นนั้นนอกจากจะแปลกตาหรื อมีรสชาติที่แตกต่างจาก
อาหารไทยทัว่ ๆ ไปแล้วยังมีเรื่ องของอาหารเพื่อสุ ขภาพอีกด้วย ในช่วงแรกอาหารญี่ปุ่นถูกแพร่ หลายในสังคมของผูม้ ี
ฐานะ แต่เมื่อโลกเข้าสู่ กระแสวัฒนธรรมบริ โภคนิยมการเผยแพร่ วฒั นธรรมการกินของอาหารญี่ปุ่นนั้นก็ได้แพร่ หลาย
มาสู่ ชนชั้นกลาง ซึ่ งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาประกอบซึ่ งร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านก็ได้ปรับเปลี่ยนรสชาติเพื่อให้ถูกปาก
คนไทย
อาหารญี่ ปุ่นเริ่ มมี กระแสนิ ยมในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาประมาณก่อนหรื อหลัง ค.ศ. 2000 และ
ในปั จจุบนั มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิ ดบริ การอยูท่ วั่ ประเทศไทย จานวน 3,004 ร้าน (Gourmetandcuisine, 2562) ซึ่ งลูกค้า
กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ กลุ่ ม คนไทยที่ ชื่ น ชอบรสชาติ ข องอาหารญี่ ปุ่ นรวมไปถึ ง ชาวญี่ ปุ่ นที่ อ ยู่ใ นประเทศไทยกว่ า
60,000 คน (Foodstory, 2018) แต่เดิมนั้นคนไทยยังไม่นิยมบริ โภคอาหารญี่ปุ่นมากนักเนื่ องจากอาหารญี่ปุ่นนั้นมี
ราคาสู ง เมื่ อเปรี ยบเที ยบอาหารจากชาติ อื่น ๆ คนที่ จะรั บประทานอาหารญี่ ปุ่นได้ตอ้ งเป็ นคนที่ มีรายได้ค่อนข้างดี
แต่ในปั จจุบนั อาหารญี่ปุ่นมีราคาถูกลงทาให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้จึงทาให้ความนิ ยมในการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมา เรื่ อย ๆ จนถึงปั จจุบนั ความนิ ยมในการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทยมีเพิ่มมากขึ้น และร้านอาหาร
ญี่ปุ่นก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการแข่งขันกันอย่างสู ง
ซู ซูมิ ซู ชิ จึ งเล็งเห็ นถึ งโอกาส และการเติ บโตในธุ รกิ จประเภทนี้ จึ งได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิจนี้ ซึ่ งเป็ นการบริ การร้านอาหารประเภททานในร้านหรื อซื้ อกลับบ้านได้ทาเลที่ต้ งั ในย่านชุมชน และหมู่บา้ นฉัตร
ไพลิน อาเภอลาดหลุมแก้ว โดยกลุ่มเป้ าหมายคือ คนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นในราคาที่สบายกระเป๋ า และมีเมนู
ให้เลือกหลากหลายซึ่ งมีมากกว่า 50 เมนู วัตถุดิบที่ทางร้านเลือกใช้เป็ นวัตถุดิบเกรด A สด สะอาด รสชาติอร่ อย และ
จุดเด่นของทางร้านคือ คาใหญ่ โดยราคาซูชิของทางร้านจะเริ่ มต้นตั้งแต่ 10 บาท ขายในราคาพอเพียง ลูกค้าเข้าถึงง่าย
โดยทางร้ า นจะให้บ ริ ก ารลูก ค้า 2 รู ป แบบด้วยกัน คื อ ลูก ค้า สามารถนั่ง ทานในร้ าน หรื อ ซื้ อ กลับ ไปทานที่ บ ้า น
นอกจากเมนู จ ะมี ห ลากหลายแล้วทางร้ านยังมี เมนู อื่ น ๆ เช่ น ซาซิ มิ ข้าวหน้าต่ าง ๆ ทางร้ านเปิ ดให้บริ การเวลา
11.00 - 21.00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงที่คนทางานทัว่ ไปสามารถใช้บริ การได้พอดีท้ งั ในช่วงกลางวัน ช่วงบ่าย รวมถึงช่วงเลิก
งานตอนเย็น เหมาะส าหรั บ คนซื้ อ กลับ ไปทานที่ บ ้า นทางร้ า นจะมี ก ารจัด โปรโมชั่น ตลอดเวลาคื อ 10 ฟรี 2
เป็ นการกระตุน้ การเข้าร้านของลูกค้า เป็ นการเพิ่มโอกาสที่ลกู ค้าจะรู ้จกั ร้านมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจ ซูซูมิ ซูชิ
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3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ ซูซูมิ ซูชิ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 5 ส่ วนประกอบด้วย
การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน
และการวิเคราะห์แผนการเงิน
4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎี Five Force Model
ปั จจัยสาคัญที่ ธุรกิ จจะต้องทาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งที่ สุด ได้แก่การหาตาแหน่ งในอุตสาหกรรมที่ จะ
สามารถมีอิทธิ พลเหนื อปั จจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความได้เปรี ยบออกมาหรื อป้ องกันตนเอง ซึ่ งลักษณะที่สาคัญ
ของปั จจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย
1) ข้อจากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
คู่แข่งขันใหม่ ๆ ได้แก่องค์กรธุ รกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถ และ
