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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
จ านวน 3 ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จ านวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อน
การพัฒนา ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณ
ภายในและภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนทีไ่ม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านอาหารบ้านเชียง
ผัดไทได้ก าหนดประเด็นและร่วมกันด าเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายนอกร้าน เปลี่ยนกัน
สาด ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน จัดสรรพ้ืนที่ภายในบริเวณร้านให้มีความเหมาะสม ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 
ออกแบบโลโก้ร้าน ท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media และใบปลิว 3) ผลการ
ประเมินหลังการพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 
97.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ย
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 2,451 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านอาหาร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to survey, analyze problems, develop, and evaluate after 
development of Small Enterprise: A Case Study of Ban Chiang Pad Thai Restaurant in Mak Khaeng 
Sub-district, Muang District, Udon Thani Province by using participatory action research 
methodology. The participants of this development: 6 people (professors and students) of the 
faculty of Management Science from Udon Thani Rajabhat Universy, 3 personel from Ban Chiang 
Pad Thai Restaurant, and 100 consumers (using purposive sampling to choose the consumers). 
The research found that 1) before developing; the restaurant had problems with physical 
characteristics and atmosphere. The internal and external areas of the restaurant were 
dilapidated. Space allocation was unorganized. In addition, it lacked a good marketing promotion 
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strategy to stimulate consumer demand. 2) The research team and personnel of the restaurant 
had set the goals to improve and develop Ban Chiang Pad Thai Restaurant: paint and decorate 
the external area, change awnings, install a light box of the restaurant sign, organize the internal 
area, decorate the walls with the pictures, design a new logo, and promote the restaurant 
through digital and social media as well as leaflet. 3) After the evaluation, the results showed 
that 97.21% of the consumers satisfied with the overall restaurant development, which is higher 
than the criteria set at 80% with statistical significance at level .01. The restaurant has average 
sales after development, higher than before development 2,451 baht a day with statistical 
significance at level .01. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 วิสาหกิจขนาดย่อมในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการแข่งขันรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ท าให้ผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
อยู่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพอาหาร การบริการ รวมถึงการปรับรูปแบบของเมนู
ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบการบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจเข้ามาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจร้านอาหาร (ศศิประภา พันธนาเสวี, 2561)  
 ประเทศไทยมีร้านอาหารประเภทต่างๆ เปิดให้บริการมากกว่า 120,000 แห่ง แสดงให้เห็นถึงการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจร้านอาหาร ท าให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ซึ่งการด าเนินกิจการให้
ประสบความส าเร็จ ร้านอาหารควรให้บริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจส าหรับลูกค้า โดยค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ และต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองตามสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (อัฏฐมา บุญปาลิต, 2561)  
 ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในเขตชุมชนสร้างแก้ว 3 ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการส ารวจภาคสนามพบว่า ผลสืบเน่ืองจากการแข่งขันทางธุรกิจของร้านอาหาร
ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ทางร้านประสบปัญหายอดขายลดลงจากเดิม ทีมวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการ
วิจัยและพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริการของร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
วิสาหกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจอาหาร สามารถน าผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาร้านอาหารของ
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 3.ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท จ านวน 3 
ราย และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท จ านวน 100 ราย (ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง) โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีม
วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและก าหนด
ประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยทีมวิจัยได้ท าการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา 
(Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และขั้นตอนของ
การพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 
– มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบ่ง
การประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1 . การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย รวมทั้งวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (ก าหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample 
t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการพัฒนา จ านวน 
15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-21 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทร่วมกับทีม
วิจัย สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า บริเวณภายในและภายนอก
ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทมสีภาพเก่า ทรุดโทรม จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
   1.1.1 บรรยากาศภายนอกร้าน พบว่า บริเวณผนังภายนอกร้าน เครื่องดูดควัน ป้ายหน้าร้าน และ
กันสาด มีสภาพทรุดโทรม สีเสื่อมสภาพ ช ารุด มีคราบด า และจัดหน้าร้านไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 1-3 
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ภาพที ่1 บริเวณผนังภายนอกร้าน สีเสื่อมสภาพ มีคราบด า ทรุดโทรม  
 

 
 

