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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยผ่าน 7P 2) ออกแบบ
และพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจาก
ได้ท าการพัฒนาร้านอาหาร โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
และผู้บริโภคแยกเป็นระยะก่อนและหลังพัฒนา จ านวนระยะละ 100 คน ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการพัฒนาร้านค้า 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านส่งเสริมทางการตลาดในระดับน้อย รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ และจุดอ่อน
ของร้านคือภาพลักษณ์ของร้าน และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด าเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด 
ประชาสัมพันธ์เฟสบุคและจัดโปรโมชั่นการซื้อ และด้านกายภาพตามหลัก 5 ส. ส่วนการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
เฉลี่ย 34.82 บาทต่อหน่วย จ านวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 495,879 บาท ระยะเวลา
คืนทุน 133 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 28 บาทต่อหน่วย จ านวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 6,458 หน่วย รายได้ 
ณ จุดคุ้มทุน 283,848 บาท ระยะเวลาคืนทุน 76 วัน หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเข้าใช้
บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ  
 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ร้านอาหาร 
 

ABSTRACT 
 This research objective were 1) to study consumer behavior carte restaurant and 
satisfaction through 7Ps 2) to design and develop restaurant, 3)to study the costs and returns, 
and 4)to examine satisfaction of consumers after it has developed. Restaurant system Used the 
form of Research and Development (R&D) sample households restaurant, Haa Pee Nong and 
consumers can be separated 2 phase into pre- and post-development there are 100 people. 
Phase the results found that. consumer satisfaction showed the market promotion at a low level. 
The second level was the physical aspect. For the weakness of the store there were image, 
Marketing and Promotion respectively. Furthermore, economics cost was The study of economic 
cost was 34.82 baht per unit, break-even point was 11,282 units and income at breakeven 
495,879 baht, a payback period was 133 days worth of business with an average cost at 28 baht 
per unit, break-even point 6,458 unit , was or at 283,848 baht a payback period was 76 days After 
developing a store, consumers  satisfied with 80 percent of all service in the restaurant. and 
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revenue after development was more than before development the restaurant at significant 
value 0.01  
 
