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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 2) วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้าน 4) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน และ 5) 
ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามผู้บริโภค แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท เหตุผลที่มาใช้บริการคือ รสชาติอาหารและมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 
โดยมีรายการอาหารกระเพราหมูกรอบเป็นที่นิยมสูงสุด ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 35-50 บาท และผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า หลังการพัฒนาร้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด
ตามรูปแบบการพัฒนาร้านของการวิจัยมากกว่าก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ในประเด็น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และหลักฐานทางกายภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้และก าไรก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ราคาขายเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังการ
พัฒนาเท่าเดิมคือ 33.29 บาท/จาน ขณะที่รายได้ต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 72,795.24 บาท เป็น 
88,402.26 บาท และก าไรต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 27,897.63 บาท เป็น 28,003.40 บาท ซึ่งรายได้และ
ก าไรหลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ   
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was: 1) study the behavior and satisfaction of customers; 
2) analyze the internal and external environment; 3) study the development model of restaurants; 
4) study cost and return of investment; and 5) evaluate the development model. The sample 
group was comprised of customers of Ton Maak Restaurant. The research instruments were 
consumer questionnaires, a set of interview questions for the entrepreneur, and a SWOT analysis. 
The data was analyzed using frequency, mean, standard deviation and T-Test. 

The results of the study found that most customers were female, aged between 21-30 
years-old, and were undergraduate students, with incomes of not more than 5,000 Baht per 
month. The most common reasons that customers chose Ton Maak Restaurant were the flavour 
of the food and the quality relative to the price of the food. The most popular dish was the ‘stir-
fried crispy pork with basil leaf’, costing between 35-50 Baht. According to this case study’s 
evaluation of satisfaction level, the customer satisfaction rose after the restaurant’s renovation 
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and adjustment of marketing strategies. It found a statistical significance level of 0.01, in terms of 
distribution channels, marketing promotion, personnel and physical evidence. 

The comparison between revenue and profit, before and after development of the 
restaurant, found that the average sale price of a dish was the same before and after the 
development, at 33.29 Baht.  However, after the development was employed, the restaurant’s 
income increased from 72,795.24 to 88,402.26 Baht per month, and profit increased from 
27,897.63 to 28,003.40 Baht per month. Income and profit after the use of the development 
increased with a statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords 
   Research and Development, Small Enterprise, TON MAAK Restaurant. 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทยมากข้ึน เน่ืองจาก
สภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่ต้องเร่งรีบและมีการแข่งขันมากข้ึน ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านตาม
ร้านอาหาร ดังสถิติมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยที่สูง ข้ึนรวมมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี จาก
การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารจึงดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยมีจ านวนร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวม 12,630 ราย ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 9 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชาชนคนไทยในปัจจุบัน ทีไ่ม่
นิยมประกอบอาหารรับประทานในบ้าน และต้องการความสะดวกในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารตาม
สั่งและร้านข้าวราดแกง จึงท าให้มีผู้ประกอบการลงทุนเปิดร้านอาหารเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่ใช้เงิน
ลงทุนน้อยและท าได้ง่าย (แนวหน้า, 2558)  

จากสถิติการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารได้สอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558)  
ในหัวข้อดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจ าแนกตามหมวดสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 
พบว่า ประชาชนมีการบริโภคอาหารนอกบ้านเพ่ิมข้ึน จนท าให้มีการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 1.12% ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลสถิตของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ที่ได้สนับสนุนและยืนยันถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ร้านอาหาร 
(Restaurant Chain) มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 375,000-385,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 4.0-6.8 ในขณะที่เชน
ร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000-110,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.9-8.9 จากปี 2557 และใน
ปี 2559 ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องภาวการณ์จับจ่ายใช้สอยและการ
รับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่ลดลง ท าให้การแข่งขันสูงข้ึน รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ธุรกิจ
ร้านอาหารในปี พ.ศ.2559 เริ่มซบเซาตามสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าในช่วงที่ธุรกิจร้านอาหารมีอัตรา
การเติบโตสูงข้ึนก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารจ านวนไม่น้อยที่พบกับสภาวะการแข่งขันที่เพ่ิมสูงข้ึน เพราะมีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ซึ่งบางประเภทมีการแข่งขันกันลดราคาเพ่ือแย่งลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน 
ฉะน้ัน หากผู้ประกอบการไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ประกอบกับไม่สามารถแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าท่ี
สูงข้ึนได้ ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่สามารถลดต้นทุน
การผลิตในระยะยาวได้ก็อาจน าไปสู่การปิดตัวของธุรกิจในอนาคตได้เช่นกัน 