แนวโน้มที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) ความรุ นแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุ รกิจต่างๆ จะทวีความรุ นแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุ รกิจหนึ่ งมองเห็นช่องทางใน
การได้กาไรมากขึ้น หรื อถูกคุกคามากการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3) การมีสินค้าหรื อบริ การที่สามารถทดแทนกันได้
ธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมหนึ่ งอาจจะมี การแข่ งขันกับธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมอื่ นที่ ผลิ ตสิ นค้าที่ มีลกั ษณะที่
ทดแทนกันได้ ซึ่ งอาจเป็ นสิ นค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน
4) อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อ
ผูซ้ ้ื อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผูซ้ ้ื อมีอานาจต่อรองหรื อมีอิทธิ พลต่อการกาหนดราคาของสิ นค้า
และบริ การให้ต่า หรื อมีอิทธิ พลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้มากขึ้น
5) อานาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดิบ
ผูข้ ายวัตถุดิบจะมีอิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมเนื่ องจากสามารถกาหนดให้สินค้ามี ราคาสู งหรื อต่าได้หรื อเพิ่ม
หรื อลดคุณภาพของสิ นค้าได้ (มณี รัตน์ สุ วรรณวารี , 2555)
ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผูค้ ิดค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู ้ เรา) รู ้ จกั สภาพแวดล้อม (รู ้ เขา)
ชัดเจน และวิเคราะห์ โอกาส-อุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
ขององค์ก รทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายนอกองค์ก ร ท้งัสิ่ ง ที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว และแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ที่มีต่อองค์กรธุ รกิจและจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์การกาหนด
กลยทุธ์และการดาเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป (Tanya Sammut-Bonnici, 2015)
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5. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
อุปสรรคจากผูแ้ ข่งขันรายใหม่ ในแนวโน้มอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจประเภทอาหารค่อนข้าง
เป็ นที่ นิยม เนื่ องจากสามารถเริ่ มต้นได้ง่ายและเป็ นปั จจัย 4 ของมนุ ษย์ทุกคน รวมถึงทาเลที่ต้ งั มี ความน่ าสนใจมาก
เนื่องจากมีประชากร 2,000 คนโดยประมาณ แต่ธุรกิจประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นมีเพียงซูชิในราคา 5 บาท ดังนั้น อาจจะ
มีคู่แข่งในอนาคตเพิม่ มากขึ้น ณ บริ เวณที่ต้ งั ร้าน
2. การคุมคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
ร้านซูชิมีสินค้าทดแทนสูงมาก เนื่องจากในเขตพื้นที่ของร้านมีประชากรอาศัยอยูม่ าก และสิ นค้าทดแทนจึ งมี
ได้หลายรู ปแบบทั้ง ร้านอาหารตามสั่ง ตลาดนัดหรื อร้านสะดวกซื้ อ จึงต้องคอยทาการตลาดให้ดีและหาโปรโมชัน่ เพื่อ
ดึงดูดลูกค้า
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อสู ง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีตวั เลือกในการซื้ อที่ค่อนข้างสู ง และบริ เวณที่ต้ งั ทาเลเริ่ มต้น
มีคู่แข่งทางตรงเป็ นร้านซูชิในราคา 5 บาท 1 ร้านเท่านั้น ทาให้อานาจการต่อรองลูกค้าสู งขึ้นอีกเพราะผูบ้ ริ โภคอาจจะ
หันไปบริ โภคร้านอื่นได้
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
อ านาจการต่ อ รองของผูข้ ายหรื อ ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า อยู่ใ นระดับ ต่ า เนื่ อ งจากวัตถุ ดิบ ส่ วนใหญ่ จ ะมี ร าคา
ใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย วัตถุดิบหาสามารถหาซื้ อทั้งในตลาดสดในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้า
ปลีก-ส่ งทัว่ ไป ซึ่ งผูจ้ าหนายสิ นค้ามีจานวนมาก จึงทาให้ปัจจัยการผลิตมีความผันผวน มีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละ
รายของผูข้ าย โดยจะต้องใช้เทคนิ คในการสั่งซื้ อในปริ มาณที่มากเพื่อจะได้มีโอกาสในการเจรจาต่อรองราคาที่ดีหรื อ
สั่งซื้ อวัตถุดิบกันเป็ นประจาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ ส่ งผลให้ลดต้นทุนส่ วนหนึ่ งในการผลิต และ
ทากาไรได้มากขึ้น แต่ถา้ มีวตั ถุดิบที่มีความขาดแคลนสู ง การขึ้นราคาก็กระทบต่อต้นทุนย่อมส่ งผลโดยรวมของธุรกิจ
