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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านบุญยงค์
พาณิช 2) จัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช 4) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาระบบร้านบุญยงค์พาณิช หลังจากได้ทําการพัฒนา
ระบบร้านอาหาร รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านบุญยงค์พาณิช และ
ผู้บริโภคแยกเป็นระยะก่อนและหลังพัฒนา จํานวนระยะละ 100 คน ผลการวิจัย พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้าน
ส่งเสริมทางการตลาดและด้านกายภาพในระดับปานกลาง ประกอบกับผู้ประกอบการมองว่า มีจุดอ่อนในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และทําเลที่ต้ังของร้าน จึงมีการดําเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดทํากลยุทธ์
การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช โดยมีการประชาสัมพันธ์เฟสบุค แจกใบปลิว ป้ายต้ังโต๊ะและจัดโปรโมชั่นการซื้อ 
และด้านกายภาพหน้าร้าน โดยการเพ่ิมป้ายหน้าร้านและเก้าอี้ที่น่ังรออาหารสําหรับลูกค้าที่สั่งกลับบ้าน โดยมีกลุ่ม
ลูกค้ากลับมาใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น ส่วนการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 38 บาท
ต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2 ,229,656.25 บาท ระยะเวลาคืนทุน 
368.54 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 38 บาทต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 4,139.47 หน่วย รายได้ 
ณ จุดคุ้มทุน 1,787,252.47 บาท ระยะเวลาคืนทุน 295.41 วัน หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางด้านสถิติ 0.01 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์การพัฒนากิจการ ร้านอาหารตามสั่ง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study behavior and consumer satisfaction 
with Boonyong Phanit restaurant, 2) to create strategies for restaurant development 3) to study 
the cost and return of an investment of Boonyong Phanit restaurant 4) and to assess consumer 
satisfaction and income after the development of Boonyong Phanit’s system. After developing 
the restaurant system by using the research and development model, the samples of Boonyong 
Phanit shop and consumers were separated into 2 phases, which were the period before and 
after the shop system development with a total of 100 persons per each phase. The results of 
the research showed that consumers satisfied with the promotion of marketing and physical at 
moderate level. In addition, the entrepreneur perceived that there were weaknesses in marketing 
promotion and the location of the restaurant. Thus, this research developed marketing 
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promotion with public relations, which used Facebook, distribution of flyers, booth, sales 
promotions and physical storefront. Increasing of shop sign and the chairs for the customers for 
waiting the take home orders and the customers came back to the restaurant according to the 
promotions. For the study of the economic cost, the average cost was 38 baht per unit, the 
break-even points, was 11,282 units, the income at the break-even point was 2,229,656.25 baht, 
and the payback period was 368.54 days. The business value has an average cost of 38 baht per 
unit. Break-even points was 4139.47 units, income at break-even point was 1,787,252.47 baht, and 
payback period was 295.41 days. In addition, after the store development, consumers were 
satisfied with the service, which was 80 percent average from the access and income after 
improvement was more than income before improvement at significantly value 0.01 
 
