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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดาเนินการของ
ธุรกิจ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการหรือ
ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิ จยั
1) ความต้องการของตลาดต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริโภคในขณะนัน้ อย่าง
การรับประทานอาหารนอกบ้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เกิดมาจากวีถชี วี ติ ของผูค้ นไทย
ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ อย่างเร่งรีบ หากทาร้านควรสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ให้ได้
2) ยอดขายผลมาจากมีการเเข่งขัน และการเติบโตของการดาเนินธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างมีความ
ดุเดือดอันเนื่องมาจากร้านอาหารนัน้ สามารถริเริม่ ได้ง่ายหากมีเงินทุน เเต่ควรมองว่าจะดาเนิน
ธุ ร กิจ อย่ า งไรให้ค งอยู่จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิจ ร้า นก๋ ว ยเตี๋ย วมีก ารบริห ารการลงทุ น โดยการ
วางแผนกลยุทธ์จนพบว่าผลประกอบการเติบโตขึน้ ร้อยละ 5 ในปีท่ี 2และปีถดั ไป
3) การดาเนินงานของธุ รกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ทางร้านเน้ นเรื่อ งการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็ นเรื่องสาคัญในการขับเคลื่อนกิจการ มีการอบรม พัฒนาศักยภาพการบริการ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถงึ การมีใจรักในการบริการ
4) ด้านการเงินธุรกิจ เงินลงทุนมีการวางแผน ต้องมีการตรวจสอบ วางแผนสารองโดยการประเมิน
จากยอดขายประกอบกับต้นทุนในแต่ละวัน เพื่อลดความเสีย่ งทีไ่ ม่คาดคิดอย่างราคาและ ความ
ขาดเเคลนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
5) งบประมาณดาเนินงานงบประมาณดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาณาจักรเส้นไว้ท่ี 500,000
บาทในการลงทุนและเงินสารองตัง้ ไว้ท่ี 500,000 บาทเช่นเดียวกันในกรณีฉุกเฉิน

6) การดาเนินธุรกิจระยะเวลาของโครงการ 5 ปี โดยสามารถกาหนดระยะเวลาคืนทุนได้ 1.33 ปี
7) ด้านการปฏิบัติก ารได้ทาการจาแนก และแบ่งหน้ าที่ต ามส่วนงานที่มีหน้ าที่รบั ผิดชอบ ตาม
ความสามารถ และความสมเหมาะ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและ ส่งผลให้เกิดผลกาไร
8) การจัดการเชิงกลยุทธิมี์ การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสภานการณ์ในขณะนัน้ โดยมี
การเจาะตลาดโดยใช้ก ลยุทธ์ผ ลัก เช่น การทาโปรโมชัน่ และ กลยุทธ์ดึง เช่น ประชาสัมพันธ์ สื่อ สาร
การตลาด เน้นการเเชร์ลงสื่อโซเชียล เริม่ นากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดเมนู ใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อทา
การตลาด
คาสาคัญ : ความต้องการดาเนิ นงานธุรกิ จร้านก๋วยเตี๋ยว อาณาจักรเส้น,ก๋วยเตี๋ยว

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

บทนา
แต่ส่วนตัวจะชื่นชมการกินอาหารประเภทเส้นมากๆสามารถกินได้ทุกวันเกือบทุกมื้อไม่มเี บื่อเลย
และจากการทีค่ อยหยิบจับเป็ นลูกมือของแม่มาตลอดนัน้ ทาให้เราซึมซับ และชอบการทาอาหารมีความสุข
เมื่อได้เห็นคนที่รกั ได้กนิ อาหารฝี มอื เรา การปลูกฝงั จากครอบครัวอีกทัง้ การสนันบสนุ นให้เราทางาน และ
เรียนรู้โดยให้เราปฎิบตั งิ านเองเกือบในทุกขัน้ ตอน เช่น การจับจ่ายซื้อของ เลือกวัตถุดบิ ในการนามาปรับ
รับorder เสริฟของแม้
์
กระทัง้ การยืนอยู่หน้าหม้อลวกเส้น ปรุงรสชามต่อชามส่งต่อให้ลูกค้า สิง่ เหล่านี้ทาให้
เรามีความอดทน มีความพยายาม มีความกล้าไม่อายทีจ่ ะทามาหากินถึงเเม้จะยังเด็กก็ไม่เขินอายทีจ่ ะตอบ
หรือบริการลูกค้า ได้ฝึกวิชาบริการตัง้ แต่เด็ก ทาให้รสู้ กึ ได้ว่าเรามีทกั ษะเหล่านัน้ มาพัฒนาในงานของเราใน
ปจั จุบนั ทีเ่ ราเป็ นพนักงานขายของบริษทั เอกชนแห่งหนึ่งต่อได้ และทีส่ าคัญเป็ นอีกหนึ่งอาชีพทีค่ ดิ ไว้ว่าใน
อนาคตอันไม่ชา้ นี้จะมีโอกาสเลี้ยงตัวเองอีกครัง้ ในรูปแบบทีจ่ ริงจังมากขึน้ เป็ นนายตัวเองมามุ่งมันกั
่ บธุรกิจ
ตัวเองทีส่ ามารถเลีย้ งปากเลีย้ งท้องทัง้ ครอบครัวได้
และผู้ว ิจยั พบว่า พบว่า การจะดาเนินธุ รกิจร้านอาหาร กรมพัฒนาธุ รกิจทางการค้าให้ข้อมูล ว่า
แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารยังคงมีโอกาสเติบโต โดยประเมินมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
ปี 2560 - 2561 มีมูล ค่ าสูงกว่า 4 แสนล้านบาท และมีแนวโน้ มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่า
อาหารไทย อาหาร ,อาหารไทยแบบ Street Food ยังสามารถทาการดึงดูดนักท่อ งเทีย่ วเข้ามาท่องเที่ยวมา
ลองริมรสอาหารไทย อุดหนุนร้านอาหารในประเทศไทยโดยค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่าเพิม่
ขึน้ ทุกปี โดยในปี 2560 มีมลู ค่าถึง 376,131.80 ล้านบาท เติบโตถึง 14.27% เนื่องจากอาหารไทยเป็ นที่รู้จกั
และยอมรับทัวโลก
่
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง ของรสชาติท่เี ป็ นเอกลักษณ์ ความหลากหลายของอาหารและความ
คุ้ม ค่ า จึง ท าให้อ าหารไทยเป็ น หนึ่ ง ในแม่ เ หล็ก ดึง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ย ว (บทวิเ คราะห์ธุ ร กิจ ประจ าเดือ น
กุมภาพันธ์ 2562)

ดังนัน้ การศึกษาภาพรวมธุรกิจอาหารนัน้ จะทาให้ทราบถึงองค์ประกอบของความสาเร็จในธุ รกิจ
เพื่อ ผู้ว ิจยั เองจะได้น าผลการศึก ษาไปประยุกต์ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการก าหนดทิศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิจ
ร้านอาหารในอนาคตต่อไป
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ที่ 1 การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั โดยการสารวจ(Survey) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดย
วิธกี ารทาแบบสอบถามทางสือ่ ออนไลน์ ส่งต่อกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ทาการคัดเลือกสาหรับการเก็บข้อมูลการ
สารวจพฤติกรรมและ ความต้องการในการบริโภคร้านก๋วยเตีย๋ วในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 200 ชุด
ช่วงระยะเวลาทีท่ าการเก็บข้อมูล เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 30 วัน ตรวจสอบแบบสอบถามโดยท่านอาจารย์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญ 2 ท่าน คือ
- รองศาสตราจารย์ศริ ชิ ยั พงษ์วชิ ยั อาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตร์สุวณ
ี า ตัง้ โพธิสุวรรณ อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขัน้ ที่ 2 การคัดเลือกบทความทีม่ กี ารสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ จานวน 3 เรื่องโดยพยายามคัดเลือก
บทความจากสือ่ ออนไลน์ทต่ี รงประเด็นและมีความน่าเชื่อถือทีส่ ุด ตามหัวข้อทีต่ อ้ งการ คือ
1.การจัดการและ พฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรม
2.การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรม
3.การจัดการการเงินในอุตสาหกรรม
4.การจัดการการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
5.การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
เมื่อรวบรวมบทความทีต่ อ้ งการแล้วทาการคัดเลือก ว่าบทความใดทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับงานวิจยั
แล้วสามารถนามาสร้างประโยชน์ รวมกับข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์พฒ
ั นา
หรือ เป็นแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็ นการรวบรวมข้อมูลการแข่งขันทางการตลาด ที่เป็ นข้อมูลที่มี Update เพื่อให้ทราบถึงความ
เคลื่อนของธุรกิจ และการดาเนินงาน ณ ขณะนัน้ มีแนวโน้มไปในทิศทางใด
2. สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษารวบรวมมาให้กบั ผูป้ ระกอบการทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจประเภท
ร้านอาหาร ให้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและ แนวทางทีก่ ่อให้เกิดความสาเร็จของธุรกิจร้านอาหาร

3. นาไปใช้เป็ นแนวทางในปฎิบตั งิ าน เพื่อปรับปรุงร้านให้สอดคล้องและ ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างแท้จริง
4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ และนาข้อมูลมาพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนธุรกิจ
ผลการวิ จยั
- สรุปผลศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมของตลาดตามปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด 7P
1. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสินค้า (Product) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกบริโภคก๋วยเตีย๋ วจากรสชาติ และคุณภาพ
ของอาหารถึงร้อยละ 32.07 โดยเรื่องความสะอาด และถูกสุขลักษณะมีผลรองลงมาร้อยละ 21.25 พร้อมทัง้
ผูบ้ ริโภคชอบ และเน้นเรื่องความหลากหลายของเมนูทส่ี ามารถเลือกได้ตามชอบเห็นผลสรุปได้จากการเลือก
ประเภทเส้น น้าซุป หรือเมนูอ่นื ๆทีผ่ บู้ ริโภคเลือกทุกรายการแต่อาจจะจะวัดตามความชอบว่าชอบเมนูไหน
มากกว่ากัน เริม่ จากการเลือกเส้นประเภททีเ่ ลือกมากทีส่ ุดเป็นเส้นเส็กเล็กร้อยละ 26.11 ทีถ่ ูกเลือกถัดมา
เเละมีอนั ดับใกล้เคียงเป็ นเส้นบะหมีเ่ หลืองเส้นแบบกลม และเส้นหมี่ ส่วนรายการอื่นๆก็ถูกเลือกทุกรายการ
ตามความชอบของแต่ละคนทัง้ เส้นใหญ่ เส้นเฝอเป็ นต้นและ ยังมีการแนะนาเพิม่ เติมเป็นเส้นมาม่า และวุน้
เส้น ในส่วนของซุปนัน้ เลือกน้าตกถึงร้อยละ 28.09 รองลงมาเป็ นซุปน้ าใสมีคะเเนนไม่ทง้ิ ห่างกันทีร่ อ้ ยละ
19.10 ตามมาด้วยน้ าต้มยาน้าข้น เมนูของว่างเมนูของทอดต่างๆได้รบั เลือกเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 30
รองลงมาเป็นลวกจิ้ม ถัดมาเป็นลูกชิน้ ปิ้ง และยาต่างๆมีแนะนาเมนูตุ๋นเพิม่ อีกด้วย สาหรับของหวานเลือก
ขนมถ้วยใบเตยมากทีส่ ุดร้อยละ 23.48 รองมาเป็ นเฉาก๊วย ลอดช่องไทย และ ทับทิมกรอบกะทิสดมีคนเลือก
เท่ากันทีร่ อ้ ยละ 18.23 ด้านเครื่องดื่มนัน้ ส่วนใหญ่เลือกว่าต้องมีน้าเปล่าถึงร้อยละ 31.89 อันดับ 2 เป็น
น้าอัดลม โดยมีการเลือกน้ าเก็กฮวย และ น้าอัญชันมะนาวใกล้เคียงกันทีร่ อ้ ยละ 15.68 และ 15.13
2. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา (Price) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกบริโภคก๋วยเตีย๋ วในราคาต่อชาม 35บาท ทีร่ อ้ ย
ละ 35 และ รองลงมาเป็นราคา 45 บาทร้อยละ 38.5 ซึง่ มีการแนะนาเพิม่ เติมจากผูบ้ ริโภคว่าหากราคาแพง
แต่คุณภาพ และราคาชาติดกี ย็ ่อมจ่าย เพราะถือว่าซือ้ ความคุม้ ค่า
3. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่ (Place) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกบริโภคก๋วยเตีย๋ วจากบริเวณใกล้ทพ่ี กั ร้อยละ
31.76 พืน้ ทีต่ ่อมาทีค่ ะแนนถือว่าไม่ห่างกันมาก เป็นริมฟุตบาท หรือตลาดนัดร้อยละ 30.82 มีการเลือกทาน
ทีร่ า้ นร้อยละ 66.5 เพราะส่วนใหญ่ให้เพราะผลถึงว่าการทานก๋วยเตีย๋ วทีร่ า้ นได้อรรถรสกว่า และมีความ

อร่อยกว่าการนากลับมาทานทีบ่ า้ น เวลาทีส่ ามารถเลือกทานส่วนใหญ่เลือกคือ เวลา 12.01-14.00น.ร้อยละ
64 รองลงมาเป็ นเวลา หลัง18.01น.เป็ นต้นไปร้อยละ 15 พร้อมทัง้ หากมีทจ่ี อดรถด้วยเพือ่ อานวยความ
สะดวกก็จะดีมาก เพราะคนส่วนใหญ่เลือกมากถึงร้อยละ 41.98 รองลงมาเป็ นร้านทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ถนนร้อยละ
32.10
4. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจ หรือเลือกบริโภคก๋วยเตีย๋ วจากการ
คิดเมนูใหม่ๆดึงดูดลูกค้าถึงร้อยละ 35.99 การรับข่าวสารการแนะนาร้านส่วนใหญ่เลือกจากสื่ ออิ
่ นเตอร์อย่าง
Facebook ร้อยละ 57.95 รองลงมาเป็ นการส่งสือ่ โฆษณาสาธารณะต่างๆและหากมีการบริการสังซื
่ อ้ ทาง
Lineman หรือ Facebook ได้ มีคนให้ความสนใจเป็นจานวนมากกว่าถึงร้อยละ 67
5. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านบุคคากร (People) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกร้านก๋วยเตีย๋ ว การดูแลเอาใจใสจาก
พนักงานทีม่ ตี ่อลูกค้ามีต่อผลต่อการเลือกทานทีร่ า้ นได้รอ้ ยละ 3.22 ถึงแม้จะดูไม่สาคัญเท่ากับนอกเหนือจาก
รสชาติ คุณภาพของอาหาร และ ราคา เเต่ผวู้ จิ ยั เล็งเห็นว่าการดึงดูดลูกค้าโดยใช้คนก็ตอ้ งสร้างความ
ประทับใจ และพึงพอใจในการบริการ เพือ่ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆ
6. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการ (Process) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจ หรือเลือกบริโภคก๋วยเตีย๋ วจากการบริการ
ทีม่ คี วามรวดเร็ว มีมาตรฐานมีผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รอ้ ยละ 10.25 รองลงจากปจั จัย
ด้านการตลาดส่วนอื่นๆ การจัดการปฎิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็วสามารถทาการรับส่ง order
คิดเงินโดยไม่ทาให้ลูกค้าต้องรอนาน
7. สรุปข้อมูลการพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจ หรือเลือกบริโภค
ก๋วยเตีย๋ วนอกจากเมนูอาหารแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกก็มสี ว่ นประกอบด้วย ร้านน่านัง่ เมนูชวนให้อย่างเลือก
และลองทาน ดังนัน้ การจัดแต่งหน้าร้านให้มสี อ่ื รูปเมนู ดึงดูดความสนใจถึงร้อยละ 28.91 และความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 21.25 ย่อมทาให้รา้ นน่าเข้าไปใช้บริการ
- สรุปผลศึกษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี
จากการสารวจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคด้านความสามารถในการให้ความสนับสนุนธุรกิจโดย
นับได้จากความสามารถในการให้บริการต่อวันซึง่ บิรการได้ 320 คน ค่าเฉลีย่ ความสามารถในการ
รับประทานหัวละ 80 บาทต่อคน โดยสามารถสรุปยอดรวมต่อวันได้ 25,600 บาทต่อวัน และสรุปยอดรวมต่อ

เดือนได้ 768,000 บาทต่อเดือน สาหรับรายได้ในการดาเนินงานของปีแรกจะประมาณ 9,216,000 บาทต่อปี
การดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาญาจักรเส้นพบว่าเเม้ในปีแรกอาจจะมีกาลังน้อยแต่ความต้องการ
เพิม่ ขึน่ ในทุกปีสง่ ผลให้ปีถดั ๆไปยอดขายเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 5 เพือ่ คานวณหาจุดคุม้ ทุนของการดาเนินการ
5ปี จะอยู่ท่ี 1.33 ปี
-สรุปผลศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
การดาเนินงานของความต้องการ และการดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาญาจักรเส้นในส่วนของ
หน้าร้านนัน้ ทาการขายบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ทีร่ ชั ดา ในตลาดนัดรถไฟรัชดา โดยเปิดให้บริการ
เวลาเปิด-ปิด : 17.00 น. – 01.00 น. เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ โดยมีโต๊ะบริการจานวน 10 โต๊ะ มี
เมนูเด็ดเป็ นก๋วยเตีย๋ วน้ าตกสูตรเข้มข้น แต่มนี ้ าซุปในเลือกหลายแบบทัง้ น้ าใสซุปกระดูกหมู ต้มยาน้ าใส-น้ า
ข้น เส้นหลากหลายแบบทัง้ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ บะหมี่ เส้นหมี่ และอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า เพือ่ สร้าง
ความแตกต่างอย่างเส้นราเมง เฝอเป็นต้น พร้อมทัง้ มีเมนูอ่นื ๆทัง้ ของทอด ลวกจิม้ ลูกชิน้ ปิ้ง ยารสเด็ด ของ
หวานผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างลอดช่องไทย เฉาก็วยเป็นต้น แต่ยนื พืน้ เป็นขนมถ้วยใบเตยมีให้
ทานทุกวัน เมนูน้ าหลากหลาย มีน้าอัดลมแบบโบราณบริการด้วย มีการคิดเมนูใหม่จากการสรรคัดวัตถุดบิ
เพือ่ สร้างเมนูในรูปแบบ set ดึงดูดลูกค้า เพือ่ ไม่เกิดความเบื่อ หาทางเลือกเพิม่ เติมให้ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ และ
เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการตามข้อมูลทีม่ กี ารเก็บข้อมูลมาได้จากการทาวิจยั ในครัง้ นี้
-สรุปผลศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี
สาหรับในช่วงเวลา 5 ปีแรกนัน้ ในการดาเนินธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ วอาณาจักรเส้นนัน้ ใช้การดาเนินกล
ยุทธ์ตามสภาวะ และสถานการณ์ในขณะนัน้ เลือกหยิบใช้หมุนเวียน และเลือกแบบความเหมาะสม เพือ่ ให้
การเติบโตของธุรกิจอย่าง วิเคราะห์ Five Force Model ตามพืน้ ทีท่ ต่ี นเองทาการดาเนินการขาย เพือ่ ทาการ
วิเคราะห์ค่เู เข่งทีอ่ ยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อทาการวิเคราะห์เรียบร้อยจึงนามาวางแผนกลยุทธ์ต่อไปอย่างกล
ยุทธ์การเติบโตประกอบกับการใช้เครื่องมือการตลาดอย่าง 7P ร่วมด้วย โดยเริม่ จากขัน้ แรกเป็ นสภาพกล
ยุทธ์แบบการเจาะตลาด โดยใช้กลยุทธ์ผลัก เช่น การทาโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม การผลักสินค้าชื่อ
ร้านออกไปสูต่ ลาด และ กลยุทธ์ดงึ เช่น การทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สือ่ สารการตลาด ดึงดูดให้ผบู้ ริโภค
เข้ามาซือ้ เอง เน้นการเเชร์ลง Facebook บอกปากต่อปาก โดยมีกลยุทธ์พน้ื ฐานด้านรสชาติ การบริการ
คุณภาพวัตถุดบิ และราคามาเป็ นสิง่ ดึงดูดร่วมด้วยแล้ว จึงเริม่ นากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีท่ี 2 หรือ
เร็วกว่าเห็นตามสมควร ของการทาธุรกิจคือ การพัฒนาเมนูใหม่ให้เกิดขึน้

การวิ จารณ์
-สรุปผลศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมของตลาดตามปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด 7P
1. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (Product)
ผูบ้ ริโภคชอบความหลากหลายมีเมนูแปลกใหม่ให้เลือก ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวสามารถ
สังเกตเห็นได้จากสภาวะใกล้ๆตัวอย่างร้านอาหารทีม่ ใี ห้เลือกเมนูหลายอย่างสามารถสังอะไรก็
่
ได้ มีเมนูเส้น
ข้าวหลากหลายแบบทีส่ ามารถเลือกได้ ย่อมสร้างความสะดวก และสร้างความน่าสนใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้
บริการมีเ่ ป็นแบบครบวงจรเมนูคาว หวานออกจากร้านไปก็อมิ่ เลย เเละเมนูก๋วยเตีย๋ วก็เป็นหนึ่งเมนูทท่ี าน
เองมีให้เลือกหลายแบบเช่นกัน มีความสะดวก รวดเร็วไม่ใช้เวลาไม่มากหรือ นานเกินไป
2. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price)
ผูบ้ ริโภคชอบราคาทีม่ คี วามสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ผูว้ จิ ยั เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจ
ปจั จุบนั และวิถกี ารดาเนินชิวติ ของคนในปจั จุบนั ทีค่ นมักเน้นความรวดเร็ด ความสบายนัน้ เรื่องดังกล่าวมี
ผลประกอบในการตัดสินใจในการเลือกกิน เลือกใช้ สภาพเศรษฐกิจทีด่ ฝู ืดเคืองคนมีการใช้จ่ายโดยการคิด
อย่างรอบคอบถึงความจาเป็ น และประโชยน์ทต่ี นจะได้ว่าคุม้ ค่ามากน้อยขนาดไหนนัน้ มีมากยิง่ ขึน้ จึงพบว่า
หากราคาสินค้าทีเ่ ลือกใช้ หรือทานนัน้ มีราคาแพงก็จริงแต่ผบู้ ริโภครูส้ กึ ได้ถงึ ความคุม้ ค่าก็ยอมจ่าย หรือถ้า
ยิง่ ได้ราคาทีถ่ ูกด้วยย่อมเป็ นทางเลือกให้ลูกค้ายิง่ เข้ามาใช้บริการ หรือซือ้ มากยิง่ ขึน้ เพราะทุกคนชอบของ
ถูก และมีคุณภาพอยู่แล้ว แต่ในความเห็นของผูว้ จิ ยั นัน้ การเน้นราคาทีถ่ ูกจนผูป้ ระกอบการต้องมาแบก
ภาระเองมีโอกาสอาจสร้างความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจได้ ควรเน้นทีค่ ุณภาพ การบริการทีด่ ตี งั ้ ราคา
เป็นกลางทีส่ ุดทีท่ งั ้ ลูกค้า และผูป้ ระกอบการสามารถรับได้ และอยู่รอด
3. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place)
ผูบ้ ริโภคชอบเลือกจากความง่าย และสะดวกหาซือ้ ทานใกล้พน้ื ทีท่ ต่ี นเองพัก อย่างน้อยการอยู่ตดิ ถนน หรือ
มีทจ่ี อดรถ ผูว้ จิ ยั เห็นกับการอานวยความสะดวกในเรื่องทีจ่ อดรถถึงเเม้อาจจะไม่อยู่ตดิ ถนนก็ตาม เเต่
ปจั จุบนั ผูค้ นมีรถใช้กนั ในทุกๆครัวเรือน ดังนัน้ ร้านทีม่ ที จ่ี อดรถจึงมีความได้เปรียบในการรองรับจานวน
ลูกค้าเป็นพิเศษเทียบกับร้านทีไ่ ม่มที จ่ี อดอาจจะถูกมองข้ามไป ยิง่ ถ้ามีการหาพืน้ ทีใ่ กล้ขนส่งยิง่ สะดวกมาก
ยิง่ ขึน้ สาหรับคนทีไ่ ม่ได้ใช้รถก็สามารถมาเเวะทาน หรือซือ้ กลับไปทานก็ง่ายยิง่ ขึน้ อีกด้วย
4. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยทีป่ ระสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ผูบ้ ริโภคเลือกให้มกี ารสร้างสรรค์เมนูใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ อย่าง Facebook เพือ่
เป็นการดึงดูด ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยเนื่องจากในตลาดอาหารมีรา้ นอาหารเกิดขึน้ อยู่ตลอด และจานวนมาก การคิด
สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ทาในรูปแบบset จับคู่เมนูกบั เครื่องดื่ม หรือของหวาน เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจ และ

ตัง้ ราคาpromotionจัดเป็ นรอบๆ มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ลง facebook และเว็บ Wongnai จัดแคมเปญ
สร้างกระแสปากต่อปาก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เป็นทีร่ จู้ กั
5. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคากร (People)
ผูบ้ ริโภคชอบให้มกี ารบริการทีม่ คี วามเอาใจใส ผูว้ จิ ยั มีความเห็นด้วยในข้อนี้เนื่องร้านทีก่ ารแบบ service
mind มีความเอาใจใสในการบริการย่อมสามารถย่อมสร้างความประทับใน ซือ้ ใจลูกค้าให้อยากเข้าใช้บริการ
อีก หากบริการไม่ดยี ่อมมีการร้องเรียนและ สือ่ ในปจั จุบนั มีความเปิดกว้างมาก หากเกิดข้อผิดพลาดจนมีการ
ร้องเรียนลงสือ่ ได้จนเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ดังนัน้ การบริการทีม่ าจากคนหากมีการบริการทีด่ ยี ่อมมี
ชัยในการสร้างความจดจาทีด่ ไี ปด้วย
6. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ
(Process) ผูบ้ ริโภคชอบการบริการทีร่ วดเร็ว และมีมาตรฐาน ผูว้ จิ ยั มีความเห็นด้วยกับความเห็นนี้ หากมี
การบริการทีม่ คี วามคล่องตัวเป็นระบบไม่ทาให้ลูกค้าต้องมารอใช้บริการนาน ย่อมเป็นการดีทงั ้ ต่อลูกค้า และ
ผูป้ ระกอบการ ลูกค้าได้การบริการทีร่ วดเร็ว ตามคิว ถูกต้องตามorder และผูป้ ระกอบการยังสามารถรับ
ลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
7. ผลการตัดสินใจเลือกทานก๋วยเตีย๋ วโดยใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้ ริโภคอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญ หรือมองข้าม เเต่ผวู้ จิ ยั มีความเห็นว่า
รูปลักษณ์ ภาพจาว่าพนักงานทีม่ คี วามสะอาด ร้านมีความน่านังย่
่ อมเป็ นเรื่องสาคัญมาก เพราะการสร้าง
ความประทับใจจากการมองเห็นก่อนเป็นอันดับแรก ย่อมเพิม่ โอกาสในทาให้ลูกค้าเข้าใช้บริการจาก
ภาพลักษณ์ทด่ี ดู เี หล่านัน้
-สรุปผลศึกษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี
จากการศึกษา และสรุปการวางแผนยอดขาย และแนวโน้มยอดขาย 5ปี มีความเสีย่ งเรื่องการลงทุน
เนื่องจากโอกาสทีร่ าคาค่าเช่าพืน้ ที่ และวัตถุดบิ มีโอกาสเปลีย่ นแปลงค่อนข้างสูง เราซึง่ เป็นประกอบการต้อง
มีการปรับตัวให้ทนั ตามสภานการณ์ ณ ปจั จุบนั ให้ได้ พร้อมทัง้ อาจจะต้องมีการรักษาเงินทุน เพือ่ สารองจ่าย
ในกรณีมเี หตุฉุกเฉินอาจจะต้องทาการตัดรายการทีไ่ ม่จาเป็นออกส่งเสริมการตลาดตามสมควร เมื่อเห็น
โอกาสทีเ่ หมาะสมจึงทาการผลักดันกลยุทธ์ เพือ่ ทาการเพิม่ ศักยภาพในการขายคงรักษาลูกค้าฐานเดิมก่อน
หากสภาวะความเสีย่ งลดลง หรือไม่มจี งึ เดินหาขยายตลาดใหม่ หรือฐานลูกค้าใหม่ เพราะสิง่ เหล่าย่อมใช้
เงินทุนในการดาเนินการต่อ

- สรุปผลศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
การดาเนินงานของความต้องการ และการดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาญาจักรเส้นในส่วนของ
หน้าร้านนัน้ ทาการขายบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ทีร่ ชั ดา ในตลาดนัดรถไฟรัชดา ในช่วงเเรกในการ
ดาเนินกิจการทีอ่ าจจะไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มผูบ้ ริโภค จึงทาให้มคี ่าใช้จ่ายทัง้ ค่าเช่า ค่าจ้าง และค่าวัตถุดบิ
อาจจะทาให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้ได้ ซึง่ ทาให้ตอ้ งให้ความสาคัญ และเจาะจงการเรื่องการส่งเสริมเรื่อง
การตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และสม่าเสมอ เพือ่ ให้ธุรกิจนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และคุน้ หู คุน้ ตา
ผูบ้ ริโภคให้ได้ จนเกิดความสนใจเพือ่ มาอยากลองชิมเเละ เกิดการบอกต่อปาก จนเกิดความอยู่ตวั ของธุรกิจ
จึงนาข้อมูลการขายมาวิเคราะห์ เพือ่ ทาการปรับแผนการดาเนินงานให้เกิดกาไรเพิม่ ขึน้ ต่อๆไป
-สรุปผลศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี
จากการสรุปผลการศึกษาความต้องการ และการดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาญาจักรเส้นใน
ส่วนของหน้าร้านนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าการดาเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี ต้องทาการการประเมิน
รายวัน และเก็บข้อมูลทัง้ หมดมาประมวลรวมด้วย เพือ่ มาใช้ในการวิเคราะห์ และวัดผลกลยุทธ์ในแต่ละรอบ
ทีม่ กี ารเลือกใช้ โดยนาข้อมูลจากยอดขาย ค่าใช้จ่ายในร้าน และต้องมีประเมินร่วมกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า เพือ่ ให้ทราบถึงผลของการดาเนินงานว่าประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ หรือ ควรทาการ
ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับภาวะในขณะนัน้

ข้อเสนอแนะ
-ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิ จยั
จากการศึกษาการดาเนินงานของความต้องการ และการดาเนินงานธุรกิจร้านก๋วยเตีย๋ ว อาญาจักร
เส้นนัน้ ทาให้ผวู้ จิ ยั ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการเลือกบริโภค และรายละเอียดของการ
ดาเนินงาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านความต้องการ และพฤติกรรมของตลาด ผูบ้ ริโภคย่อมมีความต้องการ และพฤติกรรมที่
สามารถเกิดความเปลีย่ นได้ตลอด เช่นมีค่เู เข่งเข้ามาเเย่งชิงตลาด ความนิยมในผลิตภัณฑ์ ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการควรมีการสังเกต ศึกษา และทาการติดตามสถานณ์อย่างใก้ลชิด เพือ่ รักษาความได้เปรียบใน
การดาเนินธุรกิจ
2. ด้านยอดขาย และแนวโน้ม เนื่องจากร้านอาหารต้องมีการใช้วตั ถุดบิ เพือ่ นามาประกอบเป็ นหนึ่ง
เมนูความไม่เสถียรของราคาทีม่ กี ารขึน้ ลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมจึงควรนามา

พิจารณาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ พร้อมกาลังความสามารถในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค เพือ่ นามาเป็นแนว
ตามให้การปรับราคาให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค และผูป้ ระกอบการทีส่ ุด
3. ด้านการดาเนินงานของธุรกิจประกอบกิจการโดยการเช่าพืน้ ทีใ่ นตลาดนัด อาจจะเสียค่าใช้จ่ายใน
การเช่าพืน้ ทีข่ ายไม่มากนัก แต่อาจต้องเสีย่ งกับสถาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นอยู่ตลอด โดยเฉพาะหน้าฝนที่
โอกาสทีจ่ ะศูนย์เสียรายได้ได้ แต่อาจจะทาชดเชยโดยการขายในวันอื่นๆเพือ่ เป็นกับเฉลีย่ ความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้
4. ด้านการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจต้องมีการวางแผนสารอง เพือ่ รับมือ
กับสิง่ ทีไ่ ม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึน้ เช่นการตุนสินค้าเมื่อสินค้าหรือวัตถุดบิ เกิดการขาดเเคลน หรือมี
supplier สารองมากกว่า 1เจ้า เพราะสิง่ เหล่านี้มผี ลต่อต้นทุนในการบริหารงานต่อไปได้
- ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านการตลาดทัง้ สภาพธุรกิจ คู่แข่ง กลยุทธ์สมัยใหม่ของนักวิชาการให้มคี วาม
หลากหลายมากขึ้น มีการมองหาตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทัง้ ทาการหาข้อมูลทาให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อช่วย
ในเรื่องของการพัฒนาเทคนิคการขาย หรือผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของตลาด
2. การเพิม่ สวัสดิการพนักงาน เพื่อการจูงใจพนักงานเป็ นสิง่ สาคัญการบริการที่ใช้แรงงานในการ
ทางานย่อมมีความเหนื่อยล้า และอาจเกิดภาวะหมดกาลังใจได้ เราจึงควรทีจ่ ะต้องรักษาพนักงานทีด่ ีเอาไว้
สังเกตจากการให้รางวัลตามความสามารถในการดึงลูกค้าเข้าร้าน จากการติชมจากลูกค้า มี การให้รางวัล
เป็นเงินประจาปี ย่อมเป็นการสร้างกาลังใจอยากช่วยงานให้เกิดผลสาเร็จอย่างแน่นอน
3. ทาการสารวจกลุ่มผูบ้ ริโภคอย่างน้อยปีละ 1ครัง้ เพือ่ จะได้ทราบจึงความเปลีย่ นแปลง และปจั จัย
ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ เพือ่ นามาวิเคราะห์กบั ธรุกจิ มีการพัฒนาทางด้านการบริการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
ทีส่ ุด

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ความต้องการ และการดาเนินงานธุรกิจ ร้านก๋วยเตีย๋ ว อาณาจักรเส้น ฉบับนี้สาเร็จได้ดว้ ยดี
ได้ร ับ การถ่ า ยทอดจากคณาจารย์ ห ลัก สู ต รบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต คณะบริห ารธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย
รามคาแหงทุกท่าน และด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนเจริญ ในฐานะอาจารย์ทป่ี รึกษาที่
ได้ให้คาแนะนา ร่วมทัง้ คาปรึกษาทีด่ ตี ลอดจนสามารถนามาแก้ไขในขอบกพร่องต่างๆ และทัง้ ท่านอาจารย์ท่ี
มีความเชีย่ วชาญ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ศริ ชิ ยั พงษ์วชิ ยั และรองศาสตร์สุวณ
ี า ตัง้ โพธิสุวรรณ ซึ่งได้
ให้คาแนะนาเพิม่ เติม เพือ่ ทาการปรับปรุงงานวิจยั ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ขออนุญาต และกราบขอบพระคุณผูป้ ระกอบการจากบทความทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกบทสัมภาษณ์ทไ่ี ด้ให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่าสนใจ และมีการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
เพือ่ การนาไปวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจนี้
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีโ่ ครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่
ให้ความช่วยเหลือและ ประสานงานจนสามารถทาให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วง และหากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใดผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับและ ยินดีรบั ฟงั ความคิดเห็นและคาชีแ้ นะทุกประการ
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