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
สภาวะการแข่งขันอยู่กลาง ๆ ไม่สูงมาก เนื่ องจากปริ มาณคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดี ยวกันมี ปานกลาง
แต่ ในด้านผลิ ตภัณฑ์มี ความใกล้เคี ยงกัน ทาให้ลูกค้ามี โอกาสเลื อ กบริ โ ภคผลิ ตภัณฑ์ข องรายอื่ นได้เช่ นกัน เป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค แต่ถึงอย่างไรก็ตอ้ งหาจุดเด่นที่แตกต่าง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริ การเลือกสนใจบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เกรด A
2. ผลิตภัณฑ์ สด สะอาด มีคุณค่า ราคาพอเพียง
3. การสร้างสี สัน และพัฒนาหน้าตาของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานอยูเ่ สมอ
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4. ทาเลของร้านอยูใ่ นแหล่งชุมชน ติดหมู่บา้ น มีโอกาสลูกค้าเข้าร้านได้ง่าย
5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยูเ่ สมอโดยสอบถามการบริ การจากลูกค้า
6. มีเครื่ องปรับอากาศภายในร้าน ทาให้มีอากาศเย็นสบาย และสดชื่น
7. มีบริ การเดลิเวอรี่ สร้างความสะดวกสบายแก่ลกู ค้า
8. การจัดเตรี ยมวัตถุดิบไม่ยงุ่ ยาก
9. เมนูอาหารสามารถทานได้ทุกเพศ ทุกวัย
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. เนื่องจากเป็ นธุรกิจหน้าใหม่ ทาให้ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
2. กาลังคนในการผลิตน้อย
3. วัตถุดิบบางอย่างเป็ นของสด ซึ่ งค่อนข้างเสี ย ง่าย และมีตน้ ทุนในการเก็บรักษาสู ง
4. ชื่อร้านอาหารยังไม่ติดตลาด
5. ผูป้ ระกอบการยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. ปั จจุบนั คนไทยนิยมบริ โภคอาหารญี่ปุ่นซูชิมากจึงขายง่าย
2. ในละแวกนี้ยงั ไม่มีร้านใดเลยที่มีร้านซูชิแบบนัง่ ในร้านและซื้ อกลับบ้าน
3. ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สนใจในร้านใหม่ๆ ต้องการลองร้านใหม่ๆ ที่เปิ ดตัว
4. ธุรกิจมีช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัยยิง่ ขึ้นทาให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน
5. มีนกั รี ววิ ต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก ทาให้สามารถจ้างมาโฆษณาร้านได้ง่าย
6. ค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ เน้นความรวดเร็ ว สะดวกมากขึ้ น ลดระยะเวลาในการทาอาหาร ใช้ชีวิตที่
คล่องแคล่ว
7. รัฐบาลจัดโครงการคนละครึ่ ง เราชนะ ทาให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. ราคาวัตถุดิบมีความไม่แน่นอน เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทาให้มีความเสี่ ยงด้านต้นทุน
2. มีสินค้าอาหารชนิดอื่นทดแทน
3. สถานการณ์โควิด-19 ทาให้ผบู้ ริ โภคไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
4. มีร้านอาหารญี่ปุ่นเป็ นคู่แข่งค่อนข้างเยอะ
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ เพศชายหรื อหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จนถึง 23 - 27 ปี อาชีพทัว่ ไปโดยมีรายได้
ตั้งแต่ 8,001 - 13,000 จนถึง 13,001 - 18,000 บาท/เดือน อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี ที่สนใจในการกินอาหารญี่ปุ่น
หลากหลายประเภทในราคาที่เหมาะสม เนื่ องจาก ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุ มชน ไกลจากสถานศึกษาทาให้ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่ทางานแล้ว
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กลุ่มเป้ าหมายรองคื อ เพศชายหรื อ หญิ ง อายุต้ งั แต่ 27 ปี ขึ้ นไป อาชี พทัว่ ไป โดยมี ร ายได้ต้ งั แต่ 8,001 13,000 จนถึ ง 18,000 บาทขึ้ น ไป/เดื อ น เป็ นผูท้ ี่ อ ยู่อ าศัย ในปทุ ม ธานี มี บุ ต รหลาน ต้อ งการซื้ อ กลับ บ้า นกิ น กับ
ครอบครัว
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากรู ปแสดงการวางตาแหน่งทางการตลาดของธุ รกิจ ซูซูมิ ซูชิ จะเห็นได้วา่ อยูใ่ นตาแหน่งที่มีคุณภาพสู ง
และราคาต่ากว่าคู่แข่งขันทั้งหมด ซึ่ งเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายหลักที่ชื่นชอบการกินอาหารญี่ปุ่นหลากหลายหน้าใน
ราคาพอเพียง ทาให้ ซูซูมิ ซูชิ อยูใ่ นตาแหน่งที่มีความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน
คุณภาพสูง

