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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 2) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้าน 4) ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ และ 5) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้าน กรณีการวิจัยและ
พัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยผสมและเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ผู้บริโภค แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้รวมต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท โดยรายการอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ข้าวมันไก่ต้ม ผู้บริโภคส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 51-80 บาท/ครั้ง ก่อนการพัฒนาผู้บริโภคประเมินความพึง
พอใจด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพด้วยคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
ของร้าน จึงนําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การเพิ่มจํานวนที่นั่ง ปรับปรุง
และตกแต่งร้าน และการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  

 ผลการประเมินหลังการพัฒนา พบว่า ผู้ประกอบการมีรายได้รวม 175,420.50 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่า
รายได้ก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และหลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 
ค าส าคัญ:  
 การวิจัยและพัฒนา  วิสาหกิจขนาดย่อม  ร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
 

ABSTRACT 
 The aims of this research are to 1) study customer satisfaction and customer behavior 
of Rung Tam Sang food stall 2) do a SWOT analysis 3) study the marketing strategy model 
development 4) study economic cost-benefit analysis of the business and 5) evaluate the 
developed marketing strategy model Research tools employed were consumer questionnaires, a 
SWOT analysis form, and a set of interview questions for the entrepreneur. The statistics used in 
the analysis were frequency, percentage, mean, and statistics for hypothesis testing with t-test. 

The findings were; most customer receiving services at Pennueng Chicken Rice were 
female aging between 21-30 years-old, having a single status, holding Bachelor's degree. They 
were university students having an income of 5,000-10,000 baht per month. The most popular 
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food menu was Boiled Chicken Rice. Most customers, with an average cost of 51-80 baht, visited 
the shop for 1–2 times a week during 12.01- 14.00 hrs. During the pre-development, custom 
evaluated  satisfaction in marketing promotion of and physical factors with the lowest average 
scores, which was consistent with the analysis of the weakness Therefore, development planning 
were made with a participatory research process including; increasing the number of seats, shop 
decoration and online marketing promotion. 

The results of the post-development assessment revealed that the entrepreneur made 
a total income of 175,420.50 baht per month and while customer were more satisfied with the 
marketing mixtures in 7 areas than the pre-development at statistical significance of .01. 

Keywords:  

 Research and Development, Small Enterprise, Pennung Chicken Rice Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากการรายงานผลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจากเว็บไซต์ของ Wongnai เกี่ยวกับข้อมูล
และเทรนด์ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีร้านอาหารในประเทศไทยอยู่ 205,709 ร้าน โดย
จังหวัดที่มีจํานวนร้านอาหารมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ มีจํานวน 61,488 ร้าน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ 12,849 ร้าน 
ชลบุรี 10,951 ร้าน นนทบุรี 7,511 ร้าน และจังหวัดนครราชสีมา 6,470 ร้าน ตามลําดับ เขตในกรุงเทพฯ ที่มีจํานวน
ร้านมากท่ีสุด คือ เขตวัฒนา 3,926 ร้าน ปทุมวนั 3,348 ร้าน จตุจักร 3,108 ร้าน บางรัก 2,683 ร้าน และห้วยขวาง 
2,431 ร้าน ตามลําดับ และยังพบว่า ประเภทร้านอาหารยอดนิยมทั่วประเทศไทยที่มีจํานวนร้านมากที่สุด  คือ 
ร้านอาหารไทยจํานวน 32,740 ร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยวจํานวน 25,154 ร้าน ร้านกาแฟจํานวน 24,874 ร้าน ร้านอาหาร
จานเดียวจํานวน 13,548 ร้าน และร้านอาหารอีสานจํานวน 11,791 ร้าน ซึ่งมีจํานวนร้านอาหารที่เปิดใหม่ในปี 
พ.ศ. 2560 สงูกว่าป ีพ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 8.50 และสูงกว่าในปี พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 14.94 (Wongnai, 2560)  

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ได้ยืนยันถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านอาหารพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่า 360,600 ล้านบาท โดยร้านอาหารทั่วไปที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 
ทําให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 267,000 - 275,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.9-5.9 ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ร้านอาหาร (Restaurant Chain) มีมูลค่าตลาดที่ 375,000 -385,000 ล้านบาท ซึ่ง
เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.0 - 6.8 ในขณะที่เชนร้านอาหารมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000 -110,000 ล้านบาท เติบโต
อยู่ท่ีร้อยละ 6.9 - 8.9 จากป ีพ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2559 ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความ
ท้าทายทั้งในเรื่องภาวการณ์จับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนคนไทยที่ลดลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแตปี่ พ.ศ. 2558  