ร้านต้นหมากอาหารตามสั่งเป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ต้ังอยู่หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดกิจการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
2549 โดยมีนายสมคิด พันเรืองฤทธ์ิ เป็นเจ้าของร้าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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อุดรธานี และพนักงานบริษัทที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงแรกที่เปิดกิจการขายอาหารตามสั่งจานละ 20 บาท มีลูกค้ามาใช้
บริการต่อวันสูงสุดถึง 300 คน ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 6,000 บาท ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการได้ข้ึนราคา
ขายอาหารตามสั่งให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเป็นจานละ 35 บาท ท าให้มีลูกค้ามาใช้บริการลดลงเป็นเท่าตัว 
คือเฉลี่ยวันละ 140 คน ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพียง 4,900 บาท และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 เป็นช่วงที่
ผู้ประกอบการก าลังท้อเพราะมีลูกค้ามาใช้บริการลดลงอีกกว่าเท่าตัวคือ จ านวนเฉลี่ยเหลือเพียงวันละ 60-70 คน 
ทั้งที่ยังขายอาหารราคาเท่าเดิม คือ 35-40 บาท ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อวันเหลือเพียง 3,000 บาท 
(สมคิด พันเรืองฤทธ์ิ, สัมภาษณ์ 23 กันยายน 2561)  

จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจร้านอาหารกรณีศึกษา ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วจึง
ออกแบบการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของบริโภค ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด เพ่ือหาสาเหตุและความต้องการพัฒนาการส่วนประสมทางการการตลาดของผู้บริโภค แล้วน ามา
ก าหนดรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง รวมทั้งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริง
ทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมกับประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านต้นหมากอาหาร
ตามสั่ง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในการใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของธุรกิจร้านอาหารเพ่ือยอดขายและผลก าไรเพ่ิมข้ึนอย่างย่ังยืน  
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วิจัยมากกว่าก่อนการพัฒนา 
2. หลังการพัฒนาร้านผู้ประกอบการมีรายได้และก าไรมากกว่าก่อนการพัฒนาร้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี  

ระยะที่ 1 การส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา   
เป็นการด าเนินงานวิจัยเพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาร้านของผู้ประกอบการ

และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ เพ่ือน าไปวางแผนในการพัฒนาร้านในล าดับต่อไป มีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมาก
อาหารตามสั่ง จ านวน 100 ราย และ (2) ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Sample sampling) 
 
  2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 2.1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
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 2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้าน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารต้นหมากอาหารตามสั่ง 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.1 แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภคที่มี
ต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาตามล าดับแบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิด และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งของผู้บริโภค 
3) ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 7 ด้าน (7’P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
หลักฐานทางกายภาพ และ 4) ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 

 3.2 แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกและแบบวิเคราะห์คู่แข่ง มีข้ันตอนใน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามล าดับแบบสอบถามแบบปลายปิด  และปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ค าถามเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เกี่ยวกับความสะอาด 
ราคา บรรยากาศ สุขอนามัย วัตถุดิบที่ใช้ ความหลากหลายของเมนู โดยเลือกตอบว่ารายการใดเป็นจุดอ่อนหรือจุด
แข็ง และประเมินให้คะแนนและจัดอันดับ 2) เป็นค าถามเกี่ยวกับอุปสรรคและโอกาสของร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
ค าถามเกี่ยวกับเงินทุน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มลภาวะด้านต่างๆ จ านวนคู่แข่งที่ใกล้เคียง และการย้ายนักศึกษาไป
เรียนที่ศูนย์สามพร้าว โดยเลือกตอบว่ารายการใดเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินให้คะแนนและจัดอันดับ  และ 
3) แบบวิเคราะห์คู่แข่งของร้านต้นหมากอาหารตามสั่งในบริเวณ 500 เมตร เกี่ยวกับจุดแข็ง (ข้อดี) และจุดอ่อน 
(ข้อเสีย) ของร้านคู่แข่ง โดยใช้เลือกตอบว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหาร

ตามสั่งด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการให้คะแนนตามค่าน้ าหนัก ความส าคัญ

ของรายการประเมินและจัดอันดับคะแนนในแต่ละด้าน 
 

 ระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพัฒนารา้น ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาใน

ระยะที่ 1 และศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ มีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ พนักงานร้าน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวนรวม 6 คน ซึ่ง

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร รวมกับผล

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคจากระยะที่ 1 ในประเด็นที่ได้คะแนนต่ าสุด ร่วมกับผลการวิเคราะห์ 
SWOT ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สุด เพ่ือก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาร้านที่เกิดจากปัญหาและความต้องการจาก
ระยะที่ 1 

 2.2 ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน และต้นทุน
เฉลี่ย และศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณขาย ราคาขาย รายได้ และก าไร 

 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เพ่ือพัฒนา

ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดย

ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) ที่มีค่าต่ าสุด 
ร่วมกับผลคะแนนการประเมิน SWOT ที่เป็นจุดอ่อนที่มีคะแนนสูงสุด พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในกรอบการ
พัฒนาภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการวิจัย 

  4.2 การประมวลผลและการวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รายได้ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่างๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปใน Excel หากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลด ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะส่งผลต่อรายได้ และก าไร  

  วิธีการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  
 4.2.1 ต้นทุนรวม (TC) ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวม (TFC) และต้นทุนผันแปรรวม (TVC)  
 4.2.2 ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) ต้นทุนคงที่ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเป็น

ผลรวมของต้นทุนส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น อุปกรณ์ในการผลิต โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
 4.2.3 ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost: TVC) เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดที่ใช้ในการ

ผลิต เป็นผลรวมของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น 
 4.2.4 ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost: ATC) ได้มาจากต้นทุนรวมหารด้วยระดับ

กิจกรรม ณ ระดับหน่ึง หรืออัตราส่วนระหว่างต้นทุนรวมและจ านวนผลผลิต 
 4.2.5 รายรับรวม (Total Revenue: TR) เกิดจากราคาขายต่อหน่วย คูณด้วยปริมาณสินค้า

ที่ขาย  
 4.2.6 รายรับเฉลี่ย (Average Revenue: AR)  เกิดจากรายรับรวม หารด้วยปริมาณสินค้าที่

ผลิตหรือปริมาณสินค้าท่ีขาย ซึ่งรายรับเฉลี่ยต่อหน่วยมีค่าเท่ากับราคาขายสินค้าต่อหน่วย 

 4.2.7 ค่าเสื่อมราคาต่อเดือน =     
ราคาที่ซ้ือมา บาท 

อายุการใช้งาน เดือน 
 

 4.2.8 ทุนค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย     =     
ค่าเสื่อมราคาต่อเดอืน

ปริมาณผลิตตอ่เดือน
 

 

ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้าน  
 เป็นการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่งที่ได้พัฒนา

และน าไปใช้ในระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหาร

ตามสั่งจ านวน 100 ราย และ 2) กลุ่มผู้วิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

2.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่งหลังการพัฒนาร้านตาม
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยการใช้สถิติ t-test  

2.2 ประเมินโดยการเปรียบเทียบรายรับและผลก าไรก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหาร
ตามสั่ง โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test  

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.1 แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง
แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามล าดับ
แบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิด และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาร้านตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้ 
บริการ และ ด้านหลักฐานทางกายภาพ และ 3) ประเมินความพึงพอใจตามรายการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง  

3.2 แบบบันทึกต้นทุนการผลิต ปริมาณขาย รายรับ และก าไร เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การ
ประกอบการร้านอาหาร ในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ข้อมูลที่สัมภาษณ์และออกแบบ
ตารางให้ผู้ประกอบการบันทกึข้อมูล ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าวัตถุดิบแยกรายชนิด ราคาขายต่อจาน 
และปริมาณขายต่อวัน 

  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) รายได้ และก าไรก่อน

และหลังการพัฒนาร้านด้วยสถิติ t - test  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภค  
และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยสัมภาษณ์บุคลากรร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง   
ทีมผู้วิจัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านได้ดังน้ี 

