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นางสาว มณีกานต ์ล าเจยีกเทศ 

 
 บทคดัย่อ 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของ
ธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการหรอื
ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ   

ผลการวิจยั  

1) ความต้องการของตลาดต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภคในขณะนัน้ อย่าง
การรบัประทานอาหารนอกบา้นทีไ่ดร้บัความนิยมมากยิง่ขึน้ ซึง่เกดิมาจากวถีชีวีติของผูค้นไทย
ทีต่อ้งใชช้วีติอย่างเร่งรบี หากท ารา้นควรสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการเหล่าน้ีใหไ้ด้ 

2) ยอดขายผลมาจากมกีารเเข่งขนั และการเตบิโตของการด าเนินธุรกจิรา้นอาหารค่อนขา้งมคีวาม
ดุเดอืดอนัเนื่องมาจากรา้นอาหารนัน้ สามารถรเิริม่ไดง้่ายหากมเีงนิทุน เเต่ควรมองว่าจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างไรให้คงอยู่จากการด าเนินธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวมีการบริหารการลงทุน โดยการ
วางแผนกลยุทธจ์นพบว่าผลประกอบการเตบิโตขึน้รอ้ยละ 5 ในปีที ่2และปีถดัไป 

3) การด าเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ทางร้านเน้นเรื่องการจดัการทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นเรื่องส าคญัในการขบัเคลื่อนกจิการ มกีารอบรม พฒันาศกัยภาพการบรกิาร เพื่อให้
ลูกคา้สามารถสมัผสัไดถ้งึการมใีจรกัในการบรกิาร 

4) ดา้นการเงนิธุรกจิ เงนิลงทุนมกีารวางแผน ตอ้งมกีารตรวจสอบ วางแผนส ารองโดยการประเมนิ
จากยอดขายประกอบกบัต้นทุนในแต่ละวนั เพื่อลดความเสีย่งทีไ่ม่คาดคดิอย่างราคาและ ความ
ขาดเเคลนทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

5)  งบประมาณด าเนินงานงบประมาณด าเนินงานธุรกจิร้านก๋วยเตีย๋ว อาณาจกัรเสน้ไวท้ี ่500,000
บาทในการลงทุนและเงนิส ารองตัง้ไวท้ี ่500,000 บาทเช่นเดยีวกนัในกรณีฉุกเฉิน 



6)  การด าเนินธุรกจิระยะเวลาของโครงการ 5 ปี โดยสามารถก าหนดระยะเวลาคนืทุนได ้1.33 ปี 
7)  ด้านการปฏิบัติการได้ท าการจ าแนก และแบ่งหน้าที่ตามส่วนงานที่มีหน้าที่รบัผดิชอบ ตาม

ความสามารถ และความสมเหมาะ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานและ สง่ผลใหเ้กดิผลก าไร 
8)  การจดัการเชงิกลยุทธิม์กีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสภานการณ์ในขณะนัน้ โดยมี

การเจาะตลาดโดยใช้กลยุทธ์ผลัก เช่น การท าโปรโมชัน่ และ  กลยุทธ์ดึง เช่น ประชาสมัพันธ์ สื่อสาร
การตลาด เน้นการเเชร์ลงสื่อโซเชียล เริม่น ากลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ คดิเมนูใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อท า
การตลาด 
ค าส าคญั : ความต้องการด าเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียว อาณาจกัรเส้น,ก๋วยเต๋ียว 

 

Abstract 
Business Demand and Operation of Anajak san Noodle Shop 

The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 
4) strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive 
as well as the information related to business operations  
Results show that  
 1) The market needs are more consistent with the behavior of consumer at the moment. 
Like eating out are more popular because of people have hustling life. If doing this business should 
be able to focus these needs 

 2) Sales from competitive and growth of the business are quite fierce. Because restaurant 
is easy to open. How to survive the business Noodle with investment management, by planning 
strategically and the business can find that earnings grew 5 percent in year 2 and next year. 

           3) The operation of the business in the field of Organizational Behavior. We focus on human 
resource management is critical in driving business development training services. So, customers 
can feel the service mind. 

           4) Business finance, Investments are planned Must be checked Plans backed up by estimates 
of sales consists of the cost day by day. To reduce the risk of unexpected price and lack from the 
raw materials.          

5) The operating budget for the business is about 500,000 baht in investment and a reserve 
also on 500,000 baht for emergency 



 6) Operations period of 5 years and can determine the payback period is 1.33 years 

          7) Operations were classified and division by segment. According to the responsibility of 
performing duties. Ability And the suitability can create the performance and. Resulting in a profit  

Keyword:  Demand for operations, Anajak san Noodle Shop, Noodle Shop 

 

บทน า 
แต่ส่วนตวัจะชื่นชมการกนิอาหารประเภทเสน้มากๆสามารถกนิได้ทุกวนัเกอืบทุกมื้อไม่มเีบื่อเลย

และจากการทีค่อยหยบิจบัเป็นลูกมอืของแม่มาตลอดนัน้ ท าใหเ้ราซมึซบั และชอบการท าอาหารมคีวามสุข 
เมื่อได้เหน็คนที่รกัได้กนิอาหารฝีมอืเรา การปลูกฝงัจากครอบครวัอกีทัง้การสนันบสนุนให้เราท างาน และ
เรยีนรู้โดยให้เราปฎิบตังิานเองเกอืบในทุกขัน้ตอน เช่น การจบัจ่ายซื้อของ เลอืกวตัถุดบิในการน ามาปรบั  
รบัorder  เสริฟ์ของแมก้ระทัง้การยนือยู่หน้าหมอ้ลวกเสน้ ปรุงรสชามต่อชามส่งต่อใหลู้กคา้ สิง่เหล่านี้ท าให้
เรามคีวามอดทน มคีวามพยายาม มคีวามกลา้ไม่อายทีจ่ะท ามาหากนิถงึเเม้จะยงัเดก็กไ็ม่เขนิอายทีจ่ะตอบ 
หรอืบรกิารลูกคา้ ไดฝึ้กวชิาบรกิารตัง้แต่เดก็ ท าใหรู้ส้กึไดว้่าเรามทีกัษะเหล่านัน้มาพฒันาในงานของเราใน
ปจัจุบนัทีเ่ราเป็นพนักงานขายของบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึงต่อได ้ และทีส่ าคญัเป็นอกีหน่ึงอาชพีทีค่ดิไวว้่าใน
อนาคตอนัไม่ชา้นี้จะมโีอกาสเลี้ยงตวัเองอกีครัง้ในรูปแบบทีจ่รงิจงัมากขึน้ เป็นนายตวัเองมามุ่งมัน่กบัธุรกจิ
ตวัเองทีส่ามารถเลีย้งปากเลีย้งทอ้งทัง้ครอบครวัได้ 

และผู้วิจยัพบว่า พบว่า การจะด าเนินธุรกิจร้านอาหาร กรมพฒันาธุรกิจทางการค้าให้ข้อมูลว่า 
แนวโน้มของธุรกจิรา้นอาหารยงัคงมโีอกาสเตบิโต โดยประเมนิมูลค่าตลาดธุรกจิร้านอาหารในประเทศไทย  
ปี 2560 - 2561 มีมูลค่าสูงกว่า 4 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยงัพบว่า
อาหารไทย อาหาร ,อาหารไทยแบบ Street Food ยงัสามารถท าการดงึดูดนักท่องเทีย่วเขา้มาท่องเที่ยวมา
ลองรมิรสอาหารไทย อุดหนุนรา้นอาหารในประเทศไทยโดยค่าใช้จ่ายดา้นอาหารและเครื่องดื่มมมีูลค่าเพิม่
ขึน้ทุกปี โดยในปี 2560 มมีลูค่าถงึ 376,131.80 ลา้นบาท เตบิโตถงึ 14.27% เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จกั
และยอมรบัทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของรสชาตทิี่เป็นเอกลกัษณ์ ความหลากหลายของอาหารและความ 
คุ้มค่า จึงท าให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว  (บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน 
กุมภาพนัธ ์2562) 



ดงันัน้การศึกษาภาพรวมธุรกิจอาหารนัน้จะท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของความส าเร็จในธุรกิจ  
เพื่อผู้วิจยัเองจะได้น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ
รา้นอาหารในอนาคตต่อไป 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ที ่1 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัโดยการส ารวจ(Survey) ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูโดย

วธิกีารท าแบบสอบถามทางสือ่ออนไลน์ สง่ต่อกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้ท าการคดัเลอืกส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูการ
ส ารวจพฤตกิรรมและ ความตอ้งการในการบรโิภครา้นก๋วยเตีย๋วในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ชุด 
ช่วงระยะเวลาทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2562 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ.2562 
รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 30 วนั ตรวจสอบแบบสอบถามโดยท่านอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 2 ท่าน คอื 

- รองศาสตราจารยศ์ริชิยั พงษ์วชิยั อาจารยป์ระจ าภาควชิาสถติ ิคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- รองศาสตรส์ุวณีา ตัง้โพธสิุวรรณ อาจารยป์ระจ าภาควชิาวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 

ขัน้ที ่2 การคดัเลอืกบทความทีม่กีารสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จ านวน 3 เรื่องโดยพยายามคดัเลอืก
บทความจากสือ่ออนไลน์ทีต่รงประเดน็และมคีวามน่าเชื่อถอืทีสุ่ด ตามหวัขอ้ทีต่อ้งการ คอื 

1.การจดัการและ พฤตกิรรมองคก์ารในอุตสาหกรรม 
2.การจดัการการตลาดในอุตสาหกรรม 
3.การจดัการการเงนิในอุตสาหกรรม 
4.การจดัการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
5.การจดัการเชงิกลยุทธใ์นอุตสาหกรรม 

 เมื่อรวบรวมบทความทีต่อ้งการแลว้ท าการคดัเลอืก ว่าบทความใดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบังานวจิยั
แลว้สามารถน ามาสรา้งประโยชน์ รวมกบัขอ้มลูจากการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะหพ์ฒันา 
หรอื เป็นแนวทางในการต่อยอดทางธุรกจิ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. เป็นการรวบรวมขอ้มูลการแข่งขนัทางการตลาด ที่เป็นขอ้มูลที่มี Update เพื่อให้ทราบถงึความ
เคลื่อนของธุรกจิ และการด าเนินงาน ณ ขณะนัน้มแีนวโน้มไปในทศิทางใด 

2. สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษารวบรวมมาใหก้บัผูป้ระกอบการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิประเภท
รา้นอาหาร ใหท้ราบถงึกลยุทธท์างการตลาดและ แนวทางทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ของธุรกจิรา้นอาหาร 



3. น าไปใชเ้ป็นแนวทางในปฎิบตังิาน เพื่อปรบัปรุงรา้นใหส้อดคลอ้งและ ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

4. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห ์และน าขอ้มูลมาพจิารณาในการประกอบการตดัสนิใจในการ
ลงทุนธุรกจิ 

       
ผลการวิจยั 

- สรุปผลศกึษาความตอ้งการ และพฤตกิรรมของตลาดตามปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P 
1. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นสนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคก๋วยเตีย๋วจากรสชาต ิและคุณภาพ
ของอาหารถงึรอ้ยละ 32.07 โดยเรื่องความสะอาด และถูกสุขลกัษณะมผีลรองลงมารอ้ยละ 21.25 พรอ้มทัง้
ผูบ้รโิภคชอบ และเน้นเรื่องความหลากหลายของเมนูทีส่ามารถเลอืกไดต้ามชอบเหน็ผลสรุปไดจ้ากการเลอืก
ประเภทเสน้ น ้าซุป หรอืเมนูอื่นๆทีผู่บ้รโิภคเลอืกทุกรายการแต่อาจจะจะวดัตามความชอบว่าชอบเมนูไหน
มากกว่ากนั เริม่จากการเลอืกเสน้ประเภททีเ่ลอืกมากทีสุ่ดเป็นเสน้เสก็เลก็รอ้ยละ 26.11 ทีถู่กเลอืกถดัมา
เเละมอีนัดบัใกลเ้คยีงเป็นเสน้บะหมีเ่หลอืงเสน้แบบกลม และเสน้หมี ่สว่นรายการอื่นๆกถ็ูกเลอืกทุกรายการ
ตามความชอบของแต่ละคนทัง้เสน้ใหญ่  เสน้เฝอเป็นตน้และ ยงัมกีารแนะน าเพิม่เตมิเป็นเสน้มาม่า และวุน้
เสน้ ในสว่นของซุปนัน้เลอืกน ้าตกถงึรอ้ยละ 28.09 รองลงมาเป็นซุปน ้าใสมคีะเเนนไม่ทิง้ห่างกนัทีร่อ้ยละ 
19.10 ตามมาดว้ยน ้าตม้ย าน้าขน้ เมนูของว่างเมนูของทอดต่างๆไดร้บัเลอืกเป็นอนัดบั 1 รอ้ยละ 30 
รองลงมาเป็นลวกจิ้ม ถดัมาเป็นลูกชิน้ป้ิง และย าต่างๆมแีนะน าเมนูตุ๋นเพิม่อกีดว้ย  ส าหรบัของหวานเลอืก
ขนมถว้ยใบเตยมากทีสุ่ดรอ้ยละ 23.48 รองมาเป็นเฉาก๊วย ลอดช่องไทย และ ทบัทมิกรอบกะทสิดมคีนเลอืก
เท่ากนัทีร่อ้ยละ 18.23 ดา้นเครื่องดื่มนัน้ สว่นใหญ่เลอืกว่าตอ้งมนี ้าเปล่าถงึรอ้ยละ 31.89 อนัดบั 2 เป็น
น ้าอดัลม โดยมกีารเลอืกน ้าเกก็ฮวย และ น ้าอญัชนัมะนาวใกลเ้คยีงกนัทีร่อ้ยละ 15.68 และ 15.13 

2. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา (Price) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคก๋วยเตีย๋วในราคาต่อชาม 35บาท ทีร่อ้ย
ละ 35 และ รองลงมาเป็นราคา 45 บาทรอ้ยละ 38.5 ซึง่มกีารแนะน าเพิม่เตมิจากผูบ้รโิภคว่าหากราคาแพง
แต่คุณภาพ และราคาชาตดิกีย็่อมจ่าย เพราะถอืว่าซือ้ความคุม้ค่า 

3. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นสถานที ่(Place) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคก๋วยเตีย๋วจากบรเิวณใกลท้ีพ่กั รอ้ยละ 
31.76 พืน้ทีต่่อมาทีค่ะแนนถอืว่าไม่ห่างกนัมาก เป็นรมิฟุตบาท หรอืตลาดนัดรอ้ยละ 30.82 มกีารเลอืกทาน
ทีร่า้นรอ้ยละ 66.5 เพราะสว่นใหญ่ใหเ้พราะผลถงึว่าการทานก๋วยเตีย๋วทีร่า้นไดอ้รรถรสกว่า และมคีวาม



อร่อยกว่าการน ากลบัมาทานทีบ่า้น เวลาทีส่ามารถเลอืกทานสว่นใหญ่เลอืกคอื เวลา 12.01-14.00น.รอ้ยละ 
64 รองลงมาเป็นเวลา หลงั18.01น.เป็นตน้ไปรอ้ยละ 15 พรอ้มทัง้หากมทีีจ่อดรถดว้ยเพือ่อ านวยความ
สะดวกกจ็ะดมีาก เพราะคนสว่นใหญ่เลอืกมากถงึรอ้ยละ 41.98 รองลงมาเป็นรา้นทีม่พีืน้ทีต่ดิถนนรอ้ยละ 
32.10 

4. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจ หรอืเลอืกบรโิภคก๋วยเตีย๋วจากการ
คดิเมนูใหม่ๆดงึดดูลูกคา้ถงึรอ้ยละ 35.99 การรบัข่าวสารการแนะน ารา้นสว่นใหญ่เลอืกจากสื่่ออนิเตอรอ์ย่าง 
Facebook รอ้ยละ 57.95 รองลงมาเป็นการสง่สือ่โฆษณาสาธารณะต่างๆและหากมกีารบรกิารสัง่ซือ้ทาง 
Lineman หรอื Facebook ได ้มคีนใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมากกว่าถงึรอ้ยละ 67 

5. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นบุคคากร (People) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจเลอืกรา้นก๋วยเตีย๋ว การดแูลเอาใจใสจาก
พนกังานทีม่ตี่อลูกคา้มตี่อผลต่อการเลอืกทานทีร่า้นไดร้อ้ยละ 3.22 ถงึแมจ้ะดไูม่ส าคญัเท่ากบันอกเหนือจาก
รสชาต ิคุณภาพของอาหาร และ ราคา เเต่ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าการดงึดดูลูกคา้โดยใชค้นกต็อ้งสรา้งความ
ประทบัใจ และพงึพอใจในการบรกิาร เพือ่ใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้รกิารอกีเรื่อยๆ 

6. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการ (Process) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจ หรอืเลอืกบรโิภคก๋วยเตีย๋วจากการบรกิาร
ทีม่คีวามรวดเรว็ มมีาตรฐานมผีลในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้อ้ยละ 10.25 รองลงจากปจัจยั
ดา้นการตลาดสว่นอื่นๆ การจดัการปฎบิตังิานอย่างเป็นระบบ มคีวามรวดเรว็สามารถท าการรบัสง่ order 
คดิเงนิโดยไม่ท าใหลู้กคา้ตอ้งรอนาน 

7. สรุปขอ้มลูการพฤตกิรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจ หรอืเลอืกบรโิภค
ก๋วยเตีย๋วนอกจากเมนูอาหารแลว้ รปูลกัษณ์ภายนอกกม็สีว่นประกอบดว้ย รา้นน่านัง่ เมนูชวนใหอ้ย่างเลอืก 
และลองทาน ดงันัน้การจดัแต่งหน้ารา้นใหม้สีือ่ รปูเมนู ดงึดดูความสนใจถงึรอ้ยละ 28.91 และความสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ รอ้ยละ 21.25 ย่อมท าใหร้า้นน่าเขา้ไปใชบ้รกิาร 

 - สรุปผลศกึษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี 
จากการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคดา้นความสามารถในการใหค้วามสนับสนุนธุรกจิโดย

นบัไดจ้ากความสามารถในการใหบ้รกิารต่อวนัซึง่บริการได ้320 คน ค่าเฉลีย่ความสามารถในการ
รบัประทานหวัละ 80 บาทต่อคน โดยสามารถสรุปยอดรวมต่อวนัได ้25,600 บาทต่อวนั และสรุปยอดรวมต่อ



เดอืนได ้768,000 บาทต่อเดอืน ส าหรบัรายไดใ้นการด าเนินงานของปีแรกจะประมาณ 9,216,000 บาทต่อปี 
การด าเนินงานธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋ว อาญาจกัรเสน้พบว่าเเมใ้นปีแรกอาจจะมกี าลงัน้อยแต่ความตอ้งการ
เพิม่ขึน่ในทุกปีสง่ผลใหปี้ถดัๆไปยอดขายเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5 เพือ่ค านวณหาจุดคุม้ทุนของการด าเนินการ 
5ปี จะอยู่ที ่1.33 ปี  

 -สรุปผลศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 
การด าเนินงานของความตอ้งการ และการด าเนินงานธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋ว อาญาจกัรเสน้ในสว่นของ

หน้ารา้นนัน้ ท าการขายบรเิวณกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ทีร่ชัดา ในตลาดนดัรถไฟรชัดา โดยเปิดใหบ้รกิาร
เวลาเปิด-ปิด : 17.00 น. – 01.00 น. เปิดบรกิารวนัองัคารถงึวนัอาทติย ์โดยมโีต๊ะบรกิารจ านวน 10 โต๊ะ มี
เมนูเดด็เป็นก๋วยเตีย๋วน ้าตกสตูรเขม้ขน้ แต่มนี ้าซุปในเลอืกหลายแบบทัง้น ้าใสซุปกระดกูหม ู ตม้ย าน ้าใส-น ้า
ขน้ เสน้หลากหลายแบบทัง้เสน้เลก็ เสน้ใหญ่ บะหมี ่เสน้หมี ่และอื่นๆตามความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่สรา้ง
ความแตกต่างอย่างเสน้ราเมง เฝอเป็นตน้ พรอ้มทัง้มเีมนูอื่นๆทัง้ของทอด ลวกจิม้ ลูกชิน้ป้ิง ย ารสเดด็ ของ
หวานผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนไปเรื่อยๆอย่างลอดช่องไทย เฉากว็ยเป็นตน้ แต่ยนืพืน้เป็นขนมถว้ยใบเตยมใีห้
ทานทุกวนั เมนูน ้าหลากหลาย มนี ้าอดัลมแบบโบราณบรกิารดว้ย มกีารคดิเมนูใหม่จากการสรรคดัวตัถุดบิ
เพือ่สรา้งเมนูในรูปแบบ set ดงึดดูลูกคา้ เพือ่ไม่เกดิความเบื่อ หาทางเลอืกเพิม่เตมิใหลู้กคา้มากยิง่ขึน้ และ
เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการตามขอ้มลูทีม่กีารเกบ็ขอ้มูลมาไดจ้ากการท าวจิยัในครัง้นี้ 

 -สรุปผลศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ส าหรบัในช่วงเวลา 5 ปีแรกนัน้ ในการด าเนินธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋วอาณาจกัรเสน้นัน้ ใชก้ารด าเนินกล

ยุทธต์ามสภาวะ และสถานการณ์ในขณะนัน้ เลอืกหยบิใชห้มุนเวยีน และเลอืกแบบความเหมาะสม  เพือ่ให้
การเตบิโตของธุรกจิอย่าง วเิคราะห ์Five Force Model ตามพืน้ทีท่ีต่นเองท าการด าเนินการขาย เพือ่ท าการ
วเิคราะหค์ู่เเขง่ทีอ่ยู่ในบรเิวณเดยีวกนั เมื่อท าการวเิคราะหเ์รยีบรอ้ยจงึน ามาวางแผนกลยุทธต์่อไปอย่างกล
ยุทธก์ารเตบิโตประกอบกบัการใชเ้ครื่องมอืการตลาดอย่าง 7P ร่วมดว้ย โดยเริม่จากขัน้แรกเป็นสภาพกล
ยุทธแ์บบการเจาะตลาด  โดยใชก้ลยุทธผ์ลกั เช่น การท าโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม การผลกัสนิคา้ชื่อ
รา้นออกไปสูต่ลาด และ กลยุทธด์งึ เช่น การท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์สือ่สารการตลาด ดงึดดูใหผู้บ้รโิภค
เขา้มาซือ้เอง เน้นการเเชรล์ง Facebook บอกปากต่อปาก โดยมกีลยุทธพ์ืน้ฐานดา้นรสชาต ิการบรกิาร 
คุณภาพวตัถุดบิ  และราคามาเป็นสิง่ดงึดดูร่วมดว้ยแลว้ จงึเริม่น ากลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑใ์นปีที่ 2 หรอื
เรว็กว่าเหน็ตามสมควร ของการท าธุรกจิคอื การพฒันาเมนูใหม่ใหเ้กดิขึน้  
 

 



การวิจารณ์ 

 -สรุปผลศกึษาความตอ้งการ และพฤตกิรรมของตลาดตามปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P 
1. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (Product) 

ผูบ้รโิภคชอบความหลากหลายมเีมนูแปลกใหม่ใหเ้ลอืก ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัพฤตกิรรมดงักล่าวสามารถ
สงัเกตเหน็ไดจ้ากสภาวะใกล้ๆ ตวัอย่างรา้นอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกเมนูหลายอย่างสามารถสัง่อะไรก็ได ้มเีมนูเสน้ 
ขา้วหลากหลายแบบทีส่ามารถเลอืกได ้ย่อมสรา้งความสะดวก และสรา้งความน่าสนใจใหลู้กคา้เขา้มาใช้
บรกิารมีเ่ป็นแบบครบวงจรเมนูคาว หวานออกจากรา้นไปกอ็ิม่เลย เเละเมนูก๋วยเตีย๋วกเ็ป็นหน่ึงเมนูทีท่าน
เองมใีหเ้ลอืกหลายแบบเช่นกนั มคีวามสะดวก รวดเรว็ไม่ใชเ้วลาไม่มากหรอื นานเกนิไป  

2. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) 
ผูบ้รโิภคชอบราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ ผูว้จิยัเหน็ว่า สภาพเศรษฐกจิ
ปจัจุบนั และวถิกีารด าเนินชวิติของคนในปจัจุบนัทีค่นมกัเน้นความรวดเรด็ ความสบายนัน้ เรื่องดงักล่าวมี
ผลประกอบในการตดัสนิใจในการเลอืกกนิ เลอืกใช ้สภาพเศรษฐกจิทีด่ฝืูดเคอืงคนมกีารใชจ่้ายโดยการคดิ
อย่างรอบคอบถงึความจ าเป็น และประโชยน์ทีต่นจะไดว้่าคุม้ค่ามากน้อยขนาดไหนนัน้มมีากยิง่ขึน้ จงึพบว่า
หากราคาสนิคา้ทีเ่ลอืกใช ้หรอืทานนัน้มรีาคาแพงกจ็รงิแต่ผูบ้รโิภครูส้กึไดถ้งึความคุม้ค่ากย็อมจ่าย หรอืถา้
ยิง่ไดร้าคาทีถู่กดว้ยย่อมเป็นทางเลอืกใหลู้กคา้ยิง่เขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้มากยิง่ขึน้ เพราะทุกคนชอบของ
ถูก และมคีุณภาพอยู่แลว้ แต่ในความเหน็ของผูว้จิยันัน้ การเน้นราคาทีถู่กจนผูป้ระกอบการตอ้งมาแบก
ภาระเองมโีอกาสอาจสรา้งความเสยีหายต่อการด าเนินธุรกจิได ้ควรเน้นทีคุ่ณภาพ การบรกิารทีด่ตี ัง้ราคา
เป็นกลางทีสุ่ดทีท่ ัง้ลูกคา้ และผูป้ระกอบการสามารถรบัได ้และอยู่รอด 

3. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานที ่(Place) 
ผูบ้รโิภคชอบเลอืกจากความงา่ย และสะดวกหาซือ้ทานใกลพ้ืน้ทีท่ีต่นเองพกั อย่างน้อยการอยู่ตดิถนน หรอื
มทีีจ่อดรถ ผูว้จิยัเหน็กบัการอ านวยความสะดวกในเรื่องทีจ่อดรถถงึเเมอ้าจจะไม่อยู่ตดิถนนกต็าม เเต่
ปจัจุบนัผูค้นมรีถใชก้นัในทุกๆครวัเรอืน ดงันัน้รา้นทีม่ทีีจ่อดรถจงึมคีวามไดเ้ปรยีบในการรองรบัจ านวน
ลูกคา้เป็นพเิศษเทยีบกบัรา้นทีไ่ม่มทีีจ่อดอาจจะถูกมองขา้มไป ยิง่ถา้มกีารหาพืน้ทีใ่กลข้นสง่ยิง่สะดวกมาก
ยิง่ขึน้ ส าหรบัคนทีไ่ม่ไดใ้ชร้ถกส็ามารถมาเเวะทาน หรอืซือ้กลบัไปทานกง็่ายยิง่ขึน้อกีดว้ย 

4. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัทีป่ระสมทางการตลาดดา้นสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion) ผูบ้รโิภคเลอืกใหม้กีารสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ มกีารประชาสมัพนัธท์างสือ่อย่าง Facebook  เพือ่
เป็นการดงึดดู ผูว้จิยัเหน็ดว้ยเนื่องจากในตลาดอาหารมรีา้นอาหารเกดิขึน้อยู่ตลอด และจ านวนมาก การคดิ
สรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ ท าในรูปแบบset จบัคู่เมนูกบัเครื่องดื่ม หรอืของหวาน เพือ่ใหเ้กดิความน่าสนใจ และ



ตัง้ราคาpromotionจดัเป็นรอบๆ มกีารสง่เสรมิประชาสมัพนัธล์ง facebook และเวบ็ Wongnai จดัแคมเปญ
สรา้งกระแสปากต่อปาก เพื่อเป็นการกระตุ้นใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

5. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคคากร (People) 
ผูบ้รโิภคชอบใหม้กีารบรกิารทีม่คีวามเอาใจใส ผูว้จิยัมคีวามเหน็ดว้ยในขอ้นี้เนื่องรา้นทีก่ารแบบ service 
mind มคีวามเอาใจใสในการบรกิารย่อมสามารถย่อมสรา้งความประทบัใน ซือ้ใจลูกคา้ใหอ้ยากเขา้ใชบ้รกิาร
อกี หากบรกิารไม่ดยี่อมมกีารรอ้งเรยีนและ สือ่ในปจัจุบนัมคีวามเปิดกวา้งมาก หากเกดิขอ้ผดิพลาดจนมกีาร
รอ้งเรยีนลงสือ่ไดจ้นเกดิความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง ดงันัน้การบรกิารทีม่าจากคนหากมกีารบรกิารทีด่ยี่อมมี
ชยัในการสรา้งความจดจ าทีด่ไีปดว้ย 

6. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 
(Process) ผูบ้รโิภคชอบการบรกิารทีร่วดเรว็ และมมีาตรฐาน ผูว้จิยัมคีวามเหน็ดว้ยกบัความเหน็นี้ หากมี
การบรกิารทีม่คีวามคล่องตวัเป็นระบบไม่ท าใหลู้กคา้ต้องมารอใชบ้รกิารนาน ย่อมเป็นการดทีัง้ต่อลูกคา้ และ
ผูป้ระกอบการ ลูกคา้ไดก้ารบรกิารทีร่วดเรว็ ตามควิ ถูกตอ้งตามorder และผูป้ระกอบการยงัสามารถรบั
ลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

7. ผลการตดัสนิใจเลอืกทานก๋วยเตีย๋วโดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญั หรอืมองขา้ม เเต่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า
รปูลกัษณ์ ภาพจ าว่าพนกังานทีม่คีวามสะอาด รา้นมคีวามน่านัง่ย่อมเป็นเรื่องส าคญัมาก เพราะการสรา้ง
ความประทบัใจจากการมองเหน็ก่อนเป็นอนัดบัแรก ย่อมเพิม่โอกาสในท าใหลู้กคา้เขา้ใชบ้รกิารจาก
ภาพลกัษณ์ทีด่ดูเีหล่านัน้  

 -สรุปผลศกึษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี  
จากการศกึษา และสรุปการวางแผนยอดขาย และแนวโน้มยอดขาย 5ปี มคีวามเสีย่งเรื่องการลงทุน 

เนื่องจากโอกาสทีร่าคาค่าเช่าพืน้ที ่และวตัถุดบิมโีอกาสเปลีย่นแปลงค่อนขา้งสงู เราซึง่เป็นประกอบการตอ้ง
มกีารปรบัตวัใหท้นัตามสภานการณ์ ณ ปจัจุบนัใหไ้ด ้พรอ้มทัง้อาจจะตอ้งมกีารรกัษาเงนิทุน เพือ่ส ารองจ่าย
ในกรณีมเีหตุฉุกเฉินอาจจะตอ้งท าการตดัรายการทีไ่ม่จ าเป็นออกสง่เสรมิการตลาดตามสมควร เมื่อเหน็
โอกาสทีเ่หมาะสมจงึท าการผลกัดนักลยุทธ ์เพือ่ท าการเพิม่ศกัยภาพในการขายคงรกัษาลูกคา้ฐานเดมิก่อน 
หากสภาวะความเสีย่งลดลง หรอืไม่มจีงึเดนิหาขยายตลาดใหม่ หรอืฐานลูกคา้ใหม่ เพราะสิง่เหล่าย่อมใช้
เงนิทุนในการด าเนินการต่อ 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&q=servicemind&sa=X&ved=0ahUKEwjY3tvoiObjAhWa6XMBHYO_BQ0Q7xYILSgA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&q=servicemind&sa=X&ved=0ahUKEwjY3tvoiObjAhWa6XMBHYO_BQ0Q7xYILSgA


  - สรุปผลศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 
การด าเนินงานของความตอ้งการ และการด าเนินงานธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋ว อาญาจกัรเสน้ในสว่นของ

หน้ารา้นนัน้ ท าการขายบรเิวณกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ทีร่ชัดา ในตลาดนดัรถไฟรชัดา ในช่วงเเรกในการ
ด าเนินกจิการทีอ่าจจะไม่เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูบ้รโิภค จงึท าใหม้คี่าใชจ่้ายทัง้ค่าเช่า ค่าจา้ง และค่าวตัถุดบิ 
อาจจะท าใหร้ายไดไ้ม่พอกบัค่าใชไ้ด ้ซึง่ท าใหต้อ้งใหค้วามส าคญั และเจาะจงการเรื่องการสง่เสรมิเรื่อง
การตลาด และการประชาสมัพนัธอ์ย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ เพือ่ใหธุ้รกจินี้เป็นทีรู่จ้กั และคุน้ห ูคุน้ตา
ผูบ้รโิภคใหไ้ด ้จนเกดิความสนใจเพือ่มาอยากลองชมิเเละ เกดิการบอกต่อปาก จนเกดิความอยู่ตวัของธุรกจิ
จงึน าขอ้มลูการขายมาวเิคราะห ์เพือ่ท าการปรบัแผนการด าเนินงานใหเ้กดิก าไรเพิม่ขึน้ต่อๆไป 

 -สรุปผลศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
จากการสรุปผลการศกึษาความตอ้งการ และการด าเนินงานธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋ว อาญาจกัรเสน้ใน

สว่นของหน้ารา้นนัน้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าการด าเนินกลยุทธใ์นระยะเวลา 5 ปี ต้องท าการการประเมนิ
รายวนั และเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดมาประมวลรวมดว้ย เพือ่มาใชใ้นการวเิคราะห ์และวดัผลกลยุทธใ์นแต่ละรอบ
ทีม่กีารเลอืกใช ้โดยน าขอ้มูลจากยอดขาย  ค่าใชจ่้ายในรา้น และตอ้งมปีระเมนิร่วมกบัความพงึพอใจของ
ลูกคา้ เพือ่ใหท้ราบถงึผลของการด าเนินงานว่าประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่ หรอื ควรท าการ
ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัภาวะในขณะนัน้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

-ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั 

จากการศกึษาการด าเนินงานของความตอ้งการ และการด าเนินงานธุรกจิรา้นก๋วยเตีย๋ว อาญาจกัร
เสน้นัน้ ท าใหผู้ว้จิยัทราบถงึความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในการเลอืกบรโิภค และรายละเอยีดของการ
ด าเนินงาน ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ดา้นความตอ้งการ และพฤตกิรรมของตลาด ผูบ้รโิภคย่อมมคีวามตอ้งการ และพฤตกิรรมที่
สามารถเกดิความเปลีย่นไดต้ลอด เช่นมคีู่เเขง่เขา้มาเเย่งชงิตลาด ความนิยมในผลติภณัฑ ์ดงันัน้
ผูป้ระกอบการควรมกีารสงัเกต ศกึษา และท าการตดิตามสถานณ์อย่างใกล้ชดิ เพือ่รกัษาความไดเ้ปรยีบใน
การด าเนินธุรกจิ 

2. ดา้นยอดขาย และแนวโน้ม เนื่องจากรา้นอาหารตอ้งมกีารใชว้ตัถุดบิ เพือ่น ามาประกอบเป็นหน่ึง
เมนูความไม่เสถยีรของราคาทีม่กีารขึน้ลงตามสภาวะทางเศรษฐกจิ หรอืสภาพแวดลอ้มจงึควรน ามา



พจิารณาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ พรอ้มก าลงัความสามารถในการซือ้ของผูบ้รโิภค เพือ่น ามาเป็นแนว
ตามใหก้ารปรบัราคาใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบการทีสุ่ด 

3. ดา้นการด าเนินงานของธุรกจิประกอบกจิการโดยการเช่าพืน้ทีใ่นตลาดนดั อาจจะเสยีค่าใชจ่้ายใน
การเช่าพืน้ทีข่ายไม่มากนกั แต่อาจตอ้งเสีย่งกบัสถาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นอยู่ตลอด โดยเฉพาะหน้าฝนที่
โอกาสทีจ่ะศูนยเ์สยีรายไดไ้ด ้แต่อาจจะท าชดเชยโดยการขายในวนัอื่นๆเพือ่เป็นกบัเฉลีย่ความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

4. ดา้นการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกจิตอ้งมกีารวางแผนส ารอง เพือ่รบัมอื
กบัสิง่ทีไ่ม่อาจคาดคดิว่าจะเกดิขึน้ เช่นการตุนสนิคา้เมื่อสนิคา้หรอืวตัถุดบิเกดิการขาดเเคลน หรอืม ี
supplier ส ารองมากกว่า 1เจา้ เพราะสิง่เหล่านี้มผีลต่อตน้ทุนในการบรหิารงานต่อไปได้ 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาด้านการตลาดทัง้สภาพธุรกจิ คู่แข่ง กลยุทธ์สมยัใหม่ของนักวชิาการให้มคีวาม

หลากหลายมากขึ้น มกีารมองหาตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ อกีทัง้ท าการหาขอ้มูลท าใหเ้กดิการเรยีนรู้ เพื่อช่วย
ในเรื่องของการพฒันาเทคนิคการขาย หรอืผลติสนิคา้ใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของตลาด 

2. การเพิม่สวสัดกิารพนักงาน เพื่อการจูงใจพนักงานเป็นสิง่ส าคญัการบรกิารที่ใช้แรงงานในการ
ท างานย่อมมคีวามเหนื่อยลา้ และอาจเกดิภาวะหมดก าลงัใจได ้เราจงึควรทีจ่ะต้องรกัษาพนักงานทีด่ีเอาไว้ 
สงัเกตจากการให้รางวลัตามความสามารถในการดงึลูกค้าเขา้ร้าน จากการตชิมจากลูกค้า มีการให้รางวลั
เป็นเงนิประจ าปี ย่อมเป็นการสรา้งก าลงัใจอยากช่วยงานใหเ้กดิผลส าเรจ็อย่างแน่นอน 

3. ท าการส ารวจกลุ่มผูบ้รโิภคอย่างน้อยปีละ 1ครัง้ เพือ่จะไดท้ราบจงึความเปลีย่นแปลง และปจัจยั
ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพือ่น ามาวเิคราะหก์บัธรุกจิมกีารพฒันาทางดา้นการบรกิารได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
ทีสุ่ด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัความตอ้งการ และการด าเนินงานธุรกจิ รา้นก๋วยเตีย๋ว อาณาจกัรเสน้ ฉบบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยดี
ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
รามค าแหงทุกท่าน และดว้ยความกรุณาของรองศาสตราจารยส์มจติร ลว้นเจรญิ ในฐานะอาจารยท์ีป่รกึษาที่
ไดใ้หค้ าแนะน า ร่วมทัง้ค าปรกึษาทีด่ตีลอดจนสามารถน ามาแกไ้ขในขอบกพร่องต่างๆ และทัง้ท่านอาจารยท์ี่
มคีวามเชีย่วชาญ 2 ท่าน คอื รองศาสตราจารยศ์ริชิยั พงษ์วชิยั และรองศาสตรส์ุวณีา ตัง้โพธสิุวรรณ ซึ่งได้
ใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ เพือ่ท าการปรบัปรุงงานวจิยัให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ



เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี พรอ้มกนัน้ีขออนุญาต และกราบขอบพระคุณผูป้ระกอบการจากบทความทีไ่ด้รบั
การคดัเลอืกบทสมัภาษณ์ทีไ่ดใ้หข้อ้มลูทีม่คีวามน่าสนใจ และมกีารแสดงความคดิเหน็ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
เพือ่การน าไปวเิคราะหแ์ละวางแผนธุรกจินี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีโ่ครงการปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิทุกท่าน ที่
ใหค้วามช่วยเหลอืและ ประสานงานจนสามารถท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเรจ็ลุล่วง และหากมขีอ้ผดิพลาด 
ประการใดผูจ้ดัท าขอน้อมรบัและ ยนิดรีบัฟงัความคดิเหน็และค าชีแ้นะทุกประการ 
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