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารแต่ละประเภท พบว่า 1) ร้านอาหารไทยแม้ว่าจํานวนร้านจะ
ค่อนข้างคงที่ แต่ผู้บริโภคกลับให้ความสนใจมากข้ึนเพิ่มขึ้นทุกป ี2) ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นประเภทร้านท่ีมีจํานวนรา้นเปดิ
ใหม่น้อยลงทุกปี แต่จํานวนผู้บริโภคก็ยังคงตามไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย 3) ร้านกาแฟ เป็น
กลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการตามไปใช้บริการและรีวิวกันเยอะที่สุด มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านมาก
ที่สุดด้วยเช่นกัน 4) ร้านอาหารจานเดียว มีปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อย แต่ผู้บริโภคกลับให้ความสนใจมากขึ้น 
ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ เช่น ร้านข้าวมันไก่ ร้านข้าวหมูแดง ร้านผัดไทย เป็นต้น และ 5) ร้านอาหาร
อีสาน แม้ว่าจํานวนร้านในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จะเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์คงที่ แต่ปี พ.ศ. 2560 กลับเพิ่มขึ้นถึง 
17% รวมทั้งผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่
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น่าสนใจ เนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นผู้หญิง และช่วงเวลาในการหาร้านอาหาร
ส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. (Wongnai, 2560) 
 ขณะที่ร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นร้านอาหารขนาดเล็กที่ขายอาหาร
ประเภทข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่กรอบ ข้าวหมูกรอบ และซุปเปอร์ขาไก่ เปิดการดําเนินงานมาแล้ว 3 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 
45/3 ซอยยูค่อน ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
หอพักนักศึกษา ลักษณะร้านเป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน พื้นที่ภายในร้าน กว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 12 เมตร เปิดเวลา 
07.00-17.00 น. เจ้าของธุรกิจมีประสบการณ์ด้านการทําอาหารจากการเป็นลูกจ้างในร้านอาหารมาก่อน 7 ปี จึง
ต้องการเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยเริ่มจากการคิดสูตรข้าวมันไก่และได้ลองผิดลองถูกจนทําให้ได้รสชาติและ
เทคนิคท่ีพอใจ จึงเปิดกิจการข้าวมันไก่เป็นของตัวเอง เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีช่ือร้านว่า “เป็นหนึ่งข้าวมันไก่” การ
ประกอบมีเพียงสามี-ภรรยา 2 คน ที่มีลักษณะเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทําให้ร้านมีจุดเด่น คือ เจ้าของร้านมีการ
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการบริการลูกค้าอย่างเป็นกันเอง สร้างความสนิทสนมกับลูกค้า รับฟังความคิดเห็น
และให้ลูกค้าติชมเพื่อนําไปปรับปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นเรื่อยมา จนทําให้ร้านมีกลุ่มลูกค้าประจําที่มาใช้บริการ
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2559 มลีูกค้าเข้ามาใช้บริการจํานวนมากจนต้องจ้างพนักงานมาช่วยถึง 2 
คน แต่ในปี พ.ศ. 2560 กลับมีลูกค้ามาใช้บริการลดน้อยลงทําให้ยอดขายลดลงกว่าเท่าตัว ผู้ประกอบการจึงมีการ
ปรับปรุงร้านโดยการปูกระเบื้องพื้นเพื่อให้ดูความสะอาดมากขึ้น ตกแต่งรานให้ทันสมัยและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น แต่
ผลการปรับปรุงร้านกลับไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากข้ึน แต่กลับพบว่ายอดขายและรายได้ของร้านกลับ
ลดลง จนทําให้ผู้ประกอบการจึงเกิดอาการท้อและสิ้นหวังที่จะกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น และยิ่งทําให้การเปิดบริการ
ของร้านเป็นไปอย่างไม่สม่ําเสมอ  
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินกิจการต่อไป โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาแก้ไขปัญหาและวิกฤตในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาปัญหาจากผู้บริโภคโดย
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ทั้ง 7 ด้าน ร่วมกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ แล้วนําผลการศึกษาไป
กําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไกใ่ห้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับทําการศึกษา
ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน พร้อมกับวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ แล้วทําการประเมินผลรูปแบบ
การพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ว่าการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยสามารถทําให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ และธุรกิจมีรายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการบริการ
วิชาการที่สามารถช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ขาดความรู้ในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค อันจะส่งผลดีต่อการประกอบการและสามารถรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้า
ใหมไ่ด้ด้วย  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
3. ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 
4. ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ  
5. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีการใช้เครื่องมือ
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยและพัฒนาได้กําหนดช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน และ เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของร้าน (SWOT) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้  

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าว

มันไก่ จํานวน 100 ราย และ (2) ผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวน 6 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 2.1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ตามทฤษฎี ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ จัดจําหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  

 2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้าน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอปุสรรค (Threats) ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่  

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 3.1 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่ง

ข้าวมันไก่ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด แบ่งออกกเป็น 4 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถาม (2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ของผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ 
เมนูท่ีเลือกบริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ความคุ้มค่ากับปริมาณ และช่วงเวลาที่มาใช้บริการ เป็นลักษณะคําถามที่
กําหนดให้เลือกตอบ (3) ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ ทั้ง 7 ด้าน (Marketing Mix 
7 P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการให้บริการและด้านหลักฐานทางกายภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่ต้องการให้ร้านเป็นหนึ่ง
ข้าวมันไก่ปรับปรุงและพัฒนามากท่ีสุด 

 3.2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก และแบบวิเคราะห์คู่แข่ง เป็นแบบปลายปิดและ
ปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ (1) แบบวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของร้านเป็นหนึ่งข้าว
มันไก่ คําถามเกี่ยวกับความสะอาด ราคา บรรยากาศ สุขอนามัย วัตถุดิบที่ใช้ ความหลากหลายของเมนู โดย ให้ผู้
วิเคราะห์เลือกตอบว่ารายการใดเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ และ (2) อุปสรรค
และโอกาส ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ คําถามเกี่ยวกับ เงินทุน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มลภาวะด้านต่างๆ 
จํานวนคู่แข่งที่ใกล้เคียง โดยใช้เลือกตอบว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 4.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการให้คะแนนตามค่าน้ําหนัก ความสําคัญ

ของรายการประเมินและจัดอันดับคะแนนในแต่ละด้าน 
 4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ด้วยสถิติ

พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3 การแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ พอใจมากท่ีสุด พอใจ

