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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ดําเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกําหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 6 ราย บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 2 
ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จํานวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการพัฒนา 
ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณภายในและ
ภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การส่งเสริม
ทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีได้
กําหนดประเด็นและร่วมกันดําเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้าน จัดสรร
พ้ืนที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสม จัดทําโต๊ะสําหรับล้างภาชนะ ปรับปรุงชั้นวางแก้วนํ้า จัดทําโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้น
ยอดขาย ออกแบบโลโก้ร้าน ทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media 3) ผลการประเมิน
หลังการพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 90.98 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 406 บาทต่อวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านก๋วยเต๋ียวเรือ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research for survey and analyze problem, development and 
evaluation of the small enterprise development. The case study of Navee boat noodles shop at 
Mak khaengsubdistrict Udon thani district Udon thani province by the participatory research 
method. Theparticipants in development is faculty of teachers and students at Faculty of 
Management ScienceUdonthani Rajabhat University is 6 people and 2 people at Navee boat 
noodle shop and 100consumers by the specific random method. The results of research 1.) 
Before development, Naveeboat noodle shop has the problems about the shop area and 
atmosphere, that is the inside andoutside is decadent. Morever,the shop doesn’t have a good 
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marketing promotion for stimulateconsumers demand. 2.) The researchers and the shop owner 
define the shop developments arepainting, decorating inside and outside, allocating decency 
area, making the sink for washing,adjusting the glass shelf, making the promotion for stimulant 
sales, designing the shop logo,publishing the shop on social media. 3.) The evaluation result of all 
consumers median after shopdevelopment is 90.98 percent. That is higher than evaluation 
criteria is 80 percent with .01 instatistical significance. And the average sale is higher than before 
development about 406 baht per aday with .01 in statistical significance. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Boat Noodle Shop 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 หน่ึงในปัจจัยสี่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ คือ “อาหาร” ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการ
ดํารงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องการ เป็นการบริโภคเพ่ือให้ร่างกายได้รับพลังงานจากแหล่ง
พลังงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์สําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันหากขาดปัจจัยที่เรียกว่าอาหาร ชีวิต
ย่อมไม่สามารถดําเนินได้อย่างปกติสุข (รัฐพงษ์ นาคปฐม, 2555) ในอดีตน้ันประชาชนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มีการ
ทําอาหารเพ่ือรับประทานเองภายในครอบครัว แต่เน่ืองจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม 
ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีขนาดเล็กลง โดยมีลักษณะเป็นครอบครัวเชิงเด่ียวมากข้ึน 
อีกท้ังการด้ินรนเพ่ืออยู่รอดในสังคมเมืองน้ัน ทําให้วิถีชีวิตมีความเร่งรีบ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทําอาหารเพ่ือ
รับประทานเอง จึงต้องซื้ออาหารมารับประทานที่บ้านหรือออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน (ฝนทิพย์ มะม่วงแก้ว, 
2559) โดยธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ยังมีข้อจํากัดในการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
แข่งขัน ยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง 
(รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2556) 
 ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรงมากข้ึนและจํานวนธุรกิจร้านอาหารใหม่ๆ 
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจ
ร้านอาหารยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปและการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช้กับธุรกิจร้านอาหารหนุนให้ธุรกิจน้ีเติบโตและมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ SME เริ่ม
หันมาใช้บริการร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์และ Application ช่วยลดต้นทุนการผลิต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2561) 
 ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ต้ังอยู่เลขที่ 222/9 ซอยจินตคาม ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เปิดดําเนินการจนถึงปัจจุบันมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 09.30-15.00น. ลักษณะร้านมีการ
ดัดแปลงมาจากบ้านอาศัยของตนเอง มีขนาดพ้ืนที่ 45 ตารางเมตร พ้ืนที่โดยรอบมีลักษณะร่มรื่น มีสูตรก๋วยเต๋ียวเรือ
เฉพาะของทางร้าน ที่แสดงถึงจุดเด่นทางด้านรสชาติแบบด้ังเดิมของก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา  
 ปัจจุบันร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่กล่าวมาข้างต้น จึงทํา
ให้ยอดขายของร้านมีแนวโน้มลดลง จึงทําให้ทีมวิจัยมีความสนใจดําเนินการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี เพ่ือหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้คงอยู่และสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสามารถนําไปปรับใช้สําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อมอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 3. ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจําแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 2 ราย 
และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 100 ราย โดยกําหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ทีมวิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและกําหนดประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2561 
 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 
โดยทีมวิจัยได้ทําการสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงทําการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และข้ันตอนของการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ดําเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่ าเฉลี่ย 
รวมทั้งทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (กําหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample 
t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จํานวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการพัฒนา 
จํานวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 14 - 28 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มทีม่ีความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีร่วมกับทีมวิจัย 
สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีมีสภาพภายใน
และภายนอกร้านทรุดโทรม ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
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   1.1.1 บรรยากาศภายในร้าน พบว่า บริเวณผนังห้องและเสามีหลายจุดที่ชํารุดเสียหาย 
สีเสื่อมสภาพ หลุดลอก และอยู่ในสภาพทรุดโทรม ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่1 บรรยากาศภายในร้าน 
 

