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บทคัดย่อ 

    การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเวียดนามและก าหนดรูปแบบธุรกิจร้านอาหารเวียดนามนัดพบ โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยแบบสอบถาม จากนั้นท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
แลว้จึงใชผ้ลท่ีไดก้  าหนดรูปแบบธุรกิจ พบวา่ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานอาหารเวียดนาม เน่ืองจากเป็นอาหาร
ท่ีแปลกแตกต่างจากอาหารม้ือปกติและรสชาติอร่อย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเวียดนาม
มากที่สุด คือ ความสด สะอาดถูกหลกัอนามยั ความสะอาดของบริเวณร้านอาหารและบรรยากาศของร้านอาหาร 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบธุรกิจร้านอาหารเวียดนามนดัพบ การประกอบอาหารเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมี ความสด 
สะอาด ถูกหลกัอนามยั มีสูตรอาหารท่ีส าคญัท าให้อาหารรสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ริโภค ร้านอาหารติดถนนเส้นหลกั 
เดินทางมาสะดวก มีสถานที่จอดรถ เพียงพอและมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า  โดยรูปแบบธุรกิจ
เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว โครงสร้างองคก์รมีพนกังานจ านวน 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. 
 
ค าส าคญั: ร้านอาหารเวียดนาม พฤติกรรมผูบ้ริโภค รูปแบบธุรกิจ 
Keywords: Vietnamese Restaurant, Consumer Behavior, Business Model 
* นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
*** อาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทน า 
 ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์อาหารถือเป็นพื้นฐานส าคญัหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์การรับประทานอาหารในปริมาณและสัดส่วนท่ีพอเหมาะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยท าให้ร่างกาย
เจริญเติบโตแขง็แรง สมบูรณ์ ช่วยสร้างกลา้มเน้ือ สมอง กระดูก ผิวหนงั และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ให้พลงังานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ร่างกาย ท าให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยและ
ช่วยการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกายท างานเป็นปกติ (นิธิยา, วิบูลย,์ 2559) 
 อาหารเวียดนามเป็นอาหารท่ีใคร ๆ กช่ื็นชอบเพราะสามารถรับประทานเป็นอาหารวา่งก็ได ้จะรับประทานให้
อ่ิมหรือเพื่อจดัเล้ียงสังสรรค ์เพื่อความผ่อนคลายก็ได ้เสน่ห์ของอาหารเวียดนามจะเนน้ผกัสดหลากหลายชนิดท่ีนิยม
น ามารับประทานเคียงคู่กบัอาหาร ผกัสดเป็นประเภทสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าแก่ร่างกาย เช่น โหระพา 
สะระแหน่ ผกัแพว ผกัชีฝร่ัง ชะพลู ผกัต้ิว ผกักาดหอม เป็นตน้ ซ่ึงผกัต่าง ๆ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการและเพิ่มกากใย 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อล าไส้ อาหารเวียดนามเป็นท่ีนิยมรับประทานในประเทศไทย ไดแ้ก่ แหนมเนือง กุง้พนัออ้ย กวยจับ๊ญวน
เปาะเป๊ียะสด เปาะเป๊ียะทอด ขนมเบ้ืองญวน ขา้วเกรียบปากหมอ้ เส้นหม่ีหมูยา่ง หมูยา่งใบชะพลู เป็นตน้ (ธญันนัท,์ 2552) 
 ผูศ้ึกษาไดม้องเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2561 เขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด ยงัไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารเวยีดนาม 
ซ่ึงคนท่ีช่ืนชอบและตอ้งการรับประทานอาหารเวียดนาม ตอ้งเขา้ไปรับประทานอาหารเวียดนามท่ีตวัเมืองนครราชสีมา 
ระยะทางห่างจากเทศบาลต าบลด่านขุนทด 60 กิโลเมตร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ทศันคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจในการซ้ืออาหารเวียดนาม ของกลุ่มลูกคา้ในเขต
เทศบาลต าบลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ ร้านอาหารเวียดนามนดัพบ 
เทศบาลต าบลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.    เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
เวียดนาม ของกลุ่มลูกคา้ในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
 2.    เพื่อก าหนดรูปแบบธุรกิจร้านอาหารเวยีดนามนดัพบ เทศบาลต าบลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
 
วธีิการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งเนน้การศึกษา เร่ืองรูปแบบธุรกิจร้านอาหารเวียดนามนดัพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา โดยมีการก าหนดรายละเอียดของการศึกษา ดงัน้ี 
 1.    การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
เวยีดนาม ของกลุ่มลูกค้าในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 6,329 คน และมีประชากรแฝงท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นส ามะโนประชากรของเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทดจ านวน 4,000 คน 
ดงันั้น ขนาดของประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 10,329 คน (ส านกังานเทศบาลต าบลด่านขุนทด, 2559) 
การก าหนดขนาดตวัอยา่งใชว้ธีิการค านวณโดยสูตรการค านวณตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
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ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 100 คน แต่เพื่อป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาไดส้ ารองแบบสอบถามเผือ่ไวร้้อยละ 10 เท่ากบั 10 คน ผูศึ้กษาจึงใช้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 110 คน วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 
  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบ ด าเนินการโดยการแจกแบบสอบถามในสถานท่ีต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลด่านขุนทด ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาลด่านขุนทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด ท่ีว่าการอ าเภอด่านขุนทด 
ส านกังานท่ีดินอ าเภอด่านขุนทด วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตลาดเทศบาล บริษทั ห้างร้านและตามบา้นเรือน
ของประชาชน ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูต้อบแบบสอบถาม
กรอกค าตอบในแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self - Administered Questionnaire) โดยผูศึ้กษาไดท้ าการอธิบายส่วนต่าง ๆ 
ในแบบสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจขอ้มูลก่อนด าเนินการใหข้อ้มูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนมาจาก การศึกษาขั้นตอนและการคน้ควา้
ขอ้มูลการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้ประกอบดว้ย
ค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question)   
  ส่วนที่ 2   ขอ้มูลพฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร ประกอบดว้ยค าถามแบบค าตอบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choice Question)   
   ส่วนที ่3   ทศันคติต่อการบริโภคอาหารเวยีดนาม ประกอบดว้ยค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple 
Choice Question)   
  ส่วนที่ 4   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเวียดนาม ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาไดท้ดลองน า
แบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปทดลองใช ้(Try- out) กบับุคคลภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 
30 คน ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี จากนั้นน าขอ้มูลมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.866 ซ่ึงสามารถยอมรับได ้ 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผู ้ศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด และน าแบบสอบถามเฉพาะท่ีสมบูรณ์มาเขา้รหสัขอ้มูล (Coding) โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้มูลจากส่วนท่ี 1 ถึงส่วนท่ี 3 วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถ่ี
และสรุปผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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  ขอ้มูลส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเวียดนาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ระดบัความส าคญัไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นเกณฑใ์นการหาช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เพื่อก าหนดระดบัความส าคญัและ 
จากค่าเฉล่ียท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลของแต่ละช่วงคะแนน โดยใชสู้ตรการหาค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาค 
(กลัยา, 2552) ดงัต่อไปน้ี 
  คะแนนเท่ากบั 1.00 – 1.80 หมายถึงระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเท่ากบั 1.81 – 2.60 หมายถึงระดบัความส าคญันอ้ย 
  คะแนนเท่ากบั 2.61 – 3.40 หมายถึงระดบัความส าคญัปานกลาง 
  คะแนนเท่ากบั 3.41 – 4.20 หมายถึงมีระดบัความส าคญัมาก 
  คะแนนเท่ากบั 4.21 – 5.00 หมายถึงระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 2.    การก าหนดรูปแบบธุรกจิร้านอาหารเวยีดนามนัดพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา  
  การก าหนดรูปแบบธุรกิจในการศึกษาน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
   2.1    การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Analysis) 
    การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยการน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ร่วมกบั
การศึกษาขอ้มูลและสารสนเทศจากเอกสาร (Documentary Research) มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอบเขตของอุตสาหกรรม โครงสร้างของอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในธุรกิจ
ร้านอาหารเวียดนาม การวิเคราะห์ปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จของอุตสาหกรรม (KSFs) การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
(Five Forces Model) และการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) โดยการใช ้PESTE Analysis 
   2.2    การก าหนดรูปแบบธุรกจิร้านอาหารเวยีดนามนัดพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 
  แนวทางในก าหนดรูปแบบธุรกิจ ผูศึ้กษาไดน้ าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมา
ใชใ้นการสังเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจตามแนวทาง Business Model Canvas ของ Osterwalder, Pigneur (2010) 
 
ผลการศึกษา 
 1.    ผลการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค ทศันคตแิละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
เวยีดนาม 
  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวดั
นครราชสีมา จ าแนกเป็นเพศหญิงจ านวน 95 คน (ร้อยละ 86.40) และเป็นเพศชายจ านวน 15 คน (ร้อยละ 13.60) กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวนมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 30.90) ระดบัท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด คือระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 38.20) 
กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนเท่ากนัประกอบอาชีพขา้ราชการ (ร้อยละ 27.30) เจา้ของกิจการและคา้ขาย (ร้อยละ 27.30) 
กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีช่วงรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.60) 
  ผลการศึกษาพฤตกิรรมและการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหาร  
  พฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้นของกลุ่ม
ตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.30) รองลงมา 3 – 7 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 33.60) จ านวนคนท่ีไป
รับประทานอาหารนอกบา้นดว้ยกนัของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ 2 – 4 คน (ร้อยละ 84.50) รองลงมา 5 – 7 คน (ร้อยละ 9.10) 
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กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดนิยมไปรับประทานอาหารนอกบา้นกบัครอบครัว (ร้อยละ 60.90) รองลงมาชอบไปรับประทาน
อาหารกบัเพื่อน (ร้อยละ 25.50) สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุดคือ เพื่อพบปะสังสรรค ์
(ร้อยละ 43.60) รองลงมาเน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วนัเกิด วนัครบรอบแต่งงาน เล่ือนต าแหน่ง (ร้อยละ 40.00) 
เพื่อความบนัเทิง ผอ่นคลาย (ร้อยละ 31.80) ตามล าดบั บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารมากท่ีสุดคือ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้ดัสินใจเอง (ร้อยละ 49.10) รองลงมาคือคู่รัก สามี ภรรยาเป็นผูต้ดัสินใจ (ร้อยละ 17.30) วนัท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุดคือแลว้แต่จะสะดวก (ร้อยละ 52.70) รองลงมา คือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์
(ร้อยละ 30.00) เวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งไปรับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุดคือช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01 – 20.00 น. (ร้อยละ 47.30) 
รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. (ร้อยละ 30.00) กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการรับประทานอาหารนอกบา้น
มากท่ีสุดคือค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 200 – 500 บาท (ร้อยละ 33.60) รองลงมาคือค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 501 – 1,000 บาท (