มาก พอใจ พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด และมีการจัดค่าคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายออกเป็น 
5 ช่วง ได้แก่ (1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (2) คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 
หมายถึง ระดับความพึงใจมาก (3) คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับพอใจปานกลาง (4) คะแนนเฉลี่ย 1.51-
2.50 หมายถึง ระดับพอใจน้อย และ (5) คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
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ระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่   
 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาระยะที่ 1 และ 2) ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
และทางธุรกิจ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ จํานวน 5 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)  
 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  เริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพื่อ

กําหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ รวมทั้งศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนและความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนเฉลี่ย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน(Break Event Point) 
และวิเคราะห์ยอดขาย รายได้ และกําไร 

 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
  แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิต  
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ด้วยการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ และวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิต ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน ด้วยโปรแกรม Excel และนําเสนอข้อมูลในลักษณะของตารางประกอบการบรรยาย 

  4.1 วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ต้นทุนคงที่รวม 
(Total Fixed Cost: TFC) ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total 
Cost: ATC)  

  4.2 วิเคราะห์รายรับ ประกอบด้วย รายรับรวม (Total Revenue: TR) และรายรับเฉลี่ย 
(Average Revenue: AR)   

  4.3 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)  
     จุดคุ้มทุน (ปริมาณขายท่ีคุ้มทุน)   =                      ต้นทุนคงที ่                      

                                                     ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

   จุดคุ้มทุน (รายได้ที่คุ้มทุน)         =   ปริมาณขายท่ีคุ้มทุน x ราคาขายต่อหน่วย 

 

 ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
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  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   การประเมิลผลมี 2 ส่วนคือ การประเมินจากความพึงพอใจกลยุทธ์ทางการตลาด (7’Ps) ของ
ผู้บริโภค และการประเมินรายได้ก่อน-หลังการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ โดยเก็บข้อมูลรายวันของร้านก่อน-หลัง
การพัฒนา 18 วัน ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ 
 
  3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
   ใช้แบบสอบถามผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 
 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test 
ทั้งกรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และกรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (Dependent 
Samples t-test)  
 
สมมติฐานวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของร้านมากกว่าก่อนพัฒนา  
   H0 : หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดไม่มากว่าก่อนการพัฒนา 
  H1 : หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดมากกว่าก่อนพัฒนา 

 

 สมมติฐานข้อที่ 2 หลังการพัฒนารายได้จากการด าเนินงานมากกว่าก่อนพัฒนา 
  H0 : หลังการพัฒนาผู้ประกอบการมีรายได้รวมไม่มากกว่าก่อนการพัฒนาร้าน 
  H1 : หลังการพัฒนาผู้ประกอบการมีรายได้รวมมากกว่าก่อนการพัฒนา 

 
ผลการวิจัย 
  1. พฤติกรรมผู้บริโภคร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปท่ีผู้บริโภคใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุระหว่าง 21-30 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นนักเรียน-นักศึกษาและส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ตามลําดับ 

1.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเปิดหนึ่งข้าวมันไก่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
ตัดสินใจมาซื้อข้าวมันไก่มีรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 68.0 ส่วนเมนูอาหารที่รับประทานมากที่สุด คือข้าวมันไก่ต้ม 
คิดเป็นร้อยละ 55.0 และส่วนใหญ่มีจํานวนที่มาใช้บริการตอสัปดาห์ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการ 12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 51-80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 ตามลําดับ  

1.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนการพัฒนา พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดก่อนการพัฒนา พบว่า ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ในระดับมากเรียงตามลําดับได้แก่ 1) ด้านราคา ( ̅      ) 
โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าของอาหารเมื่อเทียบกับราคา และความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับเวลาที่รอคอย มีค่าเฉลี่ย 
= 4.14 และ 4.07 ตามลําดับ 2) ด้านบุคลากร (ผู้ประกอบการและพนักงาน) ( ̅        ) โดยเฉพาะพนักงาน
พูดจาสุภาพ พนักงานแต่งกายสะอาด และพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ย = 4.18, 4.13, และ 4.11 ตามลําดับ 
3) ด้านผลิตภัณฑ์ ( ̅      ) โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของอาหาร ความสดของอาหาร และรายการอาหารมี
ความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.08 4.04 3.91 และ 3.91 ตามลําดับ 4) ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย 
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( ̅      ) โดยเฉพาะการให้บริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การทบทวนรายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง และความ
สะดวกในการสั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.88 และ 3.84 ตามลําดับ 5) ด้านกายภาพ ( ̅      ) โดยมีเฉพาะ
การจัดเรียงอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ การตกแต่งร้านมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความสะอาดของ
อุปกรณ์ภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, 4.02 และ 4.00 ตามลําดับ 

 ขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยเรียงจาก
น้อยไปหามาก ได้แก่ 1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( ̅      ) โดยเฉพาะในรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การ
สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ Facebook, line และซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และ 3.14 
ตามลําดับ และ 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( ̅      ) โดยเฉพาะในประเด็นการโฆษณาผ่านออนไลน์ และการ
ลดราคาในช่วงเทศกาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และ 3.35 ตามลําดับ  
 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของร้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ร่วมกับเจ้าของร้านช่วยกันประเมิน โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีต่อธุรกิจร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ โดยการให้ค่าน้ําหนัก
หรือความสําคัญรวมที่ 15 รายการ รวมที่ 1.0 และถ่วงน้ําหนักแต่ละรายการตามคําสําคัญ ได้ดังนี้ 