Keywords 
 Business development strategy, a la carte restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวะปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไปสู่ยุคแห่งความทันสมัย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและวิถีชีวิต
ของคนในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปในทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว อาหารจานเดียวหรือที่
เรียกว่า “อาหารตามสั่ง” ที่ตอบสนองเรื่องการต้องการความรวดเร็วในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทํา
รับประทานหรือประกอบเป็นธุรกิจร้านอาหารก็สามารถทําได้ (ณัฐวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร, 2558) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึง
จําเป็นต้องใช้บริการอาหารนอกบ้าน เน่ืองจากไม่มีเวลาในการคัดสรรการรับประทานอาหารมากมายนัก ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการเลือกที่จะบริโภคในรูปอาหารจานด่วน ท้ังในรูปของฟาสต์ฟู้ด อาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ที่หาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อาหารเหล่าน้ีหาซื้อได้ง่ายตามศูนย์การค้าและหาบเร่แผงลอยตามบาทวิถี (เครือมาศ มี
เกษม, 2554) ขณะที่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอินทราเน็ต การขายออนไลน์หรือช่องทางการขายทางอิเล็คทรอนิค เช่น ไลน์ เฟสบุค  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อซื้อสินค้า มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และยังสามารถ
สร้างความพึงพอให้ใจแก่ลูกค้าได้มากข้ึน (ปวริศร์  เหลืองทองคํา, 2552) 
 ร้านบุญยงค์พาณิช เป็นร้านค้าเกี่ยวกับทางด้านอาหารที่ประกอบด้วยอาหารประเภทข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู 
อาหารตามสั่ง และอาหารจานด่วน มีการดําเนินงานจัดต้ังร้านค้ามาแล้ว 15 ปี ซึ่งจากอดีตพบว่าคนมีการเข้าไปใช้
บริการจํานวนมาก แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมาข้างต้น จํานวนลูกค้าลดน้อยลง เพ่ือจะได้ทํา
การพัฒนาปรับปรุงให้ร้านมีการเปลี่ยนแปลง สะอาดมากข้ึน เพ่ิมความทันสมัย ทางร้านจึงมีข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงทํา
ให้ยอดขายและจํานวนผู้ใช้บริการลดน้อยลง ทางร้านจึงอยากทราบความต้องการของร้านที่ต้องการให้สํารวจ
พฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน ทําสื่อการตลาดออนไลน์และโฆษณาร้าน 
 ในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของร้านบุญยงค์พาณิชย์ ได้ใช้ 
รูปแบบการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้มีความทันสมัย ซึ่งควรมีการพัฒนาด้านกิจการให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกค้า เช่น รสชาติอาหาร การบริการ ราคาอาหาร เป็นต้น และพัฒนาด้านการตลาด โดยจัดทําโปรโมชั่นต่างๆ หรือ
จัดทําสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย และได้รับรู้ข่าวสารของทางร้าน เพ่ือให้มีการตอบสนองตรงตามความ
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ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ การใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถพัฒนาช่องทาง
ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสามารถประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าของร้านค้าให้เกิดการพัฒนาทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บรโิภคร้านบุญยงค์พาณิช 
 2. จัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 
 3. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือร้านอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้านไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ทั้งหมด 120 ร้านค้า และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ร้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ร้านที่พร้อมรับการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารก่อนพัฒนาจํานวน 100 
กลุ่มตัวอย่าง และหลังการพัฒนา 100 กลุ่มตัวอย่าง และ 2) ส่วนผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร 
จํานวน 5 ราย 
 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  1) คัดเลือกร้านอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความต้องการพัฒนาและอยู่ในระดับ
ของการพัฒนาท่ีสามารถดําเนินการได้จํานวน 1 ร้าน จากท้ังหมด 120 ร้าน 
  2) สัมภาษณ์ร้านอาหารที่ต้องการพัฒนา และดําเนินเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจ แล้วจับคู่ผลการสัมภาษณ์ในการประเมินจุดอ่อน และประเด็นของผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจใน
ด้านที่มีระดับน้อยที่สุดมากําหนดกลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหาร 
  3) กําหนดกลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหารตามสั่งและดําเนินการพัฒนาร้านอาหาร 
  4) ประเมินผลการพัฒนาโดยประเมินจากยอดรายได้หลังการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามในการศึกษา
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนพัฒนาร้านค้าและหลังพัฒนาร้านค้า เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร โดยรายละเอียดของการเก็บแบบสอบถาม คือ  
  1) ช่วงก่อนการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อน
พัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภค ตาม
องค์ประกอบส่วนประสมการตลาด 7P 
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  2) ช่วงหลังการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคตามการพัฒนาร้านค้าด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกายภาพโดยเป็นเกณฑ์คะแนนน้อยสุดไปหามาก
ที่สุด คือ 1-100 คะแนน  
  นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงการ (Semi-structured  interviews) เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จากผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลนําไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และหารูปแบบการพัฒนาร้านค้าตาม
ความสอดคล้องความพึงพอใจของผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ต้นทุนในการดําเนินงานของร้านค้า ประกอบด้วย 
รายการต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ทั้งน้ีเก็บข้อมูลรายได้ก่อนและหลังพัฒนาร้านค้าเพ่ือวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยน้ีสามารถสรุปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจําแนกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านบุญยงค์พาณิช ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หาความถ่ี และค่าร้อยละ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช รายละเอียดจะประกอบด้วย ผลของ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ ที่ใช้การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ มาเปรียบเทียบผลของจาก
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา โดยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเทียบกับจุดอ่อนของการ
ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือมากําหนดแผนรูปแบบในการพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษา ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของร้านอาหาร โดยการนําข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ 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)  
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
จากการเก็บแบบสอบถามกับผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมทั้งทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน กําหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 
80 ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และวิเคราะห์ผลการพัฒนาปรับปรุง
ร้านอาหารส่งผลให้ยอดขายหลังการปรับปรุงมากกว่ายอดขายก่อนการปรับปรุงตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน 
(paired-Sample t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีต่อการพัฒนาร้านบุญยงค์
พาณิช ด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านบุญยงค์พาณิช 
  1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
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  1.2 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านบุญยงค์พาณิช พบว่า โดยส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน สาเหตุหลักคือติดใจในรสชาติอาหาร ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 51 – 100 บาท ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เวลา 
12.01 - 15.30 น. และลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่ทานที่ร้าน 
  1.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการประกอบกิจการอาหารตามสั่งร้านบุญยงค์พาณิชในด้านต่างๆ 
เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดจําหน่ายตามลําดับ ด้านกายภาพ และด้านส่งเสริมตลาด มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารบุญยงค์พาณิช 
 