   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า แต่เดิมบริเวณร้านจะมีการเก็บของใช้ ของร้าน
อยู่รวมกับจุดที่ให้บริการสําหรับลูกค้า แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรพ้ืนที่ที่ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านที่ไม่เป็นสัดส่วนและไม่เป็นระเบียบ 
 
   1.1.3 พ้ืนที่ล้างภาชนะ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากอยู่ใกล้กับทาง
ระบายนํ้าเสีย ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 บริเวณพ้ืนที่ล้างภาชนะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
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   1.1.4 บริเวณชั้นวางแก้วนํ้า พบว่า ทางร้านได้นําเอารถเข็นที่ไม่ได้ใช้งานปรับใช้เป็นชั้นวางแก้ว
นํ้าไว้ภายในร้าน ซึ่งมีสภาพเก่า และมีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้บริเวณภายในดูคับแคบ ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่4 บริเวณรถเข็นและชั้นวางแก้วนํ้า 
 
   1.1.5 สภาพภายนอกร้าน พบว่า บริเวณที่กั้นแดดของทางร้านได้นําป้ายโฆษณาจากบริษัท
บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริการของทางร้านแต่อย่างใด นอกจากน้ียังมีการจัดวาง 
ต้นไม้ทีไ่ม่เป็นระเบียบ ขาดความสวยงาม  ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที ่5 สภาพภายนอกร้าน 
 
  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทาง
การตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
   1.2.2 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ  
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีในระยะที่ 1 ทีมวิจัย
และบุคลากรของร้านได้ร่วมดําเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1.1 การทาสีและตกแต่งภายในร้าน ได้ดําเนินทาสีในบริเวณที่ชํารุดทรุดโทรม ได้แก่ บริเวณ
ผนังห้องและเสาภายในร้าน โดยใช้สีทาภายในที่มีคุณสมบัติติดทนนาน สว่าง กันคราบสกปรก และเป็นสีที่สบายตา
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ให้เข้ากับบรรยากาศภายในร้าน นอกจากน้ีได้จัดทําป้ายเมนูขนาดใหญ่ติดไว้ตรงผนังร้าน เพ่ือแสดงราคาและรายการ
อาหาร ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารของลูกค้า ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที ่6 การทาสีภายในร้าน และป้ายเมนูแสดงรายการอาหาร 
 
   2.1.2  ติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ ได้ดําเนินการติดผ้าม่านเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็น
สัดส่วนและเป็นระเบียบ ระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่บริการลูกค้า โดยใช้ผ้าม่านแบบหนามีสีที่เหมาะสมกับร้าน
แลดูสวยงาม ภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที ่7 ติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 
 