ราคาสูง

ราคาต่า

คุณภาพต่า
รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ซูซูมิ ซูชิ
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)
ธุ รกิ จ ซู ซูมิ ซู ชิ มี ความมุ่งมัน่ ที่ ผลิตอาหารที่ มีคุณภาพ เน้นวัตถุดิบที่ มีคุณภาพเกรด A เน้นตวามสด
ทาวันต่อวัน และมี การพัฒนาด้านสี สันหน้าตาของอาหาร ให้เหมาะตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด มี
เมนูซูชิให้เลือกหลากหลายหน้า ซึ่ งจะเน้นเรื่ องวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความสด สะอาด ปลอดภัย ราคาพอเพียง ชิ้นใหญ่
กว่าตามท้องตลาด
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
การตั้งราคาของทางร้ าน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจากทาเลที่ ต้ งั ร้ านอยู่ในเขตชุ มชน ดังนั้นทางร้านจะ
ใช้กลยุทธ์เน้นจานวนในการขายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และรักษาลูกค้า
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ร้าน ซูซูมิ ซูชิ ตั้งอยูใ่ นทาเลชุมชนย่านลาดหลุมแก้วหน้าหมู่บา้ น และบ้านเรื อนตั้งอยูม่ ากมาย และมีบริ การ
เดลิเวอรี่ สาหรับลูกค้าที่ ไม่สะดวกมาซื้ อที่ร้านหรื อลูกค้าที่ อยากรั บประทานที่ ร้านทางได้มีบริ การโต๊ะเก้าอี้อย่าง
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เพียงพอ โดยการทาการตลาดของบริ ษทั ในช่ วงเริ่ มแรกมี การผสมผสานการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์
ได้แก่ การใช้สื่อทางโซเชียลมีเดีย Facebook ซึ่ งนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าสื่ อแบบดั้งเดิม
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูร้ ับบริ การ
รู ปที่ 2 แสดงช่องทางการจัดจาหน่าย