2.1 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภาย ประกอบด้วย (1) จุดแข็ง ได้แก่ คุณภาพของอาหาร 
รองลงมา คือ การโทรสั่งอาหาร/การสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ Facebook Line และบุคลิกภาพเจ้าของร้านและ
พนักงาน ตามลําดับ และ (2) จุดอ่อน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ในการให้บริการลูกค้า รองลงมา คือ ป้ายหน้าร้าน และการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2.2 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย (1) โอกาส ได้แก่ จํานวนผู้ขายวัตถุดิบ
ให้กับทางร้านหลากหลาย รองลงมา ค่านิยมของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารนอกบ้าน ที่ตั้งของร้านใกล้
สถานศึกษา และเขตชุมชน ตามลําดับ และ (2) อุปสรรค ได้แก่ พื้นที่จอดรถในการรับรองลูกค้า รองลงมา ภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และมลภาวะทางสียงจากภายนอกร้าน ตามลําดับ 

 เมื่อนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของร้าน ซึ่งเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญร่วมกับผู้ประกอบการ และผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคในรายการที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจน้อยสุด สามารถนํามาสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาร้านในระยะต่อไปได้ดังตารางที ่1  

 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค (พอใจน้อยสุด) และผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 
  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค  ผลการวิเคราะห ์SWOT (จุดอ่อน) 
1. ซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และออนไลน์  1. โต๊ะ เก้าอ้ีให้บริการลูกค้า  
2. การลดราคาในช่วงเทศกาล  2. ป้ายหน้าร้าน  
3. บริการฟรี Wi-Fi   3. การส่งเสริมทางการตลาด  
4. จํานวนโต๊ะ เก้าอี้ให้บริการลูกค้า  4. ทําเลที่ตั้ง 
5. ป้ายหน้าร้าน  5. การจัดแผนผังและอุปกรณ์ 

 
 3.  รูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

  3.1 การก าหนดเป้าหมายพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาร้านเป็นหนึ่ง
ข้าวมันไก่   

   จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่จากผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจผู้บริโภคที่ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และผลการวิเคราะห์จุดอ่อนของร้านที่มีค่าคะแนนจุดอ่อนสูงสุด 
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สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ (1) ด้านกายภาพ (2) การพัฒนาการด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ (3) 
การพัฒนาการส่งเสริมการตลาด ซึ่งได้นําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านได้ดังนี้ 

   3.1.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ มีโต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อ
ลูกค้า  และบริเวณหน้าร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถ จึงทําให้พื้นของบริเวณหน้าร้านมีคราบน้ํามันเปื้อนอยู่ที่พื้น บริเวณ
กําลังแพงตรงที่ประกอบอาหาร มีคราบดํา มีตระไคร้น้ํา ช้ันวางแก้วชํารุด ขึ้นสนิม และมีป้ายหน้าร้านชํารุด ฉีดขาด 
และไม่มีสัน ทําให้ลูกค้ามองเห็นไม่ชัด และไม่เป็นท่ีดึงดูดแก่ลูกค้า ผู้ทําวิจัยจึงได้ทําการพัฒนา ดังนี้    

    1) การเพิ่มจํานวนที่นั่งให้บริการลูกค้า เนื่องจากโต๊ะ เก้าอี้ เดิมไม่เพียงพอต่อลูกค้า
ที่มาใช้บริการ (ภาพที่ 1) ทีมผู้วิจัยจึงเพ่ิมโต๊ะเพื่อรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
โดยใช้เป็นโต๊ะบาร์สตูลเพราะจะได้กระชับพ้ืนท่ีมากขึ้น (ภาพที่ 2) 

    
 

 ภาพที่ 1 สภาพภายในร้านก่อนเพิ่มจํานวนโต๊ะ 
 

ภาพที่ 2 สภาพภายในร้านหลังเพิม่จํานวนโตะ๊ 

2) ตกแต่งบริเวณหน้าร้าน ในอดีตพื้นที่ร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ทําให้
พื้นร้านมีคราบดําเพราะเปื้อนน้ํามันเครื่อง และทําให้เวลาเดินเข้าร้านจะมีคราบน้ํามันติดรองเท้าเข้าไปในร้านด้วย 
(ภาพที่ 3) ผู้วิจัยจึงตกแต่งบริเวณร้านหน้าร้านด้วยหญ้าเทียม เพื่อปิดคราบน้ํามันเครื่องที่ติดอยู่กับพื้น และทําให้
บริเวณหน้าร้านดีขึ้นและมีความดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ (ภาพที่ 4) 

 

              
ภาพที่ 3 สภาพพื้นรา้นก่อนปูหญา้เทียม            ภาพที่ 4 สภาพพื้นร้านหลังปหูญ้าเทียม 

 
   3) ปรับภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าร้าน เนื่องจากบริเวณหน้าร้านเคยเป็นท่ี

จัดส่วนหย่อมแต่มีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวตาย เพราะไม่มีการดูแล (ภาพที่ 5) ทีมผู้วิจัยจึงจัดบริเวณหน้าร้านที่เป็นส่วนหย่อม
ใหม่โดยการใช้ต้นไม้ประดับทั้งที่เป็นกระถางวางพื้นและกระถางแขวน ทําให้เป็นระเบียบ สวยงาม และดูแล้วสบายตา 
ซึ่งเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงท่ีลูกค้าให้ความช่ือชอบเป็นพิเศษ (ภาพท่ี 6)  
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              ภาพที่ 5  สภาพก่อนจัดสวนหย่อม                     ภาพที่ 6 สภาพหลังจัดสวนหย่อม 

