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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
จ านวน 2 ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จ านวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อน
การพัฒนา ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณ
ภายในและภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตรได้ก าหนดประเด็นและร่วมกันด าเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้าน 
จัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสม ติดต้ังเครื่องดูดควัน จัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ออกแบบโลโก้ร้าน 
ท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media และใบปลิว 3) ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 93.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนการพัฒนาเท่ากับ 102.67 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านข้าวราดแกง 
 

ABSTRACT 
 This research aims to explore and analyze problems, develop and post-development 
evaluation of Small Enterprise: A Case Study of Khun Jit Curry and Rice Shop in Mak Khaeng Sub-
district, Muang District, Udon Thani Province by using operational research methodology to 
conduct and determine who is involved in the development namely faculty member and 
students from the Faculty of Management Science Udon Thani Rajabhat University 6 people, 
personnel of Khun Jit Curry and Rice Shop  2 people and 100 consumers. Using a specific random 
method. The research found that 1) Before development Khun Jit Curry and Rice Shop had 
problem with the physical characteristics and shop ambiance. That is, the shop's internal and 
external areas are in disrepair and the space is allocated in a mess.  In addition, the shop lack of 
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good marketing promotion strategy to stimulate consumer's decision making. 2) Researchers and 
personnel have set the issues and jointly develop the shop. Such as painting and decorate 
interior and exterior areas, appropriately allocate space within the shop, install a cooker hood, 
organize promotions to stimulate sales, shop logo design and advertising via leaflet and digital 
media. 3) The results of the post-development assessment showed that the average consumer 
satisfaction in the overall picture on store development is 93.64 percent. Which is higher than 
80.00 percent with the statistical significance level .01. And the shop has average sales after 
development higher than before development equal to 102.67 baht per day with statistical 
significance at .05 level. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Curry and Rice Shop  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหน่ึงธุรกิจพ้ืนฐานที่อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับภาค
การท่องเท่ียว ดังน้ันพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคอาหารที่หลากหลาย และจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงข้ึน ท าให้ธุรกิจน้ีมีการขยายตัวเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยพิจารณาได้จากตัวเลขการจดทะเบียน
จัดต้ังธุรกิจร้านอาหาร ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่1 ข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจร้านอาหาร 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2561) 

 
 จากภาพที่ 1 พบว่าใน 3 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.- มี.ค.) มีจ านวน 430 ราย เพ่ิมสูงข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.37 แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรง
มากข้ึน และจ านวนร้านอาหารใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่งใน
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ตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจร้านอาหารคาดว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนไป เช่น การหันมารับประทานอาหารนอกบ้านและสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน เปิดโอกาสทางธุรกิจให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอร้านอาหารรูปแบบใหม่และมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น food truck ร้านอาหาร
แบบ co-working space การน าเข้าแฟรนไชส์ร้านอาหารแบรนด์ดังต่างชาติ และร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ และการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ช่วย ให้
ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจและเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยเฉพาะ 
SMEs เริ่มหันมาให้บริการร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนเช่าร้านหรือจ้าง
พนักงาน อีกทั้งตลาดบริการจัดส่งอาหารที่ช่วยเพ่ิมช่องทางและความรวดเร็วในการขายมีการขยายตัวอย่างชัดเจน 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเหล่าน้ี เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในธุรกิจประเภทน้ี 
นอกจากน้ียังมีธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนบริการร้านอาหาร เช่น ตัวกลางการให้บริการส่งอาหารออนไลน์ การ
จองโต๊ะอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์แนะน าร้านอาหาร ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเหล่าน้ีจะ
เปน็อีกหน่ึงช่องทางที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจากการ
เข้าถึงฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่าน้ี ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธุรกิจน้ีเติบโตและมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
มากย่ิงข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) 
 ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต้ังอยู่เลขที่ 139 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เริ่มเปิด
ด าเนินการต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 07.00 - 14.30 น. มีระบบการ
บริการที่เน้นเรื่องคุณภาพและรสชาติอาหาร ความซื่อสัตย์ จริงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นหลัก เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการให้บริการที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ผลสืบเน่ืองจากการ
แข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มสูงข้ึน เริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายทางร้าน จึงท าให้ทีมวิจัยมีความสนใจ
ด าเนินการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
ย่อมให้คงอยู่และสามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสามารถน าไปปรับใช้ส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อมอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 
 3. ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตร จ านวน 2 
ราย และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านข้าวราดแกงคุณจิตร จ านวน 100 ราย โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 
ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ทีมวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตร เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและก าหนดประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ด าเนินการในช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
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 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตร โดยทีมวิจัยได้ท าการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงท าการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตรใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และข้ันตอนของการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1 . การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย รวมทั้งท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (ก าหนดเกณฑ์
ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(One sample t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการ
พัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มทีม่ีความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตรร่วมกับทีม
วิจัย สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร มีสภาพ
ภายในและภายนอกร้านทรุดโทรม ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
   1.1.1 บรรยากาศภายในร้าน พบว่า สีบริเวณผนังห้อง ประตูเหล็กหน้าร้าน และเพดานเริ่ม
เสื่อมสภาพ หลุดลอก และพ้ืนเสื่อน้ ามันอยู่ในสภาพช ารุด ดังภาพที่ 1-3 
 