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ธุรกิจ ซูซูมิ ซูชิ เป็ นร้านที่เปิ ดตัวใหม่ กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดระยะแรกสาคัญมากเพราะมันส่ งผลการรับรู ้
ของลูกค้า และเข้ามาทดลองใช้บริ การ และยังสร้ างภาพลักษณ์ ถึงร้ านว่าใช้วตั ถุ ดิบที่ มีคุณภาพ ความสด สะอาด
ปลอดภัย รสชาติอร่ อย และการให้บริ การเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั มีการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายมาใช้บริ การ
โดยทางร้านมีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. โปรโมชัน่ 10 ชิ้น ฟรี 2 ชิ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มอัตราการปริ มาณการซื้ อเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ แจ้งรายละเอียดโปรโมทเมนู สินค้าผ่านทาง Facebook และ Instagram
หรื อเพจรี ววิ ต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี แรกเท่ากับ 90,000 บาท
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
ทาเลทีต่ ้ัง
199/94 หมู่ 8 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

รู ปที่ 3 แผนที่แสดงที่ต้ งั
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โดยการกาหนดที่ต้ งั ทาเลของธุรกิจ ซูซูมิ ซูชิ จากเหตุผลดังต่อไปนี้
1) ทาเลที่ต้ งั ใกล้ถนนสายหลัก มีเส้นทางผ่านหลายสาย รถยนต์สามารถเข้าถึงตัวร้านได้ง่าย
2) ทาเลที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใกล้หมู่บา้ น ชุมชม สะดวกต่อการเข้าใช้บริ การ
3) ทาเลที่ต้ งั มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจอดรถ และการสัญจรไม่ติดขัด
4) ทาเลที่ต้ งั ใกล้ตลาด มีผคู ้ นผ่านไปมาตลอด
5) บริ เวณทาเลที่ต้ งั ยังไม่มีคนทาธุรกิจเดียวกันกับร้าน Susumi sushi
การวางแผนกาลังการบริการ ปริมาณการบริการ และอัตราการบริการ
โดยทางร้านให้บริ การลูกค้า 2 รู ปแบบ คือ ลูกค้าสามารถนัง่ ทานในร้านหรื อซื้ อกลับไปทานที่บา้ นก็ได้ โดย
จะมีกาลังการบริ การสู งสุ ด 2,880 ชิ้นต่อวัน 1 คนใช้เวลาในการทา 30 วินาทีต่อ 1 ชิ้น 1 ชัว่ โมงสามารถทาได้ 120 ชิ้น
เวลาในการทางาน คือ 10 ชัว่ โมง หักเวลาพัก 2 ชัว่ โมง จะได้ 960 ชิ้นต่อคน มีพนักงานทั้งหมด 3 คน จะสามารถทา
ได้ 2,880 ชิ้นต่อวัน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงประมาณการบริ การสูงสุ ด
ช่วงเวลา
10.00 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00

จันทร์

จะได้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ

อังคาร
5
12
10
22
18
5
67
55

พุธ
3
5
6
16
16
5
48

วัน
พฤหัสบดี
4
6
6
17
17
5
51

ศุกร์
3
10
9
30
20
7
76

เสาร์
6
14
11
21
19
5
70

อาทิตย์
7
16
12
23
19
3
73

ประมาณการบริ การสูงสุ ด
1. ใน 1 วัน เต็มกาลังการบริ การได้ท้ งั หมด 2,880 ชิ้น/วัน
2. ใน 1 สัปดาห์ (หยุดวันจันทร์ ) 17,280 ชิ้น
3. ใน 1 ปี 864,000 ชิ้น
ปริ มาณการบริ การประมาณการ
1. ใน 1 วัน 55 คน
2. ใน 1 สัปดาห์ 330 คน
3. ใน 1 ปี 16,500 คน
ร้าน Susumi sushi กาหนดอัตราการเพิ่มขึ้นปี ละ 10%
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงอัตราการบริ การใน 5 ปี
ปี ที่ 1
กาลังการบริ การ (ชิ้น)
1,123,200
ปริ มาณการขาย (ชิ้น)

