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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทัศนคติและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเวียดนามและกาหนดรู ปแบบธุ รกิ จร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้ว ยแบบสอบถาม จากนั้นทาการศึกษาเอกสารที่ เกี่ย วข้อ งกับ สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ
แล้วจึงใช้ผลที่ได้กาหนดรู ปแบบธุรกิจ พบว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารเวียดนาม เนื่องจากเป็ นอาหาร
ที่แปลกแตกต่างจากอาหารมื้อปกติและรสชาติอร่ อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเวียดนาม
มากที่สุด คือ ความสด สะอาดถูกหลักอนามัย ความสะอาดของบริ เวณร้านอาหารและบรรยากาศของร้านอาหาร
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบธุ รกิจร้านอาหารเวียดนามนัดพบ การประกอบอาหารเลือกใช้วตั ถุดิบที่มี ความสด
สะอาด ถูกหลักอนามัย มี สูตรอาหารที่ สาคัญทาให้อาหารรสชาติอร่ อยถูกปากผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารติดถนนเส้นหลัก
เดิ น ทางมาสะดวก มี ส ถานที่ จ อดรถเพี ย งพอและมี สิ่ ง อานวยความสะดวกให้ ก ับ ลู ก ค้า โดยรู ปแบบธุ ร กิ จ
เป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว โครงสร้างองค์กรมีพนักงานจานวน 4 คน
ABSTRACT
This independent study aimed to study the consumer behaviors, attitudes and marketing mix factors influencing
decision to buy Vietnamese food and propose business model of Nuttpop Vietnamese Restaurant. Questionnaire survey
was conducted to collect consumer behavior data while documentary research was performed to study business
environment. Consequently, the business model was generated. The results showed that the reasons to choose
Vietnamese food was because Vietnamese food was delicious and very special from their everyday meals.
The marketing mix factors that were most influential to the decision to buy Vietnamese food including, freshness,
cleanness and hygiene of food, cleanliness and atmosphere of the restaurant. After analyzing all relevant data,
the business model was then proposed as followed: The restaurant would serve food which prepared from fresh,
clean and hygienic ingredients. It would have key food recipes to ensure that its foods taste would meet customer expectation.
It would be located on the main road in order to offer convenient access for tis customers. It would also provide adequate
parking space and facilities. It would be a single owner business which would have 4 employees in its organization.
คาสาคัญ: ร้านอาหารเวียดนาม พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รู ปแบบธุรกิจ
Keywords: Vietnamese Restaurant, Consumer Behavior, Business Model
* นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*** อาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทนา
ในชีวิตประจาวันของมนุ ษย์ อาหารถือเป็ นพื้นฐานสาคัญหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของ
มนุ ษย์ การรั บประทานอาหารในปริ มาณและสัดส่ วนที่ พอเหมาะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกาย ช่ วยทาให้ร่างกาย
เจริ ญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์ ช่วยสร้างกล้ามเนื้ อ สมอง กระดูก ผิวหนัง และซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ ให้พลังงานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกาย ทาให้ร่างกายไม่เจ็บป่ วยและ
ช่วยการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่ างกายทางานเป็ นปกติ (นิธิยา, วิบูลย์, 2559)
อาหารเวียดนามเป็ นอาหารที่ใคร ๆ ก็ชื่นชอบเพราะสามารถรับประทานเป็ นอาหารว่างก็ได้ จะรับประทานให้
อิ่มหรื อเพื่อจัดเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อความผ่อนคลายก็ได้ เสน่ ห์ของอาหารเวียดนามจะเน้นผักสดหลากหลายชนิ ดที่นิยม
นามารั บประทานเคี ยงคู่กบั อาหาร ผักสดเป็ นประเภทสมุ นไพรที่ มีประโยชน์และมี คุณค่าแก่ร่างกาย เช่ น โหระพา
สะระแหน่ ผักแพว ผักชีฝรั่ง ชะพลู ผักติ้ว ผักกาดหอม เป็ นต้น ซึ่ งผักต่าง ๆ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการและเพิ่มกากใย
ซึ่ งเป็ นผลดีต่อลาไส้ อาหารเวียดนามเป็ นที่นิยมรับประทานในประเทศไทย ได้แก่ แหนมเนื อง กุง้ พันอ้อย กวยจับ๊ ญวน
เปาะเปี๊ ยะสด เปาะเปี๊ ยะทอด ขนมเบื้องญวน ข้าวเกรี ยบปากหม้อ เส้นหมี่หมูยา่ ง หมูยา่ งใบชะพลู เป็ นต้น (ธัญนันท์, 2552)
ผูศ้ ึก ษาได้ม องเห็น โอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารเวีย ดนาม ในเขตเทศบาลตาบลด่า นขุน ทด
จังหวัดนครราชสี มา เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 เขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ยังไม่มีผปู ้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม
ซึ่ งคนที่ชื่นชอบและต้องการรับประทานอาหารเวียดนาม ต้องเข้าไปรับประทานอาหารเวียดนามที่ตวั เมืองนครราชสี มา
ระยะทางห่ างจากเทศบาลตาบลด่ านขุนทด 60 กิ โลเมตร ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งสนใจศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ต่อ การตัดสิ นใจในการซื้ ออาหารเวีย ดนาม ของกลุ่มลู กค้าในเขต
เทศบาลตาบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ
เทศบาลตาบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทัศนคติและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เวียดนาม ของกลุ่มลูกค้าในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อกาหนดรู ปแบบธุรกิจร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษามุ่งเน้นการศึกษา เรื่ องรู ปแบบธุ รกิจร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสี มา โดยมีการกาหนดรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค ทัศนคติและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหาร
เวียดนาม ของกลุ่มลูกค้ าในเขตเทศบาลตาบลด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
จานวน 6,329 คน และมีประชากรแฝงที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นสามะโนประชากรของเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทดจานวน 4,000 คน
ดังนั้น ขนาดของประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ จานวน 10,329 คน (สานักงานเทศบาลตาบลด่านขุนทด, 2559)
การกาหนดขนาดตัวอย่างใช้วธิ ี การคานวณโดยสู ตรการคานวณตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)
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ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 90 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 100 คน แต่เพื่อป้ องกันการเกิดข้อผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้สารองแบบสอบถามเผือ่ ไว้ร้อยละ 10 เท่ากับ 10 คน ผูศ้ ึกษาจึงใช้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 110 คน วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience Sampling)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบ ดาเนิ นการโดยการแจกแบบสอบถามในสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
ตาบลด่านขุนทด ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาลด่านขุนทด เทศบาลตาบลด่านขุนทด ที่ว่าการอาเภอด่านขุนทด
สานักงานที่ดินอาเภอด่านขุนทด วิทยาลัยเทคนิ คหลวงพ่อคูณ ปริ สุทฺโธ ตลาดเทศบาล บริ ษทั ห้างร้านและตามบ้านเรื อน
ของประชาชน ในช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูต้ อบแบบสอบถาม
กรอกคาตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered Questionnaire) โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการอธิ บายส่ วนต่าง ๆ
ในแบบสอบถามให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจข้อมูลก่อนดาเนินการให้ขอ้ มูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาจาก การศึกษาขั้นตอนและการค้นคว้า
ข้อมูลการสร้างแบบสอบถามจากหนังสื อ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ประกอบด้วย
คาถามแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร ประกอบด้วยคาถามแบบคาตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice Question)
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติต่อการบริ โภคอาหารเวียดนาม ประกอบด้วยคาถามแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple
Choice Question)
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเวียดนาม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการ
โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูศ้ ึกษาได้ทดลองนา
แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try- out) กับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน
30 คน ซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ จากนั้นนาข้อมูลมาทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.866 ซึ่ งสามารถยอมรับได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้ศึ ก ษาได้เ ก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้ว ตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด และนาแบบสอบถามเฉพาะที่สมบูรณ์มาเข้ารหัสข้อมูล (Coding) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลจากส่ วนที่ 1 ถึงส่ วนที่ 3 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถี่
และสรุ ปผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
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ข้อมูลส่ วนที่ 4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเวียดนาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ ระดับความสาคัญได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นเกณฑ์ในการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น เพื่อกาหนดระดับความสาคัญและ
จากค่าเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เกณฑ์การแปลผลของแต่ละช่วงคะแนน โดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยแบบอันตรภาค
(กัลยา, 2552) ดังต่อไปนี้
คะแนนเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความสาคัญน้อยที่สุด
คะแนนเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับความสาคัญน้อย
คะแนนเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับความสาคัญปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายถึงมีระดับความสาคัญมาก
คะแนนเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับความสาคัญมากที่สุด
2. การกาหนดรู ปแบบธุรกิจร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
การกาหนดรู ปแบบธุรกิจในการศึกษานี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์ กร (External Environment Analysis)
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยการนาผลที่ได้จากการศึกษาวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ร่ วมกับ
การศึกษาข้อมูลและสารสนเทศจากเอกสาร (Documentary Research) มาใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ ขอบเขตของอุตสาหกรรม โครงสร้างของอุ ตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในธุ รกิ จ
ร้านอาหารเวียดนาม การวิเคราะห์ปัจจัยชี้วดั ความสาเร็ จของอุตสาหกรรม (KSFs) การวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
(Five Forces Model) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (General Environment) โดยการใช้ PESTE Analysis
2.2 การกาหนดรู ปแบบธุรกิจร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
แนวทางในกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ ผูศ้ ึกษาได้นาผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมา
ใช้ในการสังเคราะห์แบบจาลองธุรกิจตามแนวทาง Business Model Canvas ของ Osterwalder, Pigneur (2010)
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหาร
เวียดนาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คื อ ประชากรที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลด่ านขุนทด จังหวัด
นครราชสี มา จาแนกเป็ นเพศหญิงจานวน 95 คน (ร้อยละ 86.40) และเป็ นเพศชายจานวน 15 คน (ร้อยละ 13.60) กลุ่มตัวอย่าง
จานวนมากที่สุดอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 30.90) ระดับที่สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ด คือระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 38.20)
กลุ่มตัวอย่างมีจานวนเท่ากันประกอบอาชี พข้าราชการ (ร้อยละ 27.30) เจ้าของกิจ การและค้าขาย (ร้อยละ 27.30)
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีช่วงรายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.60)
ผลการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านอาหาร
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร พบว่า ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุดคือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.30) รองลงมา 3 – 7 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 33.60) จานวนคนที่ไป
รับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกันของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ 2 – 4 คน (ร้อยละ 84.50) รองลงมา 5 – 7 คน (ร้อยละ 9.10)
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กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดนิ ยมไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว (ร้อยละ 60.90) รองลงมาชอบไปรับประทาน
อาหารกับเพื่อน (ร้อยละ 25.50) สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดคือ เพื่อพบปะสังสรรค์
(ร้อยละ 43.60) รองลงมาเนื่ องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เลื่อนตาแหน่ ง (ร้อยละ 40.00)
เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย (ร้อยละ 31.80) ตามลาดับ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารมากที่สุดคือ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเอง (ร้อยละ 49.10) รองลงมาคือคู่รัก สามี ภรรยาเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ (ร้อยละ 17.30) วันที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดคือแล้วแต่จะสะดวก (ร้อยละ 52.70) รองลงมา คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์
(ร้อยละ 30.00) เวลาที่กลุ่มตัวอย่างไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดคือช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01 – 20.00 น. (ร้อยละ 47.30)
รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. (ร้อยละ 30.00) กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการรับประทานอาหารนอกบ้าน
มากที่สุดคือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200 – 500 บาท (ร้อยละ 33.60) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 501 – 1,000 บาท (ร้อยละ 30.90)
แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดคือ เพื่อน ครอบครัว (ร้อยละ 70.00)
การบอกปากต่อปาก (ร้อยละ 50.90) การส่ งเสริ มการตลาดที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารมากที่สุดคือ
ใช้บตั รสมาชิกลดราคา (ร้อยละ 50.00) รองลงมาการให้คูปองส่ วนลดเมื่อรับประทานอาหารครั้งถัดไป (ร้อยละ 43.60)
บัตรสะสมแต้ม (ร้อยละ 36.40) ตามลาดับ ปั ญหาที่ประสบในการใช้บริ การร้านอาหาร อันเป็ นสาเหตุให้ไม่กลับไปใช้
บริ การร้านอีกครั้งมากที่สุดคือ รสชาติอาหารไม่อร่ อย (ร้อยละ74.50) รองลงมาคือการบริ การล่าช้า รออาหารนานเกินไป
(ร้อยละ 45.50) ร้านอาหารไม่สะอาด (ร้อยละ 42.70) ตามลาดับ
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเวียดนาม
กลุ่มตัวอย่างเคยรั บประทานอาหารเวียดนาม จานวน 90 คน (ร้ อยละ 81.80) และไม่เคยรั บประทานอาหาร
เวียดนาม จานวน 20 คน (ร้อยละ 18.20) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยรับประทานอาหารเวียดนามให้เหตุผลว่า เนื่ องจากไม่มี
ร้านอาหารเวียดนามในพื้นที่ใกล้เคียงมากที่สุด (ร้อยละ 70.00) รองลงมาคือไม่รู้จกั อาหารเวียดนาม (ร้อยละ 60.00) เพศของ
ผูท้ ี่เคยรับประทานอาหารเวียดนาม จาแนกเป็ นเพศหญิง จานวน 79 คน (ร้อยละ 87.80) และเพศชาย จานวน 11 คน (ร้อยละ 12.20)
กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับประทานอาหารเวียดนามมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 33.30) รองลงมา คือ ช่วงอายุ
31 – 40 ปี (ร้อยละ 32.20) กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดที่เคยรับประทานอาหารเวียดนาม มีระดับที่สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดคือ
ระดับปริ ญ ญาตรี (ร้ อยละ 43.30) รองลงมาระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย ปวช. (ร้ อยละ 17.80) กลุ่ ม ตัวอย่างที่ เคย
รับประทานอาหารเวียดนามมากที่สุดคือข้าราชการ (ร้อยละ 33.30) รองลงมาคือ เจ้าของกิจการและค้าขาย(ร้อยละ 28.90)
เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีช่วงรายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท(ร้อยละ 32.20)
รองลงมามีช่วงรายได้ต้ งั แต่ 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 24.40) หากมีร้านอาหารเวียดนามมาเปิ ดให้บริ การในเขตเทศบาล
ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจไปรับประทาน จานวน 99 คน (ร้อยละ 90.00)
และไม่สนใจ จานวน 11 คน (ร้อยละ 10.00) เพศของผูท้ ี่สนใจรับประทานอาหารเวียดนามโดยจาแนกเป็ นเพศหญิ ง
จานวน 86 คน (ร้อยละ 86.90) และเพศชาย จานวน 13 คน (ร้อยละ 13.10) อายุของผูท้ ี่สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม
หากเปิ ดให้บริ ก าร ในเขตเทศบาลต าบลด่ านขุน ทด กลุ่ ม ตัวอย่า งมากที่ สุ ด อยู่ใ นช่ ว งอายุ 31-40 ปี (ร้ อยละ 31.30)
รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 29.30) ระดับที่สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดของ ผูท้ ี่สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม
หากเปิ ดให้บริ การในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด คือ ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 40.40) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
(ร้อยละ 22.20) อาชีพของผูท้ ี่สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม หากเปิ ดให้บริ การในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากันประกอบอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 28.30) เจ้าของกิจการและค้าขาย (ร้อยละ 28.30) รายได้ต่อเดือน
ของผูท้ ี่สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีช่วงรายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 35.40)
รองลงมามีช่วงรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 23.20) เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไปรับประทานอาหารเวียดนาม
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มากที่สุดคือ เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ (ร้อยละ 51.10) รองลงมาคืออาหารมีความแปลกและแตกต่างจากอาหารมื้อปกติโดยทัว่ ไป
(ร้อยละ 48.90) เป็ นอาหารที่มีรสชาติ อร่ อย (ร้อยละ 41.10) ตามลาดับ ความถี่ในการรับประทานอาหารเวียดนาม
มากที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดื อน (ร้อยละ 51.10) รองลงมา 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 36.70) อาหารเวียดนาม
ที่กลุ่มตัวอย่างชอบรับประทานมากที่สุดคือ แหนมเนื อง (ร้อยละ 87.80) รองลงมาคือ เปาะเปี๊ ยะสด เปาะเปี๊ ยะทอด
(ร้อยละ 46.70) กวยจับ๊ ญวน (ร้อยละ 44.40) ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างจานวนเท่ากัน ในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด
ชอบไปรับประทานอาหารเวียดนาม ร้านลาโรส (ร้อยละ 27.80) และร้านป้าเหน่ยแหนมเนือง (ร้อยละ 27.80)
ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารเวียดนาม
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย
ในขณะที่ ใ ห้ ค วามสาคัญ มาก ในเรื่ อ งรสชาติ ข องอาหาร คุ ณ ภาพของวัต ถุ ดิ บ ความหลากหลายของเมนู อ าหาร
รู ปแบบการตกแต่งอาหารและความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคา ได้แก่ การใช้การตั้งราคาเท่ากันทุกเมนูและการตั้งราคาเป็ นเลขคี่
ในระดับปานกลาง
กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามสาคัญ กับ ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย ได้แ ก่ สถานที่ จ อดรถ ที่ ต้ ัง ร้ า น
การจองโต๊ะล่วงหน้าการบริ การส่ งอาหารถึงบ้าน ในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การให้ขอ้ มูลหรื อการแนะนารายการอาหาร
การมีบตั รสมาชิกเพื่อให้ส่วนลดอาหารและเครื่ องดื่ม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ การส่ งเสริ มการตลาด
เช่น การสะสมแต้ม การลดราคาในครั้งถัดไป ในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความสุ ภาพในการให้บริ การ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความรู ้จกั รายการอาหารของพนักงาน การแต่งกายของพนักงาน ความเพียงพอของพนักงาน ในระดับมาก
ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพที่ กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่ามี ร ะดับ ความส าคัญมากที่ สุด คื อ ความสะอาดบริ เวณ
ร้านอาหารและบรรยากาศของร้านอาหาร ในขณะที่ให้ระดับความสาคัญในระดับมากในเรื่ องความสะอาดและสวยงาม
ของภาชนะจานวนโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอกับลูกค้าและการตกแต่งร้าน
กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสาคัญ กับ ปั จ จัย ด้า นด้า นกระบวนการ ได้แ ก่ การชาระเงิ น ด้ว ยบัต รเครดิ ต
การรับรายการอาหารด้วย Pocket PC การรับชาระเงินด้วย QR Code ในระดับมาก
2. ผลการศึ กษาการกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ ร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่ านขุ นทด จังหวัด
นครราชสี มา
2.1 วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์ กร
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของอุตสาหกรรม (Industry Analysis)
ในการศึก ษาการกาหนดรู ป แบบธุ ร กิจ ร้า นอาหารเวีย ดนามนัด พบ เทศบาลตาบลด่า นขุน ทด
จังหวัดนครราชสี มา ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมคือ ธุ รกิจร้านอาหารเวียดนามที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสี มา โดยมีลูกค้าเป้ าหมายคือ ประชาชนที่ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ระดับความอิ่มตัวของ
อุตสาหกรรม พบว่าความอิ่มตัวของอุตสาหกรรมน้อย เนื่องจากในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ยังไม่มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
ร้านอาหารเวียดนามและจากการสารวจของผูศ้ ึกษา พบว่า ร้านอาหารที่คล้ายคลึงกับร้านอาหารเวียดนามมีจานวน 4 ร้าน
เป็ นคู่แข่งทางตรง ได้แก่ ร้ านด่ านนัว ร้ านต้นเครื่ อง ร้ านละมัย ร้ านไนท์คพั คู่แข่งทางอ้อมประกอบธุ รกิ จร้ านอาหาร
เวียดนามอยูใ่ นเขตเมืองนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างนิยมไปรับประทานจานวนเท่ากัน ได้แก่ ร้านลาโรสและร้านป้าเหน่ยแหนมเนือง
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ปัจจัยชี้วดั ความสาเร็จของอุตสาหกรรม (KSFs)
รสชาติอร่ อย ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึงคืออาหารมีรสชาติอร่ อยถูกปากผูบ้ ริ โภค
ทาให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง เพราะผูบ้ ริ โภคอยากมารับประทานอาหารจานเดิมที่ปรุ งอาหารรสชาติอร่ อยเหมือนเดิม
ทุกครั้งที่มารับประทาน จากการสารวจ พบว่า เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคไม่กลับมาใช้บริ การซ้ า คือรสชาติอาหารไม่อร่ อย (ร้อยละ 74.50)
คุณภาพดีและสะอาด สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการเลือกรับประทานอาหารคือ การใช้วตั ถุดิบ
ที่มีคุณภาพ สด กระบวนการในการปรุ งอาหารที่สะอาด รวมถึงความสะอาดภายในร้านอาหารและบริ เวณรอบนอก
ร้านอาหาร จากการสารวจ พบว่า เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคไม่กลับมาใช้บริ การซ้ าอีก คือ ร้านอาหารไม่สะอาด (ร้อยละ 42.70)
มีมาตรฐาน ในการประกอบธุ รกิจร้านอาหารให้ประสบความสาเร็ จนั้น สิ่ งสาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจ
ในการรับประทานอาหารคือ ร้านอาหารมีมาตรฐานด้านสุ ขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร ของสานักสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่ อาหารสะอาด รสชาติอร่ อย (Clean Food Good Taste)
การวิเคราะห์ ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไรภายในอุตสาหกรรมนี้ อยูใ่ นระดับต่า เนื่ องจากภาวะคุกคามที่เกิดจาก
ผูท้ ี่ มีโอกาสจะเข้ามาในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสู ง แรงที่ เกิ ดจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดี ยวกันอยู่ในระดับสู ง
ภาวะคุกคามจากสิ นค้าทดแทนกันอยูใ่ นระดับสู ง แรงที่เกิดจากอานาจต่อรองของผูซ้ ้ื ออยูใ่ นระดับสู ง มีเพียงแรงที่เกิด
จากอานาจต่อรองผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบเท่านั้นที่อยูใ่ นระดับต่า
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (General Environment)
ปั จจัยด้านการเมืองและกฎหมายส่ งผลด้านบวก ปั จจัยด้านเศรษฐกิจส่ งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ
ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมส่ งผลด้านบวก ปั จจัยทางเทคโนโลยีส่งผลด้านบวกและปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมส่ งผลด้านลบ
2.2 การกาหนดรู ปแบบธุรกิจร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตาบลด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
2.2.1 กลุ่มลูกค้ า (Customer Segments)
ลู กค้าหลัก คื อ เพศหญิ ง อายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึ กษาที่ สาเร็ จสู งสุ ด ระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชี พข้าราชการ เจ้าของกิจการและค้าขาย รายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบล
ด่านขุนทด กลุ่มลูกค้ารองได้แก่ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอด่านขุนทด ผูท้ ี่อาศัยอยูอ่ าเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยว
2.2.2 การนาเสนอคุณค่ า (Value Proposition)
เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2561 การดาเนิ นชีวิตประจาวันเปลี่ยนแปลงไป มีการทางานหนักขึ้ น
ไม่มีเวลาออกกาลังกายจึงหันมาดูแลใส่ ใจในเรื่ องของอาหารที่รับประทานมากขึ้น การนาเสนอคุณค่าโดยการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้วตั ถุดิบที่คุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
การเสนอคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ใน
การประกอบอาหารร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เลือกใช้วตั ถุดิบที่มีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย ปรุ งอาหารสดใหม่ทุกวัน
คัดสรรหมูไร้มนั มาใช้ในการประกอบอาหาร มีสูตรอาหารที่สาคัญทาให้อาหารรสชาติอร่ อย ถูกปากผูบ้ ริ โภค ใช้ผกั ออร์ แกนิค
และวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ผูบ้ ริ โภค สามารถต่อรองราคาได้
เนื่องจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกัน การเพิ่มคุณค่าเข้าไปในตัวแป้งโดยการใช้แป้งที่ทาจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่
ซึ่ งเป็ นข้าวที่มีสารอาหารและประโยชน์มากมาย
การเสนอคุณค่าด้านความต้องการหรื อผลประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภคได้รับ โดยได้ออกแบบให้
ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ภายในร้านอาหารปลอดโปร่ ง ซึ่ งตกแต่งบรรยากาศภายในร้านไว้อย่างอบอุ่น เหมาะแก่
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การพบปะสังสรรค์เนื่ องในโอกาสพิเศษและเพื่อความผ่อนคลาย อาหารรสชาติอร่ อย บรรยากาศโดยรอบบริ เวณร้าน
เป็ นธรรมชาติเพราะอยูต่ ิดกับสวนสุ ขภาพ เดินทางมาสะดวก รู ้สึกสบาย เป็ นกันเอง เมื่อมารับประทานอาหารแล้วอยาก
กลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกครั้ง
ร้ า นอาหารเวีย ดนามนัด พบ มี ก ารกาหนดกลุ่ ม ตลาดเป้ า หมาย (Market Targeting)
เป็ นการตลาดแตกต่าง (Differentiated) เนื่ องจากไม่มีผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้านอาหารเวียดนาม อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด
ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย โดยเลื อ กกลุ่ ม ตลาดกลางหรื อ กลุ่ ม สแตนดาร์ ด (Standard) เป็ นลัก ษณะ
ทางการตลาดที่ผปู ้ ระกอบการทาการเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง เช่น ผูบ้ ริ การระดับกลาง เจ้าของกิจการขนาดกลาง
กลุ่มพนักงานราชการ การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เนื่ องจากไม่เคยมีร้านอาหารเวียดนาม
ในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ถ้าเทียบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีคู่แข่งทางตรงอยู่ 4 ร้าน ดังนี้
1) ร้านด่านนัว
2) ร้านต้นเครื่ อง
3) ร้านละมัย
4) ร้านไนท์คพั
การวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจเทียบกับสิ นค้าของคู่แข่ง เนื่ องจากมีความแตกต่าง
และหลากหลาย จึงได้กาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดราคา
ปานกลางใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน ได้แก่ ร้านไนท์คพั ร้านด่านนัว ร้านละมัย ส่ วนร้านต้นเครื่ องเป็ นร้านอาหารราคาค่อนข้างแพง
โดยร้ านอาหารเวียดนามนัดพบ ผลิ ตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผูป้ ระกอบการร้ านอาหารที่ มีอยู่เดิ มในธุ รกิ จซึ่ งเป็ น
คู่แข่งขันทางตรง เนื่ องจากไม่มีร้านอาหารเวียดนามอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด จากการสารวจพบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ความสด ความสะอาดและถูกหลักอนามัย ปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ การตกแต่งบรรยากาศภายในและโดยรอบ
ร้านอาหารให้สะอาด จึงได้นามากาหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการส่ งมอบคุณค่าและสื่ อสารคุณค่าไปยังผูซ้ ้ื อ โดยการใช้
วัตถุดิบที่มีความสด สะอาดและปลอดสารพิษในการปรุ งอาหาร ทาให้อาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยและรสชาติอร่ อย
รวมถึงตกแต่งบรรยากาศภายในและโดยรอบร้านอาหารให้สะอาด ติดถนนสายหลัก ตกแต่งภายในร้านให้กว้างขวาง
ปลอดโปร่ ง รู ้ สึกอบอุ่น เป็ นกันเอง เหมาะแก่การพบปะสังสรรค์และผ่อนคลาย เน้นเป็ นร้านอาหารที่มีความแปลก
แตกต่างจากร้านอาหารที่มีอยูเ่ ดิมในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด สิ นค้าคุณภาพดีราคาปานกลาง เพื่อดึงดูดลูกค้าจาก
คู่แข่งขันที่มีอยูเ่ ดิมในตลาดอาหารของเทศบาลตาบลด่านขุนทด
2.2.3 ช่ องทาง (Channel)
ช่ องทางทาหน้าที่ เพิ่มการรั บรู ้ ในสิ นค้าและบริ การให้กบั ลูกค้า เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าที่
ต้องการได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินการเสนอคุณค่า การส่ งมอบคุณค่าไปยังลูกค้าและการให้บริ การหลังการขาย
โดยได้กาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายของร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ดังนี้
การขายหน้าร้าน โดยสถานที่ต้ งั ร้านมีลกั ษณะของอาคาร คือ เป็ นอาคารพาณิ ชย์ 2 ชั้น โดยค่าเช่า
เดือนละ 7,500 บาท ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ถนนเส้นนครราชสี มา
– ด่านขุนทด โดยร้านอาหารเวียดนามนัดพบเปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 – 21.00 น. และหยุดทุกวันจันทร์ ที่ต้ งั ร้านอาหาร
เวียดนามนัดพบ ติดถนนเส้นหลัก อยูใ่ กล้สถานที่ชุมชน การเดินทางสะดวกสบาย โดยอยู่ใกล้สถานี รถโดยสารเอกชน
สถานศึ ก ษาและศูน ย์ร าชการ ศูน ย์ก ารค้า และสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษามีบริ เวณจอดรถสาหรับลูกค้าที่มาใช้
บริ การติดถนนสายหลักใกล้สวนสาธารณะ เดินทางหรื อโดยสารมาที่ร้านได้อย่างสะดวกภายในร้ านสะอาด ปลอดโปร่ ง

2089

HMP21-9
ตกแต่งใหม่ให้ความรู ้สึกอบอุ่น โต๊ะ เก้าอี้ใหญ่มีขนาดพอดี ไม่อึดอัดในการนัง่ รับประทานอาหาร เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภค
ทุกเพศทุกวัยเข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้านได้แก่ ผ้าเช็ดมือ จุดล้างมือ ห้องน้ า
เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า ให้ลูกค้ารู ้สึกสบาย เป็ นกันเอง เมื่อมารับประทานอาหารแล้วอยากกลับมารับประทานอาหารที่
ร้านอีกครั้ง แผนผังภายในร้านอาหารเวียดนามนัดพบ จากแบบสารวจในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ปัจจัยด้านลักษณะ
กายภาพที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีระดับความสาคัญมากที่สุด คือความสะอาดของบริ เวณร้านและบรรยากาศของร้านอาหาร
ในขณะที่ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ องความสะอาดและความสวยงามของภาชนะ จานวนโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอกับลูกค้า
และการตกแต่งร้าน ได้มีการออกแบบร้านให้บรรยากาศภายในร้านดูสะอาดและไม่คบั แคบเกิ นไป โต๊ะ เก้าอี้ กว้างขวาง
นัง่ สบาย มีจานวนโต๊ะสาหรับรับรองลูกค้าจานวน 8โต๊ะ สาหรับ 4 ที่นัง่ รวมทั้งสิ้ น 32 ที่นง่ั และจากการสารวจ พบว่า
จานวนคนที่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกันมากที่สุดมีจานวน 4 คน และออกไปรับประทานอาหารกับครอบครัว
มากที่สุด จึงได้มีการออกแบบโต๊ะอาหารสาหรับ 4 ที่นง่ั หากมีลูกค้ามากกว่า 4 คน สามารถเพิ่มเก้าอี้เพื่อรองรับลูกค้าได้
เนื่ องจากได้มีการออกแบบโต๊ะ ไว้อย่างกว้างขวาง มีการตกแต่งด้วยต้นไม้และดอกไม้ท้ งั ภายในร้านอาหารและบริ เวณ
รอบนอกร้านอาหารให้ดูสวยงามและมีสถานที่จอดรถเพียงพอสามารถอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
การบริ การส่ งอาหารถึงบ้าน ในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด ผลจากสารวจการพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ การจัดส่ งอาหารถึงบ้านในระดับมาก โดยทางร้านได้จดั ทา
เว็บไซด์ของร้านเพื่อขายสิ นค้าผ่านทางเว็บไซด์ ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านเว็บไซด์ของร้านหรื อโทรศัพท์มาสั่งสิ นค้า
กับทางร้าน โดยทางร้านมีบริ การจัดส่ งอาหารเฉพาะในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด โดยคิดค่าบริ การจัดส่ งครั้งละ 30 บาท
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค ไลน์
2.2.4 ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer Relationships)
จากแบบสารวจกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านปั จจัยบุคคล ได้แก่ ความสุ ภาพในการให้บริ การ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ความรู ้ จักรายการอาหารและความพอเพียงของพนักงาน ในระดับมาก ร้ านอาหาร
เวียดนามนัดพบให้ความสาคัญกับการบริ การที่ดี เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การและมาใช้บริ การ
ใหม่อีกครั้งและบอกต่อในการให้บริ การเป็ นการได้ลูกค้าเพิ่ม จากการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบล
ด่านขุนทด ทราบข้อมูลร้านร้านอาหารมากที่สุดจากเพื่อนและครอบครัว รองลงมาคือการบอกปากต่อปาก การส่ งเสริ ม
การตลาดที่ทาให้กลุ่มตัวอย่าง ตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารมากที่สุด คือ การใช้บตั รสมาชิกลดราคาและการให้คูปองส่ วนลด
เมื่อรับประทานอาหารครั้งถัดไป ทางร้านได้มีการทาเว็บไซด์ของร้านซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับร้านอาหาร
เวลาเปิ ด เวลาปิ ด รายการอาหาร ราคา การส่ งเสริ มการตลาด ให้ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถสั่งอาหาร
รับประทานที่บา้ นผ่านทางเว็บไซด์ของร้านเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
2.2.5 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ทรัพยากรหลักที่ทาให้ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ดาเนิ นกิจกรรมของทางร้าน ซึ่ งช่วยในการเสนอคุณค่า
การเข้าถึงลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและสร้างรายได้ให้กบั กิจการโดยทรัพยากรหลักของร้านอาหารเวียดนามแบ่งได้ ดังนี้
ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ อาคารพาณิ ชย์ 2 ชั้น อุปกรณ์เครื่ องครัวและจัดเตรี ยมอาหาร ได้แก่ ตูเ้ ย็น
ตูแ้ ช่ เตาไมโครเวฟ เตาย่าง เครื่ องบดผสมอาหาร เตาแก๊ส ชุ ดเครื่ องครั ว เครื่ องชัง่ เป็ นต้น อุปกรณ์ตกแต่งร้ านและ
อานวยความสะดวกภายในร้าน ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เป็ นต้น
ทรัพยากรทางปั ญญา ได้แก่ สู ตรอาหารและเคล็ดลับความอร่ อยของอาหารเวียดนาม ทรัพยากรบุคคล
มีพนักงานจานวน 4 คน ได้แก่ ผูจ้ ดั การร้าน แม่ครัวและพนักงานบริ การ
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ทรัพยากรเงินทุน ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เลือกแหล่งเงินทุนจากส่ วนของเจ้าของกิจการทั้งหมด
รู ปแบบธุรกิจเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากกระบวนการไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ใช้เงินทุนไม่สูงมากนัก เป็ นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก
2.2.6 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
จากข้อมูลแบบสอบถาม สิ่ งสาคัญที่ ทาให้ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ดาเนิ นกิ จการให้ประสบ
ความสาเร็ จ โดยสามารถนาเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและกลับมาใช้
บริ การใหม่อีกครั้ง กิจกรรมที่สาคัญของร้านอาหารเวียดนามนัดพบแบ่งออกเป็ น 7 ด้านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ร้านอาหารเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีความสด สะอาด
ถูกหลักอนามัย ปรุ งอาหารสดใหม่ทุกวัน ใช้ผกั ออร์ แกนิคและวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ผบู ้ ริ โภค มีสูตรอาหารที่สาคัญทาให้อาหารรสชาติอร่ อยถูกปากผูบ้ ริ โภค
ด้านราคา ตั้งราคาอาหารเหมาะสมคุณภาพและปริ มาณของอาหาร มีอาหารหลากหลายประเภท
และหลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในการเลือกบริ โภคตามจานวนของผูบ้ ริ โภค ระบุราคาที่ชดั เจน ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงได้และรู ้สึกได้ถึงความคุม้ ค่ากับจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จัดจาหน่ายหลายช่องทาง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสะดวกในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ ทั้งรับประทานภายในร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ซึ่ งตกแต่งบรรยากาศภายในร้านไว้อย่างอบอุ่น เหมาะแก่การพบปะ
สังสรรค์ เดินทางมาสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สามารถสั่งซื้ อทางโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต โดยทางร้านยังมี
บริ การจัดส่ งถึงบ้านในเขตเทศบาลตาบลด่านขุนทด
ด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยจัดทาบัตรสมาชิกเพื่อใช้เป็ นส่ วนลดอาหารและเครื่ องดื่มครั้ งต่อไป
เมื่อสมาชิกมาซื้ อสิ นค้าและแนะนาข้อมูลรายการอาหารให้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยจัดเป็ นบอร์ ดหรื อแผ่นใบปลิว แสดงคุณค่า
คุณประโยชน์ของอาหารและเครื่ องดื่มที่จะส่ งผลต่อสุ ขภาพที่ดีของลูกค้า
ด้านบุคคล การให้บริ การที่สุภาพและให้บริ การด้วยความรวดเร็ วของพนักงานบริ การในร้าน จานวนพนักงาน
ที่เพียงพอต่อการให้บริ การและมีความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม สามารถแนะนาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้านลักษณะทางกายภาพ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ มีบริ เวณจอดรถสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ติ ดถนนสายหลัก ใกล้สวนสาธารณะ เดิ นทางหรื อโดยสารมาที่ ร้านได้อย่างสะดวก ภายในร้ านสะอาด ปลอดโปร่ ง
ตกแต่งใหม่ให้ความรู ้สึกอบอุ่น โต๊ะ เก้าอี้ใหญ่ มีขนาดพอดีไม่อึดอัดในการนัง่ รับประทาน เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย
ในการเข้ามารับประทานที่ร้านอาหาร มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้าน ผ้าเช็ดมือ จุดล้างมือ ห้องน้ า เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ลูกค้า รู ้สึกสบายเป็ นกันเอง เมื่อมารับประทานอาหารแล้วอยากกลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกครั้ง
ด้านกระบวนการ จัดการรับรายการอาหารลูกค้าอย่างถูกต้อง ทวนรายการอาหารให้ลูกค้าฟั งทุกครั้ง
เมื่อสั่งอาหารเสร็ จและเสิ ร์ฟอาหารตามที่ลูกค้าสั่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเรี ยกใช้
บริ การมีบริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้านและมีการชาระเงินด้วย QR Code
2.2.7 พันธมิตรหลัก (Key Partners)
กิ จการพยายามสร้ างพันธมิ ตรเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ลดความเสี่ ยง โดยเป็ นพันธมิ ตรกับ
บริ ษทั ที่ ไม่ได้เป็ นคู่แข่งกัน การร่ วมมื อกันระหว่างบริ ษทั ที่ เป็ นคู่แข่งกัน การร่ วมทุ นเพื่อพัฒนาธุ รกิ จใหม่ และการสร้ าง
ความสัมพันธ์ร ะหว่า งผู ซ้ ื้ อ ผู ข้ ายเพื่ อ ป้ อ งกัน การขาดแคลนวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต พัน ธมิ ต รของร้ า นอาหาร
เวีย ดนามมี ด ัง นี้ ผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ หมู กุง้ หมูยอ เส้นกวยจับ๊ แป้ ง พริ ก กระเที ยมที่ สดและมี คุณภาพ ผูข้ ายผักเป็ น
พันธมิ ตรที่ ดีต่อกันทาให้สามารถต่อรองราคาได้ ซื้ อวัตถุดิบในราคาถูกลง วัตถุดิบมี ความสด มี คุณภาพ ผูจ้ าหน่ าย
เครื่ องปรุ งและผูจ้ าหน่ายบรรจุภณั ฑ์ เมื่อซื้ อในปริ มาณที่มากสามารถซื้ อได้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากสามารถต่อรองราคาได้
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2.2.8 โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure)
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของโมเดลธุรกิจก่อให้เกิดต้นทุนในการดาเนินกิจการ การสร้างคุณค่าและการส่ งมอบคุณค่า
การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและการสร้างรายได้ลว้ นก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้ น โดยแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
งบประมาณการลงทุนเป็ นประมาณการค่าใช้จ่าย สาหรับการเริ่ มดาเนินกิจการร้านอาหารเวียดนามนัดพบ
โดยเงินลงทุนมีแหล่งทุนมาจากส่ วนของเจ้าของกิจการทั้งหมด และได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ค่าใช้จ่ายก่อน
ดาเนินการจานวน 30,650 บาท ค่าตกแต่งอาคารและสถานที่ จานวน 105,000 บาท และค่าอุปกรณ์ จานวน 169,200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 304,850 บาทโดยใช้เงินทุนลงทุนจากส่ วนของเจ้าของทั้งสิ้ น จานวน 350,000 บาท
การประมาณการรายได้ จากการสารวจ พบว่า หากมีร้านอาหารเวียดนามมาเปิ ดใหม่ ในเขตเทศบาล
ตาบลด่านขุนทด กลุ่มตัวอย่าง 110 คน มี ผูส้ นใจมารั บประทานอาหารเวียดนามร้ อยละ 90 มี ความถี่ในการรับประทาน
อาหารเวียดนาม 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 36.70) มีค่าใช้จ่ายสาหรับรับประทานอาหารในช่วง 200 – 500 บาท ประกอบ
กับการสารวจสามโนประชากร ในเขตเทศบาลตาบลด่ านขุนทด มี ประชากร จานวน 10,329 คน จานวนครั ว เรื อ น
3,717 ครั วเรื อน (สานักงานเทศบาลตาบลด่านขุนทด, 2559) ซึ่ งร้ านอาหารเวียดนามคาดว่าจะมี รายได้จากการขาย
ประมาณวันละ 12,000 บาท โดยเปิ ดร้าน 25 วันต่อเดือน
การประมาณการรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าวัตถุดิบโดยกาหนดการคิดต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 35
ของราคาขาย เงินเดือนผูจ้ ดั การร้านและแม่ครัวได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท พนักงานบริ การ จานวน 2 คน
ค่าจ้างวันละ 320 บาท ค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาท ค่าสาธารณู ปโภคประมาณการเดือนละ 11,600 บาท (ค่าน้ า 2,000 บาท
ค่าไฟฟ้ า 8,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท ค่าอินเตอร์ เน็ต 600 บาท) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณการเดื อนละ
20,000 บาท วัสดุใช้สอยประมาณการเดือนละ 10,000 บาท คานวณค่าเสื่ อมอาคาร โดยวิธีเส้นตรงอายุการใช้งาน 20 ปี
คานวณค่าเสื่ อมราคาเครื่ องใช้สานักงานโดยวิธีเส้นตรง อายุการใช้งาน 5 ปี คานวณค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง
อายุการใช้งาน 5 ปี คานวณค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยวิธีเส้นตรง อายุการใช้งาน 5 ปี ภาษีป้ายปี ละ 200 บาท
2.2.9 กระแสรายได้ (Revenue Streams)
ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ขายอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นหลักให้แก่ลูกค้า ภายในพื้นที่ เทศบาลตาบล
ด่านขุนทด โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านการขายหน้าร้าน เว็บไซต์ของร้านและมีการบริ การส่ งถึงบ้าน ร้านเปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่ 10.00 – 21.00 น. ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ โดยผลิตภัณฑ์ของทางร้ านใช้วตั ถุดิบที่ มีคุณภาพ สด สะอาดและ
ใช้ผกั ออร์ แกนิ ค กระแสรายได้ของร้านอาหารเวียดนาม จึงเป็ นประเภทรายได้ครั้งเดียว ซึ่ งเกิดจากการชาระเงินของลูกค้า
เพื่อซื้ ออาหารและเครื่ องดื่ มจากทางร้ าน เมื่ อลูกค้ามารั บประทานอาหารที่ ร้านหรื อสั่งซื้ อกลับบ้าน กระแสรายได้ของ
ร้านอาหารเวียดนามจึงมาจากราคาอาหารและเครื่ องดื่มประเภทต่าง ๆ โดยใช้วธิ ี การตั้งราคาแบบตายตัวตามคุณภาพของวัตถุดิบ
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นพฤติกรรมกรรมผูบ้ ริ โภค ทัศนคติและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารเวี ย ดนาม เหตุ ผ ลที่ บ ริ โ ภคเลื อ กรั บ ประทานอาหารนอกบ้า นมากที่ สุ ด เพื่ อ พบปะสั ง สรรค์
และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ (2558) ผูท้ ี่ร่วมรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกัน
มากที่สุด คือครอบครัวซึ่ งสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของปฐมาวดี (2559) โดยแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างใช้พิจารณาเลือก
ร้านอาหารคือ เพื่อน ครอบครัว และการบอกปากต่อปาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญวิทย์ (2555) ปัญหาที่ประสบ
อันเป็ นสาเหตุให้ไม่กลับมาใช้บริ การร้ านอาหารอี กครั้ ง เนื่ องจากรสชาติ อาหารไม่อร่ อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของวรภา (2559) ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดได้แก่ ความสด สะอาด
ถูกหลักอนามัยและความสะอาดของบริ เวณร้านอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐวุฒิ (2559)
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระฉบับ นี้ สาเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ ว ยเหลื อ อย่า งสู ง ของ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ และอาจารย์ศกั ดิ์ ชยั เจริ ญศิริพรกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
ที่ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่าของท่านให้คาปรึ กษา ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา พร้อมทั้งให้แนวคิดต่าง ๆ อธิ บายในข้อสงสัย
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ดว้ ยดีเสมอมา ผูศ้ ึกษามีความซาบซึ้ งในความกรุ ณา
และขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่ น้ ี ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิ ตศึ กษาการจัด การ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ทุ กท่านเป็ นอย่างสู ง ที่ ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ให้แก่ ลูกศิ ษย์ ขอกราบขอบพระคุ ณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสและสนับสนุ นให้ผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
ด้วยดีตลอดมา
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