     1.1 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง  พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการพิจารณาตามส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมทั้ง 7 
ด้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจระดับมาก ( ̅      ) เมื่อพิจารณารายได้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ขณะที่ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านหลักฐานทางกายภาพผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับปานกลาง เท่ากับ 3.68 และ 
2.93 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ลูกค้า ( ̅      ) และการมีส่วนลดส าหรับลูกค้าประจ า ( ̅      ) และด้านหลักฐานทางกายภาพที่
ผู้บริโภคมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความชัดเจนของป้ายชื่อร้าน การจัดร้านที่สะดุดตาและดึงดูดลูกค้า 
บรรยากาศภายในร้าน และจ านวนโต๊ะเก้าอี้ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58, 3.65, 3.68 และ 3.81 ตามล าดับ 

 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 1.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในร้าน พบว่า จุดแข็ง อันดับที่ 1 ความหลากหลายของ

เมนูอาหาร อันดับที่ 2 ปริมาณอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น อันดับที่ 3 การก าหนดราคาอาหาร/ความคุ้มค่าของราคา 
ส่วน จุดอ่อน พบว่า อันดับที่ 1 บรรยากาศของร้าน อันดับที่ 2 ป้ายหน้าร้าน ป้ายราคาอาหาร การใช้บริการสะดวก 
และอันดับที่ 3 สภาพโต๊ะและเก้าอี้ในการให้บริการลูกค้า  

1.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โอกาส อันดับที่ 1 การกล่าวถึงของลูกค้า
แบบปากต่อปาก อันดับที่ 2 การมีช่องทางการค้นหาร้านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google และ อันดับที่ 3 การ
ปรับปรุงร้านตามความต้องการของผู้บริโภค (ผลรวมคะแนน 0.4) ส่วน อุปสรรค อันดับที่ 1 การย้ายนักศึกษาบาง
คณะไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อันดับที่ 2 การเปิด-ปิดภาคเรียนของนักศึกษา และอันดับที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์ของร้านคู่แข่ง 

จากผลการศึกษา 2 ส่วน ในหัวข้อข้างต้น ได้แก่ ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ของผู้บริโภค 
และจุดอ่อนซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากผู้วิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงข้อมูลได้ดังน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

295 

 
ตารางที่ 1 แนวทางในการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 

ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ของผู้บริโภค SWOT Analysis (จุดอ่อน) 
1. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

1.1 บรรยากาศภายในร้านทีส่ะดุดตาและดึงดูดความสนใจ 
1.2 ป้ายชื่อร้านมองเห็นชัดเจน 
1.3 จ านวนโต๊ะ เก้าอี้มีให้บริการอย่างเพียงพอ 

2. ด้านส่งเสริมการตลาด  
2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้า 
2.2 ส่วนลดส าหรับลูกค้าประจ าของทางร้าน 

1. บรรยากาศของร้าน  
2. ป้ายหน้าร้าน และป้ายราคา 
3. สภาพโต๊ะและเก้าอี้ ในการ

ให้บริการ 
 

 
2. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้าน และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
 2.1 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ใน

การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาร้านโดยมีเป้าหมายการกระตุ้นยอดขายให้มากข้ึน โดยผู้วิจัยได้แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ด้านประกอบไปด้วย 1) ด้านหลักฐานทางกายภาพ และ 2) ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีรายละเอียดของ
รูปแบบแต่ละด้านดังน้ี 

2.1.1 ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
    ผู้วิจัยได้พัฒนาทางด้านหลักฐานทางกายภาพโดยมีรายละเอียดดังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบ

ป้ายหน้าร้านและโลโก้ร้าน การเพ่ิมธงญ่ีปุ่น การเปลี่ยนสีผนังภายในร้านให้ดูสว่างข้ึน การเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะและการ
ตกแต่งบริเวณร้าน การซ่อมแซมฝ้าเพดานที่จากเดิมมีการช ารุด การเปลี่ยนผ้าใบกันสาดให้สว่างสะดุดตา บริเวณ
หน้าร้านจากเดิมเป็นที่ต้ังน้ าซุปผู้วิจัยได้เปลี่ยนเป็นที่จุดน่ังรอสินค้า บริเวณที่บังเตาจากเดิมมีความเก่าจึงติดต้ังโครง
ไม้อัดและได้ประกอบโต๊ะไม้ข้ึนมาใหม่โดยใช้ไม้เก่าของผู้ประกอบการ 