198,000

อัตราการบริ การ

10%

ปี ที่ 2
1,123,200
217,800

ปี ที่ 3
1,123,200
239,580

ปี ที่ 4
1,123,200
263,538

ปี ที่ 5
1,123,200
289,892

10%

10%

10%

10%

ขั้นตอนการบริการ
การผลิตทีข่ อง Susumi sushi มีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1) จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และความเรี ยบร้อยต่างๆภายในร้าน
2) ทาเมนูท้ งั หมดให้ครบตามที่กาหนดไว้
3) เปิ ดให้บริ การแก่ลกู ค้าให้เข้ามาเลือกหยิบอาหาร
4) ลูกค้าหยิบในจานและกล่องเพื่อเลือกอาหาร
5) ลูกค้านาอาหารมาคิดเงินที่เคาร์เตอร์ พนักงานจะคานวณราคาตามจานวนอาหาร
6) พนักงานตรวจสอบราคาให้ถกู ต้อง
7) ออกใบเสร็ จให้แก่ลกู ค้า
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิ จการใช้ลกั ษณะการจัดการโครงสร้ างองค์การแบบตามหน้าที่ (Functional Organization)
เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ ทาได้ง่ายต่อการ
บริ หาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสัง่ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ดงั นี้
1. ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร: หน้าที่บริ หาร และจัดการดูแลความเรี ยบร้อยของทุกแผนกงานให้
สามารถดาเนิ นงานเป็ นตามแผนงานของบริ ษทั และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงการตัดสิ นใจ และพัฒนา
องค์ความรู ้ให้กบั พนักงานให้บริ ษทั
2. ตาแหน่งเชฟหลัก: มีหน้าที่ทาอาหารตามออเดอร์ ของลูกค้าได้ครบถ้วน ตกแต่งจาน และทาตาม
เมนูตามที่ร้านกาหนดไว้ได้ครบถ้วน สามารถทาเมนูนอกเหนือจากที่ร้านกาหนดได้ เพื่อคิดค้นมาเป็ นเมนูใหม่
3. ตาแหน่งพนักงานทาอาหาร/ทาความสะอาด/คิดเงิน: มีหน้าที่ทาเมนูตามที่กาหนดไว้ คิดเงิน
ลูกค้า และ ทาความสะอาดร้านตลอดทั้งวัน
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ผูบ้ ริ หาร
(1 อัตรา)

เชฟหลัก
(1 อัตรา)

พนักงานทาอาหาร/คิดเงิน/ทาความสะอาด
(3 อัตรา)
รู ปที่ 3 แสดงผังองค์กรของธุรกิจซูซูมิ ซูชิ

 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ธุรกิจซูซูมิ ซูชิ ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรกทั้งหมด 299,350 บาท มียอดขายปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 2,499,750 บาท, 3,317,325
บาท, 4,419,277บาท, 5,908,229 บาท และ 7,924,770 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1–5 เท่ากับ 504,301 บาท,
1,009,582 บาท, 1,707,571 บาท, 2,669,486 บาท และ 3,993,061 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 1 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 2,199,925 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 138% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายได้จากการขาย
รายการ
10 บาท

Y1
1,155,000.00

Y2
1,617,000.00

Y3
2,263,800.00

Y4
3,169,320.00

Y5
4,437,048.00

15 บาท

990,000.00

1,287,000.00

1,673,100.00

2,175,030.00

2,827,539.00

20 บาท

231,000.00

277,200.00

332,640.00

399,168.00

479,001.60

25 บาท

123,750.00

136,125.00

149,737.50

164,711.25

181,182.38

รวม

2,499,750.00

3,317,325.00

4,419,277.50

5,908,229.25

7,924,770.98

ตารางที่ 4 ตารางแสดงต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย (บาท)

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

10 บาท

346,500.00

381,150.00

419,265.00

461,191.50

507,310.65

15 บาท

330,000.00

363,000.00

399,300.00

439,230.00

483,153.00

20 บาท

69,300.00

76,230.00

83,853.00

92,238.30

101,462.13

25 บาท

34,650.00

38,115.00

41,926.50

46,119.15

50,731.07

วัตถุดบิ ทางตรง (DM)

780,450.00

858,495.00

944,344.50

1,038,778.95

1,142,656.85

ค่ าแรงงานทางตรง (DL)

564,000.00

564,000.00

564,000.00

564,000.00

564,000.00

ค่ าใช้ จ่ายในการผลิ ต (OH)