4) ทาสีบริเวณประกอบอาหาร ตามที่พ้ืนท่ีร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถ ทําให้ผนังปูนทีใ่ช้
ประกอบอาหารมีคราบดํา เนื่องจากเปื้อนน้ํามันเครื่องจากการซ่อมรถ และทําใหดู้ไมส่ะอาด ส่งผลตอ่ความรู้สึกของ
ผู้บริโภค (ภาพที่ 7) ทีมผู้วิจัยจึงทําการปรับปรุงบริเวณผนังรั้วโดยการทาสี เพื่อทําให้บริเวณผนังปูนดูสะอาดและดู
สว่างมากขึ้น ทําให้ผู้โภคและผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจต่อความสะอาดของอาหารมากขึ้น (ภาพที ่8) 

 

              

         ภาพที่ 7 สภาพผนังรั้วก่อนทาส ี                            ภาพที่ 8 สภาพผนังรั้วหลังทาส ี
 
   5) จัดบริเวณให้บริการแก้วน้ํา เนื่องจากช้ันวางแก้วอันเดิมเริ่มพัง ขึ้นสนิมเกรงว่าจะ

เป็นอันตรายต่อลูกค้าและไม่เป็นระเบียบ (ภาพที่ 9) ผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนช้ันวางแก้วแบบไม้ซึ่งเข้ากับรูปแบบและ
บรรยากาศการตกแต่งของร้าน และมีอายุการใช้งานมากกว่าและไม่ขึ้นสนิมเหมือนกับช้ันวางแก้วเดิม (ภาพที ่10) 

 

         

ภาพที่ 9 สภาพช้ันวางแก้วก่อนปรับเปลีย่น              ภาพที่ 10 สภาพช้ันวางแก้วหลังปรับเปลี่ยน 
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   6) จัดบริเวณรับรองลูกค้า เนื่องจากบริเวณเดิมที่ใช้รองรับลูกค้าที่สั่งอาหารกลับบ้าน
มีแดดส่องถึง และเดิมมีร่มกันแดดเก่าๆ 1 อันท่ีมีขนาดเล็ก (ภาพท่ี 11) ผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนร่วมอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 
และมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งรออาหารได้สะดวกมากขึ้น (ภาพท่ี 12)  

           

        ภาพที่ 11 สภาพหน้าร้านก่อนจัดสถานท่ีรับรอง              ภาพที่ 12 สภาพหน้าร้านหลังจัดทีร่ับรอง 

   7) ปรับปรุงป้ายหน้าร้าน จากเดิมป้ายหน้าร้านเกิดการชํารุด ฉีกขาด ภาพและตัวอักษร
ไม่ชัดเจน ไม่เป็นท่ีดึงดูดสายตาแก่ลูกค้า (ภาพที่ 13) ทีมผู้วิจัยจึงได้ออกแบบป้ายหน้าร้านโดยให้ผู้ประกอบการช่วย
เลือกและตัดสินใจรูปแบบป้าย มีการใส่โลโก้ร้าน เวลาเปิด-ปิดร้าน และภาพอาหารที่เป็นเมนูเด่นของร้าน ทําให้ป้าย
หน้าร้านมีความโดดเด่น ชัดเจนมากขึ้น (ภาพท่ี 14) 

 

  
 

        ภาพที่ 13 สภาพป้ายหน้าร้านก่อนปรับปรุง     ภาพที่ 14 สภาพป้ายหน้าร้านหลังปรับปรุง 
  3.1.2 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
   เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ ผู้ประกอบการเคยสร้างเพจร้านในเฟซบุ๊คไว้แล้วเมื่อปี 

พ.ศ. 2560 แต่ผู้ประกอบการขาดการดูแลและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้หน้าเพจไม่มีการเคลื่อนไหวและ
ผู้บริโภคไม่รู้จัก ทีมผู้วิจัยจึงกําหนดรูปแบบการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดควบคู่กัน 
ผู้วิจัยจึงได้ลงมือพัฒนาดังต่อไปนี้  

   1)  เช็คอินร้านและกดถูกใจเพจ Facebook ร้าน จากหน้าเพจที่ผู้ประกอบการร้าน
เคยสร้างเพจเฟซบุ๊คร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ตลอดทั้งปีมีลูกค้ากดถกูใจจํานวน 1,308 ครั้ง (ภาพที ่15) ทีมผู้วิจัยจึง
กําหนดรูปแบบการพัฒนาใหมโ่ดยให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านในช่วงเวลาของการวิจัยที่มีระยะเวลา 15 วัน กดเช็คอิน
ร้านและกดถูกใจเพจรา้นแล้วแถมน้ําโค้กขวดเล็ก 1 ขวดต่อรายการกดถูกใจและเช็คอินรา้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอด
การกดถูกใจและทําให้ผู้บริโภคในโลกออนไลน์รู้จักร้านมากขึ้น หลังการดําเนินการครบ 15 วัน ทําให้จํานวนกดถูกใจ
และเช็คอินร้านเพิ่มขึ้นจาก 1,308 ครั้ง เป็น 1,435 ครั้ง และมผีู้ตดิตามเพจ 1,450 คน ทําให้รา้นเปน็หนึ่งข้าวมันไก่
เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในโลกสื่อออนไลนผ์่าน Facebook  (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 15 แสดงหน้าเพจก่อนทําโปรโมชั่น        ภาพที่ 16 แสดงหน้าเพจหลังทําโปรโมชั่น         

 
2) ปรับปรุงภาพเมนูอาหาร เนื่องจากรูปภาพในเมนูอาหารเดิมไม่สวยงาม และติดภาพไว้

กับผนังภายในร้าน ทําให้ภาพอาหารไม่โดดเด่นและไม่มีดึงดูดใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทีมผู้วิจัยจึงได้ทําการปรับปรุง
ภาพเมนูอาหาร เพิ่มความน่าสนใจโดย การพิมพ์ภาพอาหารใหม่ พร้อมจัดตกแต่งด้วยกรอบรูป ขนาด A4 เพื่อให้ภาพ
เมนูอาหารเกิดความโดดเด่นขึ้น และเป็นที่ดึงดูดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ (ภาพที่ 17) 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 17 สภาพเมนูอาหารหลังปรับเปลีย่น 
 
 4. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 

4.1 ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 
ซึ่งได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขาย ปริมาณขาย รายได้ และกําไร เพื่อที่จะนําข้อมูลไปวิเคราะห์
หากําไรและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) แสดงผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท) ต้นทุนทางธุรกิจ (บาท) 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. ผลตอบแทน     

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P)                  42.75 42.75 42.75 42.75 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 4,103.33 4,284.90 4,103.33 4,284.90 
1.3 รายได้รวม (TR)              175,417.50 183,179.48 175,417.50 183,179.48 

2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     
1) ต้นทุนรวม     
   1.1) ต้นทุนคงทีร่วม (TFC) 4,305.48 4,613.97 4,305.48 4,613.97 

1.2) ต้นทุนผันแปร (TVC) 118,947.59 142,980.17 106,926.67 130,946.67 
1.3) ต้นทุนรวม (TC) 123,253.07 147,594.14 111,232.15 135,560.64 

2) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย     
2.1) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) 1.08 1.08 1.08 1.08 
2.2) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 28.99 26.06 33.36 30.56 
2.3) ต้นทุนรวมเฉลี่ย (ATC) 30.07 27.14 34.44 31.64 

3. ก าไร ( ) 52,164.43 35,585.34 64,185.35 47,618.84 

  
    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาร้าน พบว่า มีต้นทุน
รวมทั้งหมดต่อเดือน 123,253.07 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมต่อเดือน 4,305.48 บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อ
เดือน 118,947.59 บาท มีราคาขายเฉลี่ย 42.75 บาท/จาน ปริมาณการขายต่อเดือน 4,103.33 จาน มีรายได้รวม
ต่อเดือน 175,417.50 บาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน เท่ากับ 52,164.43 บาท หรือกําไรต่อปี 
625,973.16 บาท ส่วนผลการวิเคราะห์หลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยพบว่า ร้านมีต้นทุนรวมต่อเดือน
เพิ่มขึ้นเป็น 147,594.14 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมต่อเดือน เท่ากับ 4,613.97 บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อ
เดือน 142,980.17 บาท ปริมาณการขายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 4,284.90 จาน/เดือน ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 
42.75 บาท/จาน ทําให้มีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 183,179.48 บาท ในกระบวนการพัฒนาร้านมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น
เดือนละ 308.49 บาท ขณะที่ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นสูงถึงเดือนละ 24,032.58 บาท จึงทําให้มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์
ลดลงเหลือเดือนละ 35,585.34 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นกําไรที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างจึงเป็นกําไรเกินปกติที่ผู้ประกอบการ
ได้รับ  
    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ ผลการศึกษาทางธุรกิจพบว่าก่อนการพัฒนา
มีต้นทุนรวมต่อเดือน 111,232.15 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวม 4,305.48 บาท และต้นทุนผันแปรรวม 106,926.67 
บาท และหลังการพัฒนามีต้นทุนรวมต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 135,560.64 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมเป็น 4,613.97 
บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อเดือน 130,946.67 บาท และมีกําไรทางธุรกิจต่อเดือน 47,618.84 บาท จะเห็นว่า
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับทางธุรกิจมีความแตกต่างกันในส่วนของต้นทุนผันแปรรายการต้นทุนค่าเสียโอกาส
ของเงินลงทุนและค่าแรงผู้ประกอบการ จึงทําให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าต้นทุนทางธุรกิจ และทําให้กําไร
ทางธุรกิจมากกว่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เดือนละ 12,020.92 บาท 

 4.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการหาระดับของปริมาณการผลิตที่ทําให้
รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมทั้งหมดของกิจการ หรือเป็นจุดที่ผลประกอบการไม่มีกําไรหรือขาดทุน  การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนมี 2 ประเภท คือ ปริมาณผลิต ณ จุดคุ้มทุน และรายได้รวม ณ จุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลการคํานวณดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

รายการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทางธุรกิจ 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
ต้นทุนคงที่ (TFC) 804,442.00 820,449.00 804,442.00 820,449.00 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 28.99 33.36 26.06 30.56 
ราคาเฉลี่ย (P) 42.75 42.75 42.75 42.75 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 136.78 142.83 136.78 142.83 
จํานวนผลผลติ ณ จดุคุ้มทุน 58,462.35 87,374.76  48,199.04  67,305.09 
รายได้ ณ จดุคุ้มทุน  2,4992,65.66 3,735,271.01  2,060,509.02  2,877,292.43 
ระยะเวลาคืนทุน  427.42  611.74   352.38   471.23  

  ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาพบว่า ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 
58,462.35จาน  รายได้ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 2,499,265.66 บาท ระยะเวลาคืนทุน 427.42 วัน หรือ 1 ปี กับ 2 
เดือน และหลังการพัฒนาการประกอบการร้านข้าวมันไก่มีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 87,374.76 จาน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน  3,735,271.01 บาท และระยะคืนทุนเพิ่มขึ้นเป็น 611.74 วัน หรือ 1 ปี กับ 8 เดือนกว่า และ
หากวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจ พบว่า ในทางธุรกิจการประกอบมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเร็วขึ้น และมี
ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้นด้วย กล่าวคือ ก่อนการพัฒนาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน ที่ 48,199.04 จาน มีรายได้ ณ 
จุดคุ้มทุน 2,060,509.02 บาท และระยะเวลาคืนทุน 352.38 วัน หรือ 11 เดือนกว่า และหลังการพัฒนามีปริมาณ
ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 67,305.09 จาน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2,877,292.43 บาท และมีระยะคืนทุน 471.23 วัน 
หรือ 1 ปี กับ 3 เดือน  

 
 5. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนา 

 การประเมินผลรปูแบบการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามสมมติฐานการวจิยั
ข้อที่ 1 และ 2 ได้แก่ การประเมินจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนาร้าน และการประเมินจากรายได้รวมของการประกอบการก่อนและ
หลังการพัฒนา ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7’P) การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ของผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนา
ร้าน ซึ่งเป็นผู้บริโภค 2 กลุ่มที่มีอิสระจากกันเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ข้อ 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสถิติทดสอบ p-
value ทุกรายกาประเมินในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีค่าเท่ากับ .000 ทําให้สรุปได้ว่าการพัฒนาร้านเป็น
หนึ่งข้าวมันไก่ตามรูปแบบของการวิจัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านของ
ร้านมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% ดังผลการวิเคราะห์
ในตารางที่ 4 นั่นคือ ในรูปแบบการพัฒนาร้านท่ีเกิดจากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคและผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งมีการพัฒนา 3 ส่วนได้แก่ การพัฒนาด้านกายภาพ มีการปรับปรุงและ
ตกแต่งร้านให้ดูสะอาด เพิ่มที่น่ังรับประทานอาหาร ทําป้ายหน้าร้าน และส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตาดของร้านทั้ง 7 ด้านเพิ่มขึ้นจนแตกต่างเมื่อเทียบกับก่อนการพัฒนา  
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนาและปรับปรุง 

ส่วนประสมทางการตลาด จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T df p-value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์       
ก่อนการพัฒนา 100 4.0433 0.62792 

-9.21* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.7500 0.44032 

2. ด้านราคา       
ก่อนการพัฒนา 100 4.1200 0.59463 

-6.03* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.5700 0.45020 

3. ด้านส่งเสริมการตลาด       
ก่อนการพัฒนา 100 3.4700 0.76994 

-11.30* 166.665 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.4975 0.48395 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
ก่อนการพัฒนา 100 3.3567 0.81547 

-10.38* 
167.894 0.000 

หลังการพัฒนา 100 4.3600 0.51898 
5. ด้านบุคคล       

ก่อนการพัฒนา 100 4.0850 0.56878 
-9.47* 

154.023 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.7000 0.31334 

6. ด้านกระบวนการในการท างาน       
ก่อนการพัฒนา 100 3.9100 0.59526 -10.17* 167.384 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.6267 0.37689 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ       
ก่อนการพัฒนา 100 3.9100 0.57610 -8.02* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.5067 0.47136 

 

  5.2 ผลการเปรียบเทียบรายได้รวมก่อนและหลังการพัฒนา เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหารายได้รวม
ก่อนและหลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัย โดยเก็บข้อมูลรายได้รวมต่อวันจากผู้ประกอบการ 18 วันก่อน
การพัฒนา และ 18 วันหลังการพัฒนา ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี ้

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายได้รวมก่อนและหลังการพัฒนาร้าน 
 

รายได้ N  S.D t p-value 
ก่อนการปรับปรุง 18 5,847.35 127.46 

-6.558 0.000 
หลังการปรบัปรุง 18 6,105.98 99.720 

  

 หลังการพัฒนาร้านทําให้รายได้รวมต่อวันหลังการพัฒนาเท่ากับ 6,105.98 บาท/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
รายได้ก่อนการพัฒนาเฉลี่ยวันละ 258.63 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
  จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ที่พบว่า เหตุผลหลักในการตัดสินใจใช้
บริการคือ รสชาติอาหารอร่อย ราคาอาหารและความคุ้มค่ากับปริมาณอาหาร การมีเพื่อนหรือญาติแนะนําให้มาใช้

X
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บริการ โดยส่วนใหญ่จะมาเวลาใช้บริการ 12.01-14.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช 
(2559) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารประเภทตามสั่งจากร้านที่มีเมนูหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล
ไม่แพงเกินไป หรือถ้าหากราคาแพงก็ต้องมีรสชาติที่อร่อย เหมาะสมกับราคา ความสะดวกในการเดินทาง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกและคนขายท่ีสุภาพ เต็มใจให้บริการ บริการด้วยความเป็นกันเองเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557) เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษย์ตามความต้องการเลือกจากรสชาติของอาหารและความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่าย 
  จากกลุ่มผู้ใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้รวมต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาอาหาร ปริมาณอาหาร และการส่งเสริมการตลาด ขณะที่ก่อน
การพัฒนาร้านผู้ประกอบการซึ่งขาดการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของตนเอง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดที่ทันสมัยผ่านสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงทําใหใ้นระยะแรกแม้ผู้ประกอบการจะมีการปรับปรุง
ร้านด้านกายภาพด้วยตนเอง แต่กลับไม่ทําให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น และหลังจากคณะผู้วิวิจัยได้ทําการศึกษาวิจัย
และพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายสื่อออนไลน์ โดยการให้ผู้บริโภคเช็คอินและกด
ถูกใจเพจแล้วแถมเครื่องดื่มน้ําอัดลม 1 ขวด ทําให้ปริมาณขายของร้านเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ รัชพร เอี่ยมแก้ว (2555) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่าโดยเฉพาะส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และราคามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อครั้งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ผู้บริโภคที่มี
ความแตกต่างเรื่องการศึกษาและรายได้สุทธิต่อเดือนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่ใกล้เคียงกัน พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อ
ที่มีเพศและอายุท่ีแตกต่างกัน ก็มีความคล้ายกันในด้านความถี่ของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่ทําให้เกิดความต่าง
คือ จํานวนเงินท่ีจ่ายต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร 
 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนการพัฒนาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ ราคา บุคคล กระบวนการในการทํางาน และด้านกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขณะที่
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของดนุรัตน์ ใจดี (2553) และวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์
การตลาดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น คณะผู้วิจัยนําผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่ให้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสดุไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้าน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและตกแต่งรา้น การ
ทําป้ายหน้าร้าน และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยสื่อ
ออนไลน์ แล้วทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาผู้บริโภค
มีความพึงพอต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านเพิ่มขึ้นและมากกว่าก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดการส่งเสริมการตลาด เช่น 
มีบัตรส่วนลด หรือบัตรสะสมแต้ม และควรรักษาคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่
เลือกมาใช้บริการ และยังสอดคล้องกับเชิดศักดิ์  เรือนคํา (2554) ที่พบว่า การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผ่านสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นสากล ส่งผลให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปซึ่งจะส่งผล
ต่อจํานวนลูกค้าและยอดขาย  
  ขณะที่ผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดก่อนการพัฒนาที่พบว่า ร้านเป็น
หนึ่งข้าวมันไก่ประสบปัญหาด้านลักษณะด้านส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกายภาพจํานวนที่
นั่งและป้ายหน้าร้าน เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่เป็นบ้านเช่าที่ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้มีการปรับปรุงร้านตามความ
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ต้องการได้ ทําได้เพียงการตกแต่งภายนอก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการไม่มีความถนัดทําให้ไม่สามารถ
เพิ่มยอดขายได้ แต่หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ทําการวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพโดยการ
ตกแต่งร้าน การเพิ่มที่นั่งร้านโดยใช้โต๊ะบาร์ และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ซึ่งทันสมัย
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ จึงส่งผลให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคที่มาใช้บริการก็มีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาวรรณ 
สุนทรโอวาท (2555) ที่ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่สื่อถึงประเภทอาหารและระดับของ
ร้านอาหาร และงานวิจัยค้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท
อาหารชุด คือ การออกแบบให้ภายใน ร้านมีความสว่างมาก ใช้อุณหภูมิแสงสีร้อน มีตู้โชว์อาหารหน้าร้าน รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านเป็นแบบบูธ และที่น่ังเป็นแบบม้านั่งยาว ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมดังกล่าว สามารถ
นามาเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม และสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

  เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปต่อยอดหรือพัฒนาในวิสาหกิจขนาดย่อมประเภทร้านอาหาร
ขนาดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาเพื่อการพัฒนากิจการร้านอาหารขนาดย่อม 
และการบริการวิชาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็น
สําหรับการทําวิจัยและพัฒนาร้านอาหารขนาดเล็ก ดังนี ้

  1. ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญและการดูแลรักษาความสะอาดด้านกายภาพของร้าน และภาชนะ
ที่ใช้ประกอบอาหารอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อใหส้ร้างบรรยากาศและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกิดความ
มั่นใจในความสะอาดถูกสุขอนามัย  

  2. ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและกล้าลงทุนทํากลยุทธ์การตลาด ทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยเพจ Facebook และการจัดโปรโมช่ันส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่องเพื่อจูงใจดึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  

  3. ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าต้องการความสะดวก รวดเร็ว ต้องการบริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ และให้บริการส่งอาหาร
ถึงทีบ่้านหรือท่ีทํางาน  

  4. สําหรับการประกอบการที่มีเพียงสมาชิกในครอบครัว ไม่มีลูกจ้าง และไม่สามารถส่งอาหารตรงถึงที่
บ้านหรือท่ีทํางานได้ ผู้ประกอบควรสร้างพันธมิตรกับเครือข่ายที่ทําธุรกิจรับ-ส่งอาหารในเขตพื้นที่ซึ่งเปิดให้บริการ
รับสั่งอาหารและบริการส่งอาหารผ่านแอพลิเคช่ัน 

  5. สถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นควรให้การส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ใช้ความรู้ทางวิชาการไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการได้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์จนเห็นผลแห่งความสําเร็จอย่างแท้จริง 

  6. กระบวนการการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนการกําหนดรูปแบบการพัฒนา ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ร่วมให้คําปรึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด  

  7. เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้ ผู้วิจัย
ควรมีการศึกษาเทคนิคและวิธีการดาํเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างละเอียด และควรมีการวางแผนการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาในทุกขั้นตอนให้รอบคอบและรัดกุม  

  8. ผู้วิจัยควรมีการควบคุมการบันทึกข้อมูลหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต รายการซื้อวัตถุดิบ ปริมาณขาย และอื่นๆ กับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
เที่ยงตรงท่ีสุด 
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  9. การบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาที่จัดให้เป็นการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ ควรมีการ
กําหนดเง่ือนไขหรือทําข้อตกลงให้ผู้ประกอบการเกิดการมีส่วนร่วมทั้งเงินงบประมาณ การตัดสินใจออกแบบการ
พัฒนาร้าน การหาวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงคุณค่าของผลงานที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
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