 ส่วนประสมการตลาด 7P X  S.D.       แปลผล 
1. ด้านส่งเสริมตลาด 3.70 .983                 น้อย 
2. ด้านกายภาพ 4.16                                                                     .618                  มาก 
3. ด้านการจัดจําหน่าย 4.16 .639                  มาก 
4. ด้านบุคลากร 4.30 .698                  มาก 
5. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.45 .430                  มาก 
6. ด้านการให้บริการ 4.45 .482                  มาก 
7. ด้านราคา 4.48 .524                  มาก 
 
 2. กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 
  ผลจากการประเมินจุดอ่อนของร้าน และความพึงพอใจของผู้โภคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นํามาจัดทํา
กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงพาณิช โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 
 
  2.1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
   2.1.1 การจัดทําการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์โดยการทําเพจเฟสบุ๊ค เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โปรโมชั่นโดยเริ่มครั้งที่ 1 วันที่ 9-14 มกราคม พ.ศ 2562 มีคนเข้าถึงเพจร้านบุญยงค์พาณิช จํานวน  526 คน กดถูกใจ
จํานวน 98 คน กดแชร์ 2 คน โปรโมทครั้งที่ 2 วันที่ 17-25 มกราคม พ.ศ. 2562  มีคนเข้าถึงเพจร้านบุญยงค์พาณิช 
จํานวน  1,421 คน กดถูกใจจํานวน 110 คน กดแชร์ 3 คน รวมทั้งหมด มีคนเข้าถึงเพจเฟสบุ๊คแล้ว 1,947 คน กดถูกใจ
จํานวน 208 คน กดแชร์จํานวน 5 คน ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การจัดทําการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์โดยการทําเพจเฟสบุ๊ค 
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   2.1.2 จัดโปรโมชั่น เมื่อซื้ออาหารในร้านครบทุก 150 บาท จะได้รับสิทธ์ิจับสลาก 1 สิทธ์ิ ลุ้น
ของรางวัล ท้ังหมด 123 ชิ้น แก้วนํ้า 36 ชิ้น แก้วนํ้ามีหูจับ 36 ชิ้น กระติกนํ้าเล็ก 24 ชิ้น หม้อหุงข้าว 3 ใบ รางวัล
ปลอบใจ 24 ชิ้น โดยการแจกใบปลิว 4 จุดหลักๆ คือ 1) บริเวณหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและหน้าโรงเรียนสตรี
ราชินูทิศ 2) หนองประจักษ์ 3) ถนนคนเดิน และ 4) สํานักงานในเขตเทศบาลอุดรธานี  ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี  ทั้งหมด 
800 ชุด โดยมีกลุ่มลูกค้ากลับมาใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น จํานวน 28 คน จากศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี 12 คน 
ถนนคนเดิน 6 คน หนองประจักษ์ 2 คน ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  8 คน
รวมทั้งจัดป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่น ขนาด 5x7 น้ิว วางบนโต๊ะในร้าน 12 โต๊ะ ส่วนด้านหลังจะมีรายการเมนูอาหาร
ภายในร้านพร้อมราคา ธรรมดาราคาจานละ 40 บาท พร้อมรูปภาพอาหาร ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ภาพการจัดโปรโมชั่นหน้าร้าน 
   

  2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
   ดําเนินการปรับปรุงจุดน่ังรออาหาร โดยเพ่ิมเก้าอี้เป็น 4 ตัว แข็งแรงกว่าเดิม ส่วนกระเบื้องนํา
พรมมาปูพ้ืนติดขอบด้วยแลกซีนสีเขียว สังกะสีติดป้ายไวนิลขนาด 4x1.6 เมตร พ้ืนหลังป้ายอิฐสีเทาด้านบนจะล้อม
ด้วยเครือไม้สีเขียวให้ดูมีธรรมชาติ รายการเมนูอาหารหลักเน้นสีที่ดูแล้วเพ่ือให้น่าสนใจ มีชื่อร้าน สัญลักษณ์ร้าน  
เวลาเปิด-ปิด 07.30-19.00 น. เบอร์โทรร้าน 065-3258022  และบรกิารทําข้าวกลอ่งด้วย ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 การปรับปรงุบริเวรหน้าร้านบุญยง 
 

 3. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการพัฒนาปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 38 บาท/
หน่วย ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 4,139.47 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 157,299.86 บาท ส่วนต้นทุน 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการพัฒนาปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 10,650.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อ
เดือนเท่ากับ 106,979.93 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 117,579.99 บาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน 
เท่ากับ 39,719.87บาท  
  ผลตอบแทนทางด้านธุรกิจหลังการพัฒนาปรับปรุง  โดยมีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 38 บาท/หน่วย 
ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 4,139.47 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 157,299.86 บาท ส่วนต้นทุน
ทางด้านธุรกิจหลังการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 10,650.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อเดือนเท่ากับ 
94,496.17บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 105,146.23 บาท และมีกําไรทางด้านธุรกิจต่อเดือน เท่ากับ 
52,153.63 บาท 
  หลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  
58,675.16  จาน/เดือน มรีายได้ ณ จดุคุม้ทุน เท่ากับ 2,229,656.25 บาท/เดือน และระยะคืนทุน เท่ากับ 368.54 วัน 
และจํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 47,032.96 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,787,252.47  บาท/
เดือน และมีระยะคืนทุนเท่ากับ 295.41 วัน รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยรายเดือน 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. ผลตอบแทน     

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 38.00 38.00 38.00 38.00 
    1.2 ปริมาณขาย (Q) 3,421.05 4,139.47 3,421.05 4,139.47 

1.3 รายได้รวม (TR)  129,999.90   157,299.86   129,999.90   157,299.86  
2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     

2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 10,618.92 10,650.06 10,618.92 10,650.06 
2.2 ต้นทุนผันแปร (TVC) 84,235.05 106,979.93 71,752.61 94,496.17 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 94,853.97 117,579.99 82,371.53 105,146.23 

3. ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์ 35,145.93 39,719.87 47,628.37 52,153.63 
 

   จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุง จํานวน
ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 53,221.97 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,022,434.98  บาท/เดือน ระยะ 
เวลาคืนทุน เท่ากับ 404.48 วัน และหลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  จํานวนผลผลิต ณ 
จุดคุ้มทุน เท่ากับ 58,675.16 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,229,656.25 บาท/เดือน และระยะคืนทุน 
เท่ากับ 368.54 วัน ส่วนก่อนการพัฒนาปรับปรุงจุดคุ้มทุนทางธุรกิจ  จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  
41,815.03  จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,588,971.23  บาท ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 317.79 วัน 
และหลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางธุรกิจ จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 47,032.96  จาน/เดือน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,787,252.47  บาท/เดือน และมีระยะคืนทุน เท่ากับ 295.41  วัน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ต้นทุนคงที่ (TFC) 712,110 713,490 712,110 713,490 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC)  24.62 25.84 20.97 22.83 
ราคาเฉลี่ย (P) 38 38 38 38 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 131.58 159.21 131.58 159.21 
จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน  53,221.97   58,675.16   41,815.03   47,032.96  
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน   2,022,434.98  2,229,656.25   1,588,971.23   1,787,252.47  
ระยะเวลาคืนทุน   404.48   368.54   317.79   295.41  

 
 4. ผลการประเมินหลังการพัฒนาระบบรา้นอาหารตามสั่ง 
  4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 
   จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 87.48 แยกแต่ละด้าน ได้แก ่การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.89 
รองลงมา ทําป้ายไวนิลชื่อร้านบริเวณด้านหน้า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.42 เปลี่ยนเก้าอี้บริเวณน่ังรออาหาร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
88.24 การจัดทําเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.42 คูปองแลกรับสิทธ์ิและโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ย
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ร้อยละ 85.42 การแจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.62 ทําป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่นและเมนูอาหาร  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.31 และ ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.52 ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์กําหนด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า 
 

รูปแบบการพัฒนาร้าน X
 

..DS  t sig 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 93.89 15.51 8.95 .000** 
การจัดทําเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 86.42 10.84 5.92 .000** 
การแจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ 84.62 11.45 4.03 .000** 
ทําป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่นและเมนูอาหาร 84.31 8.04 5.35 .000** 
ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น 83.52 9.78 3.60 .000** 
คูปองแลกรับสิทธ์ิและโปรโมชั่น 85.42 9.97 5.43 .000** 
ทําป้ายไวนิลชื่อร้านบริเวณด้านหน้า 93.42 6.73 19.94 .000** 
เปลี่ยนเก้าอี้บริเวณน่ังรออาหาร  88.24 13.17 6.25 .000** 

ภาพรวม 87.48 7.61 9.82 .000** 

   
  4.2 การเปรียบเทียบรายได้ระหวา่งก่อนหลังการปรับปรุงร้านบุญยงค์พาณิช 
   ผลการเปรียบเทียบรายได้การพัฒนาร้านอาหาร พบว่า รายได้ก่อนการพัฒนามีรายได้เฉลี่ย 
5,112.26 บาทต่อวัน และหลังการพัฒนาร้านค้าแล้วพบว่า รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 5,702.53 บาทต่อวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์รายได้ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

รายได้ n mean S.D. t df. sig 
ก่อน 15 5112.26 246896.5 3.68 

  
14 
  

0.001** 
  หลัง 15 5702.53 88386.55 

**มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการติดต่อและ
การประสานงานกับนักศึกษา การชี้แจงและทําความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ความเหมาะสมของรูปแบบ
โครงการฯ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก ในด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม รูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงร้าน 
และงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงร้าน และระดับความพึงพอใจน้อย ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาร้านของ
ผู้ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจมากที่สุด คือ
ราคาเหมาะกับปริมาณอาหารที่ได้รับ รองลงมาราคาอาหารมีป้ายบอกชัดเจนและมีราคาหลายทางเลือก ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา หน่อทิม (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภค
ที่ร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผู้บริโภคมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารของผู้บริโภคด้านราคาอาหารคุ้มค่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นเป็นอันแรก รองลงมา ได้แก่ มีการระบุราคาอาหาร
ชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร ส่วนผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านบุญยงมีความพอใจมากที่สุดด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ ติดใจในรสชาติอาหาร รองลงมา ความสะอาดของอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  
ปั้นทอง (2552) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่กระตุ้นผลิตภัณฑ์คือความสะอาด สดใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ํา 
 2. ผลการจัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้าน พบว่า การพัฒนาใบปลิวเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางร้าน โดยพ้ืนที่ออกเป็น 4 จุดหลัก คือ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี ถนนคนเดิน หนอง
ประจักษ์ ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทั้งหมด 800 ชุด โดยมีกลุ่มลูกค้ากลับมา
ใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น จํานวน 28 คน จากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สํานักงานเทศบาล
อุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี 12 คน ถนนคนเดิน 6 คน หนอง
ประจักษ์ 2 คน ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  8 คน คือเมื่อนําคูปองหางบัตรมาที่
ร้าน ซื้อครบ 150 บาท จะได้รับสิทธ์ิจับสลากลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานพิมพ์ ใจปัญญา 
(2542) ที่ศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเห็นว่าการชิงโชคเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ น่าต่ืนเต้นเร้าใจ ไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าร่วม
กิจกรรม กระตุ้นให้ซื้อมากข้ึน เป็นการคืนกําไรแก่ผู้ซื้อ ส่วนเพจเฟสบุ๊คเพ่ือโปรโมชั่นและรูปอาหาร ดึงกลุ่มลูกค้า
ออนไลน์ให้สนใจใช้บริการมากข้ึน ซึ่งมีคนเข้าถึงเพจเฟสบุ๊ค จํานวน 1,947 คน กดถูกใจ จํานวน 208 คน กดแชร์
จํานวน 5 คน หลังจากท่ีมีการโปรโมทเพจแล้ว ผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2554) ศึกษาพบว่า ส่วนมากให้ความสําคัญสําหรับสังคมออนไลน์
เพราะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างเป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูลและ
ตอบสนองความต้องการได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือเพ่ือติดตามข่าวสารติดตามโปรโมชั่นต่างๆ มีความคล่องตัว
หรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและมีความหลากหลายของชุมชน 
 3. ส่วนผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 38 บาทต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย 
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2,229,656.25 บาท ระยะเวลาคืนทุน 368.54 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 38 บาท
ต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 4139.47 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 1 ,787,252.47  บาท ระยะเวลาคืนทุน 
295.41 วัน และมีการจัดทําป้ายหน้าเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นกับกลุ่มลูกค้าได้รับทราบข่าวสารร้าน
เน่ืองจากร้านมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด และทราบถึงรายการอาหารหลักของร้านบุญยงค์พาณิช ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศรัญญา รัตนจงกล (2554) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจสังคมออนไลน์เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บล็อก ทวิตเตอร์ ยูทูป เฟสบุ๊ค หรือป้ายโฆษณา อยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการมาก เน่ืองจากการโฆษณาแนะนําสินค้าและบริการผ่านการอัพเดทข้อมูลในหน้า Fan Page มีความ
น่าสนใจ ความพยายามเพ่ือเชิญชวน โน้มน้าวจิตพฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้รับสารให้เกิดความคล้อยตามจึงเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมต่อสังคม  
 4. ผลจากการศึกษา หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 
และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญทางด้านสถิติ 0.01 มีความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจน้อยที่สุด เน่ืองจากทางร้านไม่ได้มีการคิดค้นหรือใช้
โปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะมีการพัฒนา
หรือการส่งเสริมทางด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อกนิษฐ์  เชยคําดี (2561) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเพ่ือแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น จูงใจลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
และยังเป็นการขายที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือจากคู่แข่งขัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ร้านอาหารควรให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกัน ซึ่งจากผู้บริโภคได้มีการ
วางแผนการบริโภค โดยส่วนใหญ่จะมีการกําหนดจํานวนราคาอาหารที่รับประทานต่อวัน มีความคาดหวังว่าจะได้รับ
ความสุขภายหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลาย  
 2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ร้านอาหารควรให้ความสําคัญมากในเรื่องความสะอาดของร้าน ความ
หลากหลาย ความสดใหม่ รสชาติของอาหารและประเภทอาหารเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมาก  ดังน้ันสิ่งที่
ผู้ประกอบการควรใส่ใจก็เป็นเรื่องในความสะอาดทั้งในตัวร้านและรอบๆ บริเวณร้าน ท้ังตู้ใส่อาหาร ภาชนะที่ใส่หรือ
บรรจุอาหาร รวมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ก็ควรมีการดูแลและเช็ดทุกครั้งหลังจากที่ผู้บริโภคทานเสร็จเพ่ือให้โต๊ะเก้าอี้สะอาด
พร้อมให้บริการกับลูกค้ารายอื่นๆ ต่อไป  
 3. ด้านราคา ร้านอาหารควรให้ความคุ้มค่ากับค่าบริการและความคุ้มของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพอาหาร ความคุ้มของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติความคุ้มของราคาเมื่อเทียบกับประเภทของอาหาร 
 4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญกับโปรโมชั่น เช่น 
การลดราคา โปรโมชั่นแจกของแถมผู้ประกอบการร้านอาหารควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาเมนูอาหารของ
ทางร้านว่ามีความโดดเด่น โดยการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ขยายรูปแบบต่างๆผ่านสื่อต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มลูกค้า เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพ่ือจูงใจให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 
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