78,000.00

85,800.00

94,380.00

103,818.00

114,199.80

1,422,450.00

1,508,295.00

1,602,724.50

1,706,596.95

1,820,856.65

ต้นทุนสิ นค้ าที่ขาย
DL เพิ่มขึ้น

0% ต่อปี

OH เพิ่มขึ้น

10% ต่อปี
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงงบกาไรและขาดทุน
Y0

Y1
รายได้จากการขาย
2,499,750
หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
1,422,450
ค่าเสื่ อมราคา - อาคารโรงงาน
25,000
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน
8,870
ค่าเช่าที่ดินโรงงาน
120,000
กาไรขั้นต้ น
923,430
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
138,000 138,000
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์สานักงาน
5,000
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
60,000
EBIT
(138,000) 720,430
กาไรก่อนภาษี
(138,000) 720,430
ภาษี
216,129
กาไรสุ ทธิ
(138,000) 504,301

Y2
3,317,325
1,508,295
25,000
8,870
120,000
1,655,160
144,900
5,000
63,000
1,442,260
1,442,260
432,678
1,009,582

Y3
4,419,278
1,602,725
25,000
8,870
120,000
2,662,683
152,145
5,000
66,150
2,439,388
2,439,388
731,816
1,707,572

Y4
5,908,229
1,706,597
25,000
8,870
120,000
4,047,762
159,752
5,000
69,458
3,813,553
3,813,553
1,144,066
2,669,487

Y5
7,924,771
1,820,857
25,000
8,870
120,000
5,950,044
167,740
5,000
72,930
5,704,374
5,704,374
1,711,312
3,993,062

ตารางที่ 6 ตารางแสดงมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน
เงิ นลงทุน
Free Cashflow
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ
Payback Period
NPVมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ
IRR
อัตราส่ วนลด

2563
-299,350
-437,350
-437,350

Y1
-5,000
543,171
538,171
100,821

Y2
-5,000
651,132
646,132
746,953

Y3
-5,000
770,236
765,236
1,512,189

Y4
-5,000
901,613
896,613
2,408,802

Y5
-5,000
1,046,511
1,041,511
3,450,313

2,199,925.42
138%
10%

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ ข้อสรุปว่า ธุรกิจซูซมู ิ ซูชิ ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ ้นมีความเป็ นไปได้
ในการลงทุน
2) การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด ในช่วงเริ่ มต้นจะเน้นการทาโปรโมชัน่ ซื้ อ10 ชิ้น ฟรี 2 ชิ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เพิ่มอัตราการปริ มาณการซื้ อเพิ่มมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ แจ้งรายละเอียดโปรโมทเมนูสินค้าผ่าน
ทาง Facebook และ Instagram หรื อเพจรี วิวต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook เพื่อให้ลูกค้าเห็ นสิ นใหม่ใหม่ของเราอยู่
ตลอดเวลาและทาให้ลกู ค้ารู ้จกั ร้านเรามากขึ้น
3) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิ น ร้ านซู ซูมิ ซู ชิมีการลงทุ นทั้งสิ้ น 299,350 บาทโดยเป็ นส่ วนทุ นของเจ้าของ
กิจการทั้งหมด มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี มูลค่าปั จจุบนั 2,199,925.42 โดยใช้อตั ราส่ วนลด 10%
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดความคุม้ ค่าแก่การลงทุนของธุ รกิจซูซูมิ ซู ชิ คือตัวแปรปริ มาณใน
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในส่ วนของการขายแบบออฟไลน์หรื อช่องทางในการจัดจาหน่ายทางอ้อม ซึ่ งมีผลต่อ
ค่าของ NPV, IRR และ Payback Period ดังนั้นถ้าหากว่าร้านค้ามีปริ มาณลดลงหรื อมีรายได้ต่อเดือนที่นอ้ ยลงจะส่ งผล
ต่อรายได้ของธุ รกิจ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีวิธีการจัดการที่จะเพิ่มรายได้หรื อรักษารายได้ให้อยูใ่ นจุดที่คุม้ ทุน โดยคานึ ง
จากสภาพแวดล้อม และสถานณ์การต่าง ๆ ณ ขณะนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินต่อไปได้
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