Keywords  
 The Development of Small Enterprise Systems, Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการ
กระตุ้นให้มีการลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้การประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจ ท าให้เกิดการ
จ้างงานที่เพ่ิมข้ึนทั้งในระบบและนอกระบบ จนน าไปสู่การฝึกฝนฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ปัจจัยการผลิต ลดการผูกขาดในตลาดของธุรกิจรายใหญ่ น ามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้ความหลากหลายทางด้านสินค้าและราคาแก่ผู้บริโภค (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)  
 ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันน้ี ท าให้รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ท าให้การประกอบกิจกรรมทุกอย่างให้ชีวิตประจ าวันมีการแข่งขันกับเวลา 
นอกจากน้ียังส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดธุรกิจ
อาหารจานเดียว ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
รสชาติถูกปาก และราคาย่อมเยา (รัฐพงษ์ นาคปฐม, 2555) แม้ว่าธุรกิจอาหารจานเดียว เป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่ในปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ธุรกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลายและแตกต่างกัน (วีระ เจียรนัยพานิชย์, 2558)  
 ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ซึ่งเป็นกิจการครอบครัว ก่อต้ังโดย นางสมจิตต์ ศิริสวัสด์ิ ต้ังอยู่บน
ถนนอดุลยเดช อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบกิจการมา 6 ปี ภายในร้านมีรายการอาหารที่หลากหลาย เช่น 
กะเพราหมูกรอบ ก๋วยจั๊บน้ าข้น เกาเหลา และอื่นๆ มีปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับราคา มีรูปแบบการน าเสนอ
อาหารที่มีความน่าสนใจโดยการใช้ถาดแทนจานข้าว แต่เน่ืองจากทางร้านมีสภาพแวดล้อมและบริเวณภายในร้านที่
เป็นข้อจ ากัด มีการจัดการของพ้ืนที่ในการประกอบอาหารยังไม่ถูกสุขลักษณะ บริเวณพ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และทางร้านขาดการจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด 
สว่าง สะดวก และสบาย  
 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาและบูรณการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาการจัดการ
วิสาหกิจกรณีศึกษา ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง โดยท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ออกแบบและพัฒนา
ร้านค้า ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังจากได้ท าการพัฒนาร้านค้าตามการใช้เทคนิค 5 ส. เพ่ือให้มีการพัฒนาร้านอาหารตามสั่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง  
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
 3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือร้านอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้านไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ทั้งหมด 120 ร้านค้า และเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ร้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ร้านที่พร้อมรับการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารก่อนพัฒนา
จ านวน 100 ราย หลังพัฒนา 100 ราย และ 2) ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร  
 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1)  ส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาร้านค้าประเภทอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้าน  
ไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งหมด 120 ร้านค้า 
  2) คัดเลือกร้านอาหารที่มีความต้องการพัฒนาและอยู่ในระดับของการพัฒนาที่สามารถด าเนินการ
ได้จ านวน 1 ร้าน 
  3) สัมภาษณ์ร้านอาหารที่ต้องการพัฒนาเพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใช้
ก าหนดรูปแบบของการพัฒนา และด าเนินเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ แล้ว
จับคู่ผลการสัมภาษณ์ในการประเมินจุดอ่อน และประเด็นของผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในด้านที่มีระดับน้อยที่สุดมา
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านอาหาร 
  4) ด าเนินการพัฒนาร้านค้าตามรูปแบบการพัฒนาร้านอาหาร 
  5) ประเมินผลการพัฒนาโดยประเมินจากยอดรายได้หลังการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งแบบสอบถามในการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ก่อนพัฒนาร้านค้าและหลังพัฒนาร้านค้า เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
การใช้บริการร้านอาหาร โดยรายละเอียดของการเก็บแบบสอบถาม คือ  
  1) ช่วงก่อนการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ก่อนพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภค ตาม
องค์ประกอบส่วนประสมการตลาด 7P 
  2) ช่วงหลังการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคตามองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาร้านหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สว่าง สะอาด สะดวก และสบาย โดย
เป็นเกณฑ์คะแนนน้อยสุดไปหามากท่ีสุด คือ 1-100 คะแนน  
  วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงการ (Semi-structured interviews) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอกจากผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และหารูปแบบการพัฒนาร้านค้าตามความสอดคล้องความ
พึงพอใจของผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ต้นทุนในการด าเนินงานของร้านค้า ประกอบด้วย รายการต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนผันแปร ทั้งน้ีเก็บข้อมูลรายได้ก่อนและหลังพัฒนาร้านค้าเพ่ือวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยน้ีสามารถสรุปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  จุดประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หาความถ่ี และค่าร้อยละ 
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  จุดประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง รายละเอียดจะประกอบด้วย ผลของ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ ที่ใช้การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ มาเปรียบเทียบผลของจาก
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา โดยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเทียบกับจุดอ่อนของการ
ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือมาก าหนดแผนรูปแบบในการพัฒนาร้านค้า 
  จุดประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของร้านอาหาร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost: TFC) 
ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed 
Cost: AFC) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC)  
  จุดประสงค์ข้อที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
จากการเก็บแบบสอบถามกับผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมทั้งท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน ก าหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 
80 ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และวิเคราะห์ผลการพัฒนาปรับปรุง
ร้านอาหารส่งผลให้ยอดขายหลังการปรับปรุงมากกว่ายอดขายก่อนการปรับปรุงตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน 
(paired-Sample t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหาร
ตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง 
  1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็น
นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,001- 20,000 บาท 
  1.2 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตามสั่ง 5  พ่ีน้อง พบว่า โดยส่วนใหญ่มาใช้บริการ
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน สาเหตุหลักคือให้ปริมาณอาหารที่มาก ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 51 – 100 บาท ช่วงเวลาส่วนใหญ่
ที่มาใช้บริการ เวลา 12.01 - 15.30 น. ผู้บริโภคเลือกบริโภคก๋วยจั๊บน้ าข้น และการใช้บริการส่วนใหญ่ทานที่ร้าน 
  1.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน คือ 
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