       
 

ภาพที ่1 สีบริเวณผนังห้อง ประตูเหล็กหน้าร้าน และเพดานเริ่มเสื่อมสภาพ หลุดลอก 
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ภาพที ่2 พ้ืนเสื่อน้ ามันอยู่ในสภาพช ารุด 
 
   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า มีการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับ
พ้ืนที่บริการไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ 
 
   1.1.3 บรรยากาศภายร้าน พบว่า พ้ืนทีบ่ริเวณห้องครัวเกิดคราบสกปรก และมีกลิ่นควันจากการ
ประกอบอาหาร ท าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้าน ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่4 คราบสกปรกจากการประกอบอาหารภายในครวั 
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  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรขาดกลยุทธ์การส่งเสริม
ทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
   1.2.2 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ  
 
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านข้าวราดแกงคุณจิตรในระยะที่ 1 ทีม
วิจัยและบุคลากรของร้านได้ร่วมด าเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1.1 การทาสีและตกแต่งภายในบริเวณร้าน ได้ด าเนินทาสีในบริเวณที่ช ารุดทรุดโทรม ได้แก่ ฝ้า
เพดาน ประตูเหล็ก ผนังห้อง โดยใช้สีที่มีความเหมาะสมกับฝ้าเพดาน ประตูเหล็ก และผนังห้องภายในร้าน ซึ่งเป็นสี
ที่มีความคงทนไม่หลุดลอกง่าย สามารถยึดเกาะระหว่างชั้นสีใหม่กับพ้ืนผิวเดิมหรือพ้ืนผิวที่มีสภาพเป็นฝุ่นผง และ
ป้องกันคราบน้ า ฝุ่นละออง โดยไม่ทิ้งรอยเปื้อนบนผนัง และได้ท าการเปลี่ยนเสื่อน้ ามันใหม่ ใช้ส าหรับปูพ้ืนเพ่ือให้มี
ความทนทาน ท าความสะอาดง่าย รวมทั้งได้ท าการติดผนังห้องด้วยวอลเปเปอร์ และประดับด้วยรูปภาพเพ่ือสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้ดีย่ิงข้ึน ดังภาพที่ 5-7 
 

 
 

ภาพที ่5 บริเวณที่มีการทาสีใหม่ 
 

 
 

ภาพที ่6 บริเวณที่ท าการปูเสื่อน้ ามันใหม่ 
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ภาพที ่7 ตกแต่งผนังห้องด้วยวอลเปเปอร์และรูปภาพ 
 
   2.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้าน ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านใหม่ให้เป็นสัดส่วนและ
เป็นระเบียบมากย่ิงข้ึน โดยน าของใช้ส่วนตัวออกจากพ้ืนที่ให้บริการของร้าน และจัดเป็นโต๊ะที่น่ังรับประทานอาหาร
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที ่8 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านให้เป็นสัดส่วน 
 