   2.1.3  การจัดทําโต๊ะล้างภาชนะให้ถูกสุขลักษณะ ได้ดําเนินการทําโต๊ะล้างภาชนะ โดยใช้เหล็ก
และไม้สังเคราะห์ชนิดหนาพิเศษ เพ่ือความคงทน แข็งแรง สามารถรองรับนํ้าหนักภาชนะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดัง
ภาพที่ 8 
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ภาพที ่8 โต๊ะล้างภาชนะ 
    
   2.1.4 ปรับปรุงชั้นวางแก้วนํ้า โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากทางร้าน ทําการออกแบบและตกแต่งให้มี
ความสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที ่9 การปรับปรงุชั้นวางแก้วนํ้า 
 

   2.1.5 ตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอก ได้ดําเนินการตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอกที่ยังไม่เป็นระเบียบ 
ได้แก่ โดยนําวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและตกแต่งให้เป็นที่บังแดด พร้อมจัดสวนให้มีความสวยงาม แลดูร่มรื่น ดัง
ภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที ่10 การตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอก 
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  2.2 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ได้ดําเนินการจัดทําโลโก้เพ่ือสร้างแบรนด์ จัดทําโปรโมชั่น
สะสมแต้มเพ่ือกระตุ้นยอดขาย จัดทําการเช็คอินผ่านเฟสบุคและการจัดทําคลิปวิดีโอ เพ่ือประชาสัมพันธ์ลูกค้าผ่าน 
social media ดังภาพที่ 11 
  

 
 

ภาพที ่11 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
 
 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน Mean S.D. t P-Value 
ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
การทาสีภายในและภายนอกร้าน 100 93.02 8.01 16.26** .000 
การติดผ้าม่านเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 90.78 10.46 10.31** .000 
การจัดทําโต๊ะสําหรับล้างภาชนะ 100 89.37 12.17 7.70** .000 
การจัดทําชั้นวางแก้ว 100 90.84 12.81 8.46** .000 
การตกแต่งพ้ืนที่บริเวณร้าน 100 92.18 10.83 11.25** .000 
การจัดทําที่บังแดดจากวัสดุเหลือใช้ 100 91.09 12.60 8.80** .000 
การส่งเสริมการตลาด 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 100 91.68 9.36 12.48** .000 
การจัดทําเว็บเพ็จเพ่ือประชาสัมพันธ์ 100 88.91 11.42 7.80** .000 
การจัดทําวิดีโอประชาสัมพันธ์ 100 88.52 12.35 6.90** .000 
การจัดทําโลโก้ร้าน 100 90.59 12.34 8.59** .000 
การจัดทําป้ายแสดงราคา 100 92.22 11.63 10.51** .000 
การจัดทําเมนูสําหรับสั่งอาหาร 100 92.59 10.14 12.42** .000 

ภาพรวม 100 90.98 8.88 12.39** .000 
 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 90.98 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 406 บาทต่อวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 2,639 บาท 152.45 406 บาท 5.88** .000 

หลังพัฒนา 15 วัน 3,045 บาท 176.99 
 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศ
ภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงทําให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ 
(2555) ได้ทําการศึกษาปัญหาการดําเนินงานและความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาทางด้านการเงิน การขาดสภาพ
คล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งราย
อื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนทางการตลาด จึงทํา
ให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ สุกัญญา สุจาคํา (2559) ที่พบว่า จุดอ่อน
ประการสําคัญของวิสาหกิจขนาดย่อม คือ ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด จึงทําให้กลุ่มไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งไม่สามารถกําหนดการผลิตให้เป็นมาตรฐานได้ และไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้า 
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการ
พัฒนาในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ทีมวิจัย บุคลากรร้าน และผู้บริโภคได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ทําให้เกิดการยอมรับผลจากการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี 
(2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็น
อย่างมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงต้นทุนการผลิตเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลกําไรสําหรับการวางแผนทาง
การตลาดในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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