ภาพที ่2 เครื่องดูดควัน ป้ายหน้าร้าน มีสภาพช ารุด สีหลุดลอก  
 

 
 

ภาพที ่3 สภาพหน้าร้านที่ไม่เป็นระเบียบ  
 
   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า มีการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับ
พ้ืนที่บริการไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ และโต๊ะอาหารมีสภาพช ารุด ดังภาพที่ 4-5 
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 ภาพที่ 4 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านที่ไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ 
 

 
 

ภาพที ่5 โต๊ะอาหารมีสภาพช ารุด 
 
  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ 
   1.2.2 ไม่มีการสร้างแบรนด์เพ่ือสร้างการจดจ าท่ีดีส าหรับผู้บริโภค 
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทในระยะที่ 1 ทีม
วิจัยและบุคลากรของร้านได้ร่วมด าเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
   2.1.1 ทาสีและตกแต่งบริเวณภายนอกร้าน ได้ด าเนินการทาสีบริเวณที่ช ารุดทรุดโทรม ได้แก่ บริเวณ
ผนังภายนอกร้านและบริเวณเครื่องดูดควัน โดยใช้สีที่มีคุณภาพ คงทนต่อสภาพอากาศ ไม่หลุดลอกง่าย และป้องกัน
การเกิดสนิม นอกจากน้ีได้มีการตกแต่งด้วยต้นไม้บริเวณหน้าร้านเพ่ือเพ่ิมความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับหน้าร้าน  ดังภาพที่ 6-8 
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ภาพที ่6 บริเวณที่มีการทาสีภายนอกร้าน  
 
 

 
 

 ภาพที่ 7 การทาสีบริเวณเครื่องดูดควัน 
 
 

 
 

ภาพที ่8 การตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้าร้าน 
 
   2.1.2 เปลี่ยนกันสาดและป้ายหน้าร้าน ได้ด าเนินการเปลี่ยนป้ายกันสาดและป้ายหน้าร้านที่มี
สภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรม โดยป้ายหน้าร้านเปลี่ยนเป็นป้ายไวนิลที่มีความคงทนกว่าสภาพเดิม และเปลี่ยนกัน
สาดใหม่ซึ่งกันสาดที่น ามาเปลี่ยนมีลักษณะเป็นผ้าใบสีส้ม หนา สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้ดี มีความคงทนต่อ
สภาพอากาศ สีสันสดใส โดดเด่น ดังภาพที่ 9 
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ภาพที ่9 การเปลี่ยนกันสาดและป้ายหน้าร้าน 
 
   2.1.3 ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน ได้ด าเนินการติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน โดยแสดงข้อมูลส าคัญเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ร้าน ได้แก่ โลโก้ เวลาเปิด-ปิด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของร้าน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ระยะไกล ดังภาพที่ 10  
 

 
 

ภาพที ่10 ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน 
 
   2.1.4 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในบริเวณร้าน ได้ด าเนินการติดม่านเพ่ือกั้นพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัว
กับพ้ืนที่บริการลูกค้า ท าให้มีการแบ่งสัดส่วนภายในร้านได้อย่างชัดเจน ดูเป็นระเบียบ โดยผ้าม่านที่ใช้เป็นผ้าซาติน 
(Satin) ซึ่งเป็นผ้าทีค่่อนข้างหนา เน้ือผิวผ้าลื่นเป็นเงางาม เน้ือผ้ามีน้ าหนัก คงทน สวยงาม ดังภาพที่ 11  
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ภาพที ่11 ติดม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 
 
   2.1.5 ปรับปรุงและตกแต่งโต๊ะอาหาร โดยจัดให้มีผ้าปูโต๊ะ เปลี่ยนกระปุกเครื่องปรุงและกล่องใส่
กระดาษทิชชู่ใหม่ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และได้จัดท าเมนูอาหารเพ่ือแสดงราคาและรายการอาหาร ท าให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารของลูกค้า ดังภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที ่12 ปรับปรุงโต๊ะให้บริการภายในร้าน 
 