   2.1.3 ติดต้ังเครื่องดูดควัน เพ่ือแก้ปัญหากลิ่นควันจากการประกอบอาหาร และติดสังกะสีแผ่น
เรียบ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันคราบสกปรกทีเ่กาะติดฝาผนัง ซึ่งมีความคงทนไม่เกิดสนิม ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที ่9 ติดต้ังเครื่องดูดควัน  
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  2.2 การพัฒนากลยุทธ์และการส่งเสริมทางการตลาด 
   2.2.1 การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ได้ด าเนินการจัดท าโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขายโดย
ใช้โปรโมชั่นสะสมแต้ม (เมื่อซื้อครบ 10 จาน แลกฟรี 1 จาน) เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที ่10 บัตรโปรโมชั่นสะสมแต้ม 
 
   2.2.2 โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านโดยใช้ใบปลิว จัดท าป้ายร้าน และโลโก้ร้าน ได้ด าเนินการ
จัดท าใบปลิวเพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านในบริเวณเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง จัดท าป้ายร้านเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนที่สัญจรผ่านทางบริเวณร้าน และจัดท าโลโก้ร้านเพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ของร้านให้เป็นที่
จดจ าเพ่ือดึงดูดลูกค้า ดังภาพที่ 11-13 
 

 
 

ภาพที ่11 ใบปลิวที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที ่12 ป้ายหน้าร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
 

 
 

ภาพที ่13 โลโก้ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
 
   2.2.3 โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอลและ Social Media ได้ด าเนินการจัดท าเพจ
ร้านและสื่อวิดีโอ เพ่ือโปรโมทร้านผ่านทาง Facebook  เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุก
เพศทุกวัย ให้ได้รับสื่อข้อมูลข่าวสารจากร้านได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 14 
 

    
 

ภาพที ่14 เพจร้านข้าวราดแกงคุณจิตร และสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโปรโมท 
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 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน X  S.D. t P-value 
ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
ท าป้ายร้านใหม่ 100 91.44 9.04 12.65** .000 
ทาสีประตูหน้าร้านใหม่ 100 94.73 6.98 21.11** .000 
ทาสีบริเวณภายในและภายนอกร้าน 100 92.38 7.89 15.68** .000 
เปลี่ยนผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 92.04 8.76 13.75** .000 
ตกแต่งร้านด้วยการติดวอลเปเปอร์ 100 97.43 5.82 29.96** .000 
ตกแต่งผนังด้วยรูปภาพ 100 95.10 7.34 20.57** .000 
ปูพ้ืนใหม่ด้วยแผ่นพลาสติก 100 91.38 11.53 9.87** .000 
ติดต้ังเครื่องดูดควันเพ่ือก าจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 100 97.55 5.23 33.56** .000 
ติดแผ่นสังกะสีแบบเรียบเพ่ือป้องกันคราบสกปรก 100 94.00 7.15 19.58** .000 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาด 
การจัดท าโลโกร้้านเพ่ือสร้างแบรนด์ 100 94.98 6.73 22.24** .000 
การจัดท าเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 100 93.30 8.05 16.51** .000 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 100 93.32 7.83 17.02** .000 
การแจกใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 91.18 8.73 12.80** .000 
การจัดท าวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 92.10 9.32 12.97** .000 

รวม 100 93.64 5.24 26.03** .000 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับ
ร้อยละ 93.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 102.67 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 2,431.33 บาท 88.61 102.67 บาท 2.40* .031 

หลังพัฒนา 15 วัน 2,534.00 บาท 153.59 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
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 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและ
บรรยากาศภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี 
และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหา
ทางด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจาก ผู้ประกอบการร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการตลาด จึงท าให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ นิศานาถ มั่งศิริ 
(2557) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่มีต่อการขยายธุรกิจร้านอาหาร คือ ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจ  
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการ
พัฒนาในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ทีมวิจัย บุคลากรร้าน และผู้บริโภคได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้เกิดการยอมรับผลจากการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี 
(2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การใช้กระบวนการมี ส่วน
ร่วม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็น
อย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตจากการปรับปรุงร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลก าไรทางธุรกิจส าหรับการวางแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านข้าวราดแกงคุณจิตร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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