 

    
ภาพที ่1 บริเวณหน้าร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่2 บริเวณหน้าร้านหลังการพัฒนา 

    
ภาพที ่3 บริเวณภายในร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่4 บริเวณภายในร้านหลังการพัฒนา 
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ภาพที ่5 สภาพฝ้าเพดานร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่6 สภาพฝ้าเพดานร้านหลังการพัฒนา 

 
   2.1.2  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ผู้วิจัยได้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และน าไปติดต้ังให้สถานที่ต่างๆ เช่น ภายใน
บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บริเวณป้ายรถเมล์ และสะพานลอย ดังภาพที่ 7 การส่งเสริมการตลาดโดยการ
ท าบัตรสะสมแต้ม (เมื่อซื้อครบ 5 แต้ม สามารถแลกน้ าอัดลม หรือถ้าสะสมครบ 10 สามารถแลกอาหารได้ 1 เมนู) 
ได้น าไปแจกตามอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ดังภาพที่ 8 และภาพ
ที่ 9 และการจับสลากลุ้นรับของรางวัล (ผู้บริโภคที่มาใช้บริการมีสิทธ์ิจับสลาก 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ) ดังภาพที่ 10  

 

 
ภาพที ่7 การติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

 

 
ภาพที ่8 การแจกบัตรสะสมแต้ม 

 

 

 
ภาพที ่9 การแจกบัตรสะสมแต้ม                               ภาพที่ 10 การจับสลากลุ้นรับของรางวัล 
 

  2.2 ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
   เป็นการการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ในการประกอบการ

ร้านอาหารตามสั่งทั้งก่อนและหลังการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ รายได้ และก าไร ผลการศึกษาพบว่า 

   การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการพัฒนาร้านมีต้นทุนคงที่รวม 1,816.63 บาท/เดือน และต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อจาน 0.83 บาท เมื่อมีการ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

297 

พัฒนาตามรูปแบบของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงด้านกายภาพ การติดกันสาด การท าป้ายหน้าร้าน การ
ทาสีผนังร้าน การเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะ การซ่อมฝ้าเพดาน และการตกแต่งบริเวณปรุงอาหาร และการประดับตกแต่งร้าน 
ท าให้การพัฒนามีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนคงที่หลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึน
เป็น 2,131.27 บาท/เดือน แต่เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาท าให้มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อจานลดลงเหลือ 0.80 บาท/จาน  

ส่วนต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่าวัตถุดิบการผลิตและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การพัฒนามีค่าวัตถุดิบ 37,018.89 บาทต่อเดือนหรือ 444,226.68 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
6,062.09 บาทต่อเดือน ท าให้ก่อนการพัฒนามีต้นทุนผันแปรรวม 43,080.98 บาทต่อเดือน ส่วนหลังการพัฒนา
พบว่าร้านต้นหมากอาหารตามสั่งมีค่าวัตถุดิบ 51,989.13 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,278.46 
บาทต่อเดือน ท าให้หลังการพัฒนามีต้นทุนผันแปรรวม 58,267.59 บาท/เดือน และเมื่อคิดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
พบว่า หลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนจาก 19.70 บาท/จน เป็น 
21.94 บาท/จาน  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขาย ราคาขาย และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ราคาขายเฉลี่ยก่อน
และหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งยังคงเท่าเดิมคือ 33.29 บาท/จาน แต่ปริมาณขายหลังการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนจาก 2,186.70 จาน/เดือน เป็น 2,655.52 จาน/เดือน ส่งผลให้รายได้รวมต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 
72,795.24 บาท เป็น 88,402.26 บาท ขณะที่ก าไรเฉลี่ยก่อนพัฒนาร้านเฉลี่ย 27,897.61 บาท/เดือน เมื่อมีการ
พัฒนาร้านท าให้มีก าไรเพ่ิมข้ึนเป็น 28,003.40 บาท/เดือน (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายการต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
 

รายการ ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
บาทต่อเดือน บาทต่อป ี บาทต่อเดือน บาทต่อป ี

1. ผลตอบแทน     
1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 33.29 33.29 33.29 33.29 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 2,186.70 26,240.40 2,655.52 31,866.24 
1.3 รายได้รวม (TR) 72,795.24 873,542.88 88,402.26 1,060,827.13 

2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     
2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 1,816.63 21,799.56 2,131.27  25,575.24 
2.2 ต้นทุนผันแปร (TVC) 43,080.98 516,971.80 58,267.59 688,411.12 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 44,897.61 538,771.36 60,398.86 713,986.36 

3. ก าไรรวม () 27,897.63 334,771.52 28,003.40 346,840.77 
 

3. การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง   
 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลจากการเปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจต่อของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ
ของการวิจัย และการประเมินผลจากการเปรียบเทียบรายได้รวมและก าไรจากการประกอบการก่อนและหลังการ
พัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัย ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

          3.1 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาด  
   เป็นการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านในช่วงก่อนการพัฒนา

และช่วงหลังการพัฒนา โดยท าการทดสอบค่าเฉลี่ยทางสถิติ t-test ตามการประเมินกลยุทธ์การตลาดทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติของความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ก่อนและหลังการพัฒนาร้าน
จ าแนกตามรายด้าน  

เปรียบเทียบหลัง - ก่อนการพัฒนา  ̅  ̅      t    p-value 
(ก่อนพัฒนา) (หลังพัฒนา)   

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.25 4.27 0.307 0.759 
2. ด้านราคา 4.25 4.39 1.902 0.059 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.14 4.45      3.783* 0.000 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 2.93 4.26 10.564* 0.000 
5. ด้านบุคลากร 4.21 4.52 3.990* 0.000 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.48 4.56 0.998 0.319 
7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 3.68 4.67 10.060* 0.000 

หมายเหตุ : *  หมายถึง มีระดับนัยส าคัญ .01  
 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จาก
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าทางสถิติ t-test เท่ากับ .307, 1.902 
และ .998 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า p-value > .05 แสดงว่าการพัฒนาและปรับปรุงร้านตามรูปแบบของการวิจัยไม่
สามารถท าให้ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการมากกว่า
ก่อนการพัฒนาที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการพัฒนาร้านมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
หลักฐานทางกายภาพที่ท าการปรับปรุงและตกแต่งร้านให้สวยงาม ขณะที่ผู้ประกอบการยังไม่มีการปรับปรุงด้าน
รสชาติ ความหลากหลายของรายการอาหาร และคุณภาพอาหาร รวมถึงยังไม่มีการปรับปรุงด้านการให้บริการที่ตรง
ตามค าสั่งซื้อ   

 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพ มี
ค่าสถิติ t-test ค่าเท่ากับ 3.783, 10.564, 3.990 และ 10.060 ซึ่งทุกด้านมีค่า p-value = .00 จึงสรุปได้ว่า การ
พัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยสามารถท าให้ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 เมื่อท าการทดสอบระดับความพึงพอใจในประเด็นย่อยของแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในประเด็นระยะเวลาเปิด-ปิดร้าน และช่องทางการติดต่อของลูกค้าหลัง
การพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในประเด็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และการมีส่วนลดส าหรับลูกค้าหลังการ
พัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ด้านบุคลากร ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในประเด็นเจ้าของร้านมีบุคลิกภาพที่ดี และความรวดเร็วในการรับค าสั่งซื้อหลังการพัฒนามากกว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประเด็นการพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนโยนของเจ้าของร้านหลังการ
พัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ด้านหลักฐานทางกายภาพ หลังการ
พัฒนาผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกประเด็นมากกว่าก่อนการพัฒนา กล่าวคือ หลังการพัฒนาตาม
รูปแบบของการวิจัยผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการจัดร้านที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจ จ านวนโต๊ะเก้าอี้มี
ให้บริการอย่างเพียงพอ ป้ายชื่อร้านมองเห็นชัดเจนมี และบรรยากาศภายในร้านที่ดี มากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
3.2 ผลการประเมินจากรายได้และก าไรของการประกอบการ  

 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้และก าไร ก่อนและหลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบ
ของการวิจัยมีค่าสถิติ t-test เท่ากับ 4.898 และ 3.226 ตามล าดับ มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ .003 
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ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า หลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยท าให้รายได้รวมและก าไรของร้านต้นหมาก
อาหารตามสั่งมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและค่าสถิติของรายได้และก าไร ก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 

เปรียบเทียบหลัง-ก่อนการพัฒนา  ̅     t Df  P-Value 
1. รายได้ 749.44 4.989* 26 0.000 
2. ก าไร 281.81 3.226* 26 0.003 

หมายเหตุ : *   หมายถึง มีระดับนัยส าคัญ .01  
  
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีร้านอาหารตามสั่ง สามารถอภิปรายผล
การศึกษาท้ัง 3 ด้านได้ดังน้ี  
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ  
  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งที่พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้
บริการส่วนใหญ่พบว่ารสชาติของอาหาร (ร้อยละ 57.0) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่คือตนเอง (ร้อยละ 
55.0) เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคมาใช้บริการเพราะปริมาณอาหารกับราคาคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย (ร้อยละ 99.0) และ
รู้จักร้านด้วยตนเองไม่มีบุคคลใดแนะน าร้าน (ร้อยละ 47.0) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช 
(2559) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อความ ภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่ง อธิบาย
ได้ว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารประเภทตามสั่ง อย่างเช่น ร้านที่มีเมนูหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล
ไม่แพงเกินไป หรือถ้าหากราคาแพงก็ต้องมีรสชาติที่อร่อย เหมาะสมกับราคา ความสะดวกในการเดินทาง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกและคนขายที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ บริการด้วยความเป็นกันเองเหล่าน้ีล้วนเป็นพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับแนวคิดของธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557) เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเป็น
การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งการบริโภคอาหารที่รับประทานตาม
ความต้องการจากรสชาติของอาหาร ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ดังน้ันแล้วพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพ่ือให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ 
 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ก่อนและหลังการพัฒนาร้าน  
  ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ก่อนการพัฒนาพบว่า ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านพึงพอใจในด้านกระบวนการการให้บริการมากที่สุด ในด้าน
หลักฐานทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับชนากานต์ 
จันทรการ (2557) พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดการใช้บริการร้านอาหารผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับ
น้อยที่สุด 2 อันดับสุดท้ายคือ คือ ด้านสถานที ่และด้านส่งเสริมการตลาด และยังสอดคล้องกับดนุรัตน์ ใจดี (2553) 
ที่พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และยัง
สอดคล้องกับวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ทีพ่บว่า ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย ดังน้ันคณะผู้วิจัยน าผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ให้คะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดไปก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้านหลักฐานทางกายภาพ 
และด้านการส่งเสริมการตลาด และผลการวิจัยพบว่าหลังการพัฒนาและปรับปรุงร้านด้านกายภาพท าให้ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจทั้งด้านกายภาพ โดยเริ่มต้ังแต่ป้ายชื่อหน้าร้าน จ านวนโต๊ะเก้าอี้ภายในร้าน เก้าอี้ส าหรับน่ังรอ และ
บรรยากาศโดยรวมในร้านที่ดีข้ึนจนแปลกตา ท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียล และการ
แจกบัตรสะสมแต้มเพ่ือรับส่วนลด รวมถึงการกระตุ้นยอดขายด้วยการก าหนดของรางวัล เพ่ือท าให้ผู้บริโภคมีความ
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พอใจเพ่ิมข้ึน ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลวิจัยของวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดการส่งเสริมการตลาด เช่น 
มีบัตรส่วนลด หรือบัตรสะสมแต้ม และควรรักษาคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่
เลือกมาใช้บริการ เมื่อคณะผู้วิจัยท าการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งตามรูปแบบของการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมี
มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดทั้ง 7 ด้านเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะด้าน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพ ที่พบว่าหลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอมากกว่าก่อน
การพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญที่รับ .01 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการที่ผู้บริโภคเห็น
ว่าหลังการพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยแล้วไม่ท าให้มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ และยังสอดคล้องกับเชิด
ศักด์ิ  เรือนค า (2554) ท่ีพบว่า การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นสากล 
ส่งผลให้กิจการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  แต่ล าดับความส าคัญของปัจจัยการใช้บริการที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของวิชยา ทองลัพท์ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านอาหารมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ทั้งน้ีล าดับความส าคัญที่ผู้บริโภคให้อาจมีความแตกต่าง
กัน ข้ึนอยู่กับสภาพและบริบทของร้านอาหารแต่ละร้าน ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บรกิารส่วนใหญ่แตกต่างกัน  
 
 3. การวิจัยและพัฒนา  
  ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการประกอบการร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยใช้รูปแบบ
ของการวิจัยและพัฒนา ที่เริ่มจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส และอุปสรรค แม้กิจการจะ
มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนแต่กิจการก็สามารถขายสินค้าได้มากข้ึน มีผู้บริโภครู้จักร้านและตามมาใช้บริการจากกิจกรรมโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด ทั้งการแจกบัตรสะสมแต้ม การสั่งอาหารแล้วได้จับรางวัล และการประชาสัมพันธ์ร้านทั้ง
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลที่มีความเป็นสากลและเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน จะท าให้กิจการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบรายได้
และก าไรของการประกอบการก่อนการพัฒนาและหลังพัฒนา พบว่า การประกอบการมีรายได้และก าไรมากกว่า
ก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับเชิดศักด์ิ เรือนค า (2554) ที่พบว่า การ
พัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเป็นฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยการส่งเสริมการตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่งท าให้ยอดขายของร้านเพ่ิมข้ึนได้ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม ผู้บริโภคนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ประกอบการจึงควรมีการส่งเสริมทางการตลาดโดยการการสะสมแต้มให้ครบ 5 แต้ม เพ่ือแลกน้ าอัดลม 
แต่ถ้าผู้บริโภคเป็นกลุ่มวัยท างานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการด าเนินการส่งเสริมการตลาดตามปริมาณที่
สั่งซื้อ เช่น สั่งซื้ออาหารจ านวน 30 กล่องข้ึนไปแถมฟรี 1 กล่อง เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้กลับมาใช้บริการซ้ า 

 1.2 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาท าให้มีช่วงเวลาในการมาใช้บริการจ ากัดเฉพาะช่วง
พัก ท าให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ฉะน้ัน ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและปรับปรุง
การให้บริการอาหารที่รวดเร็วย่ิงข้ึน เริ่มต้ังแต่การรับค าสั่งซื้อ การรับช าระ และการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือให้พร้อมกับ
ผู้บริโภคกลุ่มต่อไป    

 1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าของร้านเป็นผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดิมที่ชื่นชอบในรสชาติอาหาร ฉะน้ัน 
เพ่ือเพ่ิมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้หลากหลายมากข้ึน ผู้ประกอบการควรปรับรสชาติอาหารให้เหมาะสมผู้บริโภคกลุ่มอื่น 
หรือควรปรับวิธีการให้บริการโดยการสอบถามรสชาติของอาหารที่ผู้บริโภคชอบ  
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 1.4 หลังจากมีการวิจัยและพัฒนาร้านท าให้ผู้บริโภคชื่นชอบและมาใช้บริการเพ่ิมข้ึน เพ่ือรักษา
ลูกค้าและยอดขายไว้ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งพ้ืน ผนัง ของตกแต่งร้าน บริเวณที่
ปรุงอาหารให้มสีภาพสะอาดและถูกสุขอนามัยทั้งภายในและภายนอกร้านอย่างสม่ าเสมอ  

 1.5 ผู้ประกอบการควรเพ่ิมช่องทางการรับค าสั่งซื้อที่ทันสมัยผ่านสื่อออนไลน์ และควรมีการจัดการ
ให้บริการแบบจัดส่งถึงที่ โดยติดต่อกับผู้ประกอบการที่ท าหน้าท่ีจัดส่งสินค้าผ่านแอพลิเคชันในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
ตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บริโภค และเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถบริการจัดส่งอาหาร
ได้เอง 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยครั้งน้ีได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 2.1 ควรเลือกผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมจะสนับสนุนโครงการทั้ง

ด้านก าลังกายและงบประมาณ 
2.2 ควรเพ่ิมระยะเวลาของโครงการเพ่ือสามารถเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง และเพียงพอแต่การน าไปเปรียบเทียบ 
2.3 ควรมีการวัดเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สามารถประเมินผลได้ โดยสามารถระบุสื่อและ

ระบุเครื่องมือ ในการส่งเสริมการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการ  
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