   2.1.6 ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ โดยน าภาพเมนูอาหารที่นิยมของร้านใส่กรอบรูปภาพเพ่ือเพ่ิม
ความคงทน แล้วน ามาตกแต่งบริเวณภายในร้าน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี สร้างจุดสนใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน ดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที ่13 ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 
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 2.2 พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด 
  2.2.1 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอลและ Social Media ได้ด าเนินการ
จัดท าเว็บเพจร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทและท าสื่อวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้านผ่านทาง Facebook เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้าน ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังภาพที่ 14 
 

  
 

ภาพที ่14 เว็บเพจร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทและสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ 
 
    2.2.2  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ด าเนินการจัดท าใบปลิว
เพ่ือใช้เป็นสื่อโฆษณาประสัมพันธ์ให้กับร้านอีกช่องทางหน่ึง เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับรายการอาหารและบริการของ
ร้านให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เร็วข้ึน ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนวัยท างานทั่วไป โดยมีการติดใบปลิวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ร้านบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สถานศึกษา หอพัก และแหล่งชุมชนที่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที ่15 ใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
   
   2.2.3 การจัดท าโลโก้ร้าน ได้ด าเนินการออกแบบโลโก้เพ่ือสร้างแบรนด์ของร้าน โดยลักษณะ
ของโลโก้เป็นรูปของผู้ประกอบการ มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส แสดงถึงความมีอัธยาศัยที่ดี เป็นมิตรต่อลูกค้า  มือถือ
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ทัพพี แสดงถึงความรักในการท าอาหารด้วยความใส่ใจ ค านึงถึงรสชาติอาหารที่ท าให้ผู้บริโภคประทับใจ ผ้ากันเปื้อนที่
ใส่แสดงถึงความสะอาดประณีตใส่ใจในการท าอาหาร ซึ่งสีของโลโก้จะเป็นสีเหลืองทอง แสดงถึงความโดดเด่น ความมั่ง
คั่งของร้าน ส่วนรูปไหบ้านเชียงแสดงถึงสัญลักษณ์ถ่ินฐานภูมิล าเนาเดิมของผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที ่16 โลโก้ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
 

 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านบ้านเชียงผัดไท แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท  
 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน Mean S.D. t P-value 

ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 

การทาสีภายนอกร้าน 100 95.93 6.44 24.72** .000 

การติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 97.03 6.71 25.36** .000 

ปรับปรุงและตกแต่งโต๊ะอาหาร  100 97.29 5.21 33.20** .000 

ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 100 97.84 11.48 15.54** .000 

ทาสีบริเวณเครื่องดูดควัน 100 96.65 6.29 26.47** .000 

ติดต้ังกล่องไฟหน้าร้าน 100 97.58 5.56 31.62** .000 

ติดต้ังกันสาดเพ่ือป้องกันแสงแดด 100 98.05 5.17 34.88** .000 

เปลี่ยนป้ายหน้าร้านและตกแต่งหน้าร้าน 100 96.96 4.98 34.04** .000 

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด 

การจัดท าเว็บเพจเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 97.56 5.67 30.85** .000 

การแจกใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 96.51 6.65 24.84** .000 

ท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ร้าน 100 96.86 5.55 30.38** .000 

จัดท าโลโก้ร้าน 100 98.25 4.25 42.93** .000 

ภาพรวม 100 97.21 4.28 40.24** .000 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 
97.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 2,451 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 3,106 บาท 237.45 2,451 บาท 31.35** .000 

หลังพัฒนา 15 วัน 5,557 บาท 213.52 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและ
บรรยากาศภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี 
และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและความต้องการการส นับสนุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหา
ทางด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ใน
การกระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจาก ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการตลาด จึงท าให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ ปานศิริ พูลพล 
และ ทิพวรรณ พรมลาย (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารต้นทุนในการผลิตให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน และมีข้อจ ากัดเก่ียวกับความรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงท า
ให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้ด้วยตนเอง  
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเป็น
ฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการจัดการและการตลาดบริการของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยตลาดว่า 
หน่วยธุรกิจสามารถที่จะน าผลจากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ มาประยุกต์ในการ
วางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างผลก าไรให้กับหน่วยธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิสาหกิจขนาดย่อมในกลุ่มร้านอาหารขนาดเล็ก สามารถน าผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาร้านอาหารของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 



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