 ส่วนประสมการตลาด 7P  S.D. แปลผล 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

4.41 .417 มาก 
3.84 .506 มาก 
3.40 .564 ปานกลาง 
2.63 .875 น้อย 
4.54 .438 มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.38 .433 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.27 .534 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม  3.40 .547 ปานกลาง 
 

X
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 2. รูปแบบการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง 
  ผลจากการประเมินของผู้ประกอบการเรียงตามล าดับมากไปหาน้อย คือ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน 
การส่งเสริมการตลาด บรรยากาศของร้านการตกแต่งร้าน สุขอนามัยและสุขาภิบาล จ านวนบุคลากรภายในร้าน 
ตามล าดับ ผลการประเมินของผู้บริโภค เรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก คือ ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านบุคลากร ดังน้ันสรุปได้ว่า ประเด็นที่ท าการพัฒนาบริหารจัดการร้าน คือ ด้านส่งเสริมทางการตลาดและด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยมีแนวทาง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการและผู้บรโิภค  
 

 ล าดับ 
จุดอ่อนของร้านในมุมมองของ

ผู้ประกอบการ 
 คะแนน  ล าดับ 

ความพึงพอใจผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด 

 ค่าเฉลี่ย 

1 ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน 0.4 1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด 2.63 
2 การส่งเสริมการตลาด 0.3 2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.27 
3 บรรยากาศและการตกแต่งร้าน 0.3 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.40 
4 สุขอนามัยและสุขาภบิาล 0.3 4 ด้านราคา 3.84 
5 จ านวนบุคลากรภายในรา้น 0.3 5 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.38 

  
 

6 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.41 

  
 

7 ด้านบุคลากร 4.54 

 
 3. การพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
  3.1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด  
   การจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต Facebook โดยการโปรโมทเพจทุกวันจันทร์ พุธ
และศุกร์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยหน้าเพจ ประกอบด้วย เมนูอาหาร ภาพอาหารหลัก และวีดิโอแสดงถึง
อาหาร เช่น กะเพราหมูกรอบ สุกี้ ก๋วยจั๊บ ข้อมูลทั่วไป เบอร์ติดต่อ และข้อมูลโปรโมชั่น จากการท าโปรโมทเพจผ่าน
สื่อโฆษณา Facebook มีผู้ให้ความสนใจเข้าดูเพจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง รวมทั้งหมดจ านวนเข้ารับชมเพจ 
6,153 คน จ านวนกดไลค์ 50 คน และมีผู้รับชมวีดิโอจ านวน 1,068 วิว ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การจัดท าโฆษณาผ่าน Facebook 
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  3.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
   จากแผนการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหาร มีผลการด าเนินการตามหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สว่าง 
สะอาด สะดวก สบาย โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี 
   3.2.1 สวย ออกแบบหน้าร้านโดยเลือกใช้สีฟ้าให้ร้านดูสดใสสวยสะดุดตามองเห็นร้านได้ง่าย ใช้
รูปเมนูหลักของร้านตกแต่ง โดยมีสีพ้ืนหลังเป็นสีขาวเพ่ือท าให้รูปอาหารเด่นชัดข้ึน และใส่เบอร์โทรของร้านเพ่ือ
สามารถให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้สะดวก 
   3.2.2 สว่าง ความสว่างที่พอดีมีผลต่อยอดขายของร้านค้าเพราะท าให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยร้านค้า
สะอาดมองเห็นรายละเอียดของสินค้าได้ง่าย มีการจัดระเบียบอุปกรณ์ภายในร้านใหม่ท าให้ดูสว่างมากข้ึนและหลอดไฟมี
ความสว่างมากข้ึนเพราะไม่มีฝุ่นมาเกาะ และจัดท าป้ายราคาอาหารให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
   3.2.3 สะอาด ความสะอาดของร้านมีผลต่อภาพลักษณ์และความรู้สึกของลูกค้า ดังน้ัน หน้าร้าน 
ป้ายชื่อ พ้ืนในร้าน บริเวณรอบๆ ร้านและบริเวณท าอาหารต้องสะอาด โดยการขัดคราบน้ ามันและท าการติดแผ่นกัน
กระเด็นกันความร้อนบริเวณผัดอาหารท าให้พ้ืนที่ผัดอาหารสะอาด ส่วนบริเวณพ้ืนมีการเทปูนใหม่เพ่ืออุดรอย
แตกร้าวที่ท าให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปฝังอยู่ข้างในผนังมีการทาสีใหม่ และท าความสะอาดพ้ืนบริเวณร้านโดยการขัด
คราบด า ท าให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกถึงความสะอาดของร้านมากย่ิงข้ึน 
   3.2.4 สะดวก การให้ความสะดวกกับลูกค้าจะท าให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก  ร้านมี
เมนูอาหารใหม่ ส าหรับเป็นแนวทางในการเลือกสินค้าให้กับผู้บริโภค เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน 
   3.2.5 สบาย เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกสบาย อากาศภายในร้านปลอดโปร่ง โดยการจัดวาง
ผังรูปแบบผังร้านใหม่ สร้างบรรยากาศในร้านปลอดโปร่งโล่งสบาย ไม่อุดอู้ เพ่ือให้ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการเกิดความ
สบายมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สภาพหน้าร้านก่อนและหลังปรับปรุง 
 
 4. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 43.95 บาท/หน่วย 
ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 2,484.64 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 109,199.93 ส่วนต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเท่ากับ 1,681.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อเดือนเท่ากับ 
86,530.98 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือนเท่ากับ 88,212.04 บาท และมีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือนเท่ากับ 
20,987.89 บาท  
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 43.95 บาท/
หน่วย ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 2,539.25 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 111,600.04 บาท ส่วน
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ต้นทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 1 ,888.35 บาท ต้นทุนผันแปรต่อ
เดือนเท่ากับ 88,418.81 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 90,307.16 บาท และมีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน 
เท่ากับ 21,292.88 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ต้นทุนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกจิ ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1.ผลตอบแทน 

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 43.95 43.95 43.95 43.95 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 2,484.64 2,539.25 2,484.64 2,539.25 
1.3 รายได้รวม (TR) 109,199.93 111,600.04 109,199.93 111,600.04 

2.ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 1,681.06 1,888.35 1,681.06 1,888.35 
2.2 ต้นทุนผันแปร(TVC) 86,530.98 88,418.81 69,322.59 71,088.09 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 88,212.04 90,307.16 71,003.65 72,976.44 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์ 20,987.89 21,292.88 38,196.28 38,623.60 
  
  จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุง จ านวนผลผลิต 
ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 9,540.79 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 419,317.70 บาท/เดือน ระยะเวลาคืนทุน 
เท่ากับ 115.20 วัน และหลังการปรับปรุงวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 
11,282.80 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  495,879.23 บาท/เดือน และระยะคืนทุน เท่ากับ 133.30 วัน  
  จุดคุ้มทุนทางธุรกิจก่อนการปรับปรุง จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 5 ,421.31 จาน/เดือน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 238,266.50 บาท ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 65.46 วัน และหลังการปรับปรุงวิเคราะห์
ทางธุรกิจ จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 6,458.43 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 283,848.11 บาท/
เดือน และมีระยะคืนทุน เท่ากับ 76.30 วัน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ต้นทุนและจุดคุ้มทุน ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

รายการ 
          ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์                 ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง  
ต้นทุนคงที่ (TFC) 87,012.00 103,012.00 87,012.00 103,012.00 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 34.83 34.82 27.90 28.00 
ราคาเฉลี่ย (P) 43.95 43.95 43.95 43.95 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 82.82 84.64 82.82 84.64 
จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 9,540.79 11,282.80 5,421.31 6,458.43 
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน  419,317.70 495,879.23 238,266.50 283,848.11 
ระยะเวลาคืนทุน  115.20 133.30 65.46 76.30 
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 5. ผลการประเมินหลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
  5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 
   ผลการประเมินหลังการพัฒนาร้าน โดยจ าแนกแต่ละประเภทได้ดังน้ี การเทพ้ืนร้านใหม่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 94.00 ท าป้ายเมนูอาหารให้สวยงามย่ิงข้ึน ค่าเฉลี่ยร้อย 87.20 ท าโต๊ะประกอบอาหารใหม่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
92.40 ติดแผ่นกันคาบน้ ามันบริเวณประกอบอาหารเพ่ือป้องกันคราบสกปรกหลังประกอบอาหาร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
90.5 ตกแต่งผนังร้านด้วยถาดที่ติดรูปอาหารเพ่ือความสวยงาม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.10 ทาสีก าแพงให้ดูสวยงามมาก
ย่ิงข้ึน ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.10 ท าป้ายร้านใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.00 
ปรับเปลี่ยนการวางโต๊ะเพ่ือให้ร้านดูกว้างย่ิงข้ึนค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.80  ผู้บริโภคให้คะแนนความพึงพอใจในการ
พัฒนาส่งเสริมทางการตลาด รายด้านจัดท าเพจเพ่ือโปรโมทร้านผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต Facebook ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90. 60 
ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า 
 

ประเด็นที่ รายละเอียด  S.D. t sig 

1 เทพ้ืนร้านใหม่ 94.00 8.41 16.65 .000** 
2 ท าป้ายเมนูอาหารให้สวยงามย่ิงข้ึน 87.20 11.47 6.28 .000** 
3 ท าโต๊ะประกอบอาหารใหม่ เพ่ือความสะอาดของร้าน 92.40 8.89 13.95 .000** 
4 ติดแผ่นกันคาบน้ ามันบริเวณประกอบอาหาร 90.50 10.09 10.41 .000** 
5 ตกแต่งผนังร้านด้วยถาดที่ติดรูปอาหารเพ่ือความสวยงาม 89.10 11.02 8.26 .000** 
6 ทาสีผนังก าแพงให้ดูสว่างมากย่ิงข้ึน 94.40 8.21 17.55 .000** 
7 ท าป้ายร้านใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้า 88.00 10.05 7.96 .000** 
8 ปรับเปลี่ยนการวางโต๊ะเพ่ือให้ร้านดูกว้างย่ิงข้ึน 84.80 12.43 3.86 .000** 
9 จัดท าเพจเพ่ือโปรโมทร้านผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต Facebook 90.60 11.18 9.49 .000** 
10 ความพึงพอใจภาพรวม 90.11 8.21 12.31 .000** 

  
  5.2 การเปรียบเทียบรายได้ระหว่างก่อนหลังการปรับปรุงร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง  
   ผลการเปรียบเทียบรายได้การพัฒนาร้านอาหาร พบว่า รายได้ก่อนการพัฒนามีรายได้เฉลี่ย 
3,640.67 บาทต่อวัน และหลังการพัฒนาร้านค้าแล้ว พบว่า รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 3,717.33 บาทต่อวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์รายได้ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

รายได้ N  S.D t Sig. 
ก่อนการปรับปรุง 15 3640.67 102.29 

3.944 .001** 
หลังการปรับปรงุ 15 3717.33 85.48 
 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการติดต่อและ
การประสานงานกับนักศึกษา การชี้แจง และท าความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ความเหมาะสมของรูปแบบ
โครงการฯ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก ในด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม รูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงร้าน 

X
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และงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงร้าน และระดับความพึงพอใจน้อย ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาร้านของ
ผู้ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาร้านวิสาหกิจขนาดย่อมร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือจะได้
น าผลในการวิจัยที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมร้านอื่นๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและหลักการจัดการหน้า
ร้านโดยใช้เทคนิค 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด สว่าง สะดวกและสบาย เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังต่อไปน้ี 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถามของผู้บริโภค
และเจ้าของร้าน พบว่า มีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพ ในระดับความพึงพอใจน้อย และ
การประมาณสภาพแวดล้อมของร้านจากผู้ประกอบการ มีจุดอ่อน คือ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน และการส่งเสริม
การตลาด คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นจุดอ่อนของร้านดังกล่าว จึงเข้าไปพัฒนาร้านปรับปรุงด้านกายภาพ และด้านส่งเสริม
การตลาดให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่มากย่ิงข้ึน จากการปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพและด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ โกวิน ไกรศรินท์ (2555) ที่ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี  พบว่า ปัจจัย
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ 
เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมากท่ีสุดก็คือ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด 
 ผลของการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารด้านลักษณะทางกายภาพและด้านส่งเสริมทางการตลาด โดยใช้
หลักการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยใช้เทคนิค 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย และการโฆษณา
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพจ Facebook ซึ่งมีความส าคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการ และส่งผลให้มี
รายได้ได้ของผู้ประกอบการ จากการปรับปรุง พบว่า ด้านลักษณะทางกายและด้านส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภค
ให้ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของร้านอาหารที่เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน สอดคล้องกับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับ ณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
พบว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการใช้บริการ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสภาพภายในร้าน 
บรรยากาศ ความร่มรื่น ความสะอาดของจาน ชาม เพราะด้วยเป็นร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ การที่ร้านมีบรรยากาศดี 
ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความเอาใจใส่ของสุขอนามัยของร้าน กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community mall ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่
ของร้านมีความกว้างขวาง จ านวนที่น่ังรับประทานอาหารพอเพียงและอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบ การตกแต่งภายใน
ร้านและภายนอกร้าน มีความสวยงามอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสวยงามตามสไตล์ญ่ีปุ่น รัฐพล 
สังคะสุข และคณะ (2560) ที่ศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่พบว่า Facebook มีความสามารถในการเข้าถึงช่องทางการขายบนระบบออนไลน์ได้
มากกว่าเว็บไซต์ และส่วนของยอดขาย Facebook จากการขายสินค้าสูงกว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาข้ึนในทุกกลุ่มสินค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านลักษณะกายภาพ ร้านอาหารควรมีการจัดระบบการวางต าแหน่งของอุปกรณ์กับสภาพภายใน
ร้านให้มีความร่มรื่นและบรรยากาศดี ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความเอาใจใส่ของสุขอนามัย
ของร้าน จ านวนที่น่ังรับประทานอาหารพอเพียงต่อการเข้าใช้บริการและอากาศถ่ายเท ไม่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกอึดอัด 
การตกแต่งภายในร้านและภายนอกร้านมีความสวยงาม  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
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 2. ด้านการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเมนูอาหาร
ของทางร้านให้มีความโดดเด่น โดยการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นการสร้างเพจใน Facebook หรือการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพ่ือจูง
ใจให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  
 3. ด้านต้นทุนและผลตอบแทน ก าหนดให้ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการสองประการ
ด้วยกัน คือ ผลตอบแทนโครงการในระยะสั้นและค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่ความเป็นจริงอาจมีปัจจัยอย่างอื่นที่
ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น อัตราดอกเบี้ย (IRR) และอัตราผลตอบแทนในระยะยาว (NPV) ควรมีการ
ทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในระยะยาว เพ่ือให้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 4. จากการท าวิจัยการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ผู้วิจัยได้ประสบการณ์จากการท างาน
ร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยการมีการร่วมมือช่วยกันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงร้าน อีกทั้งยังได้น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือท าให้ร้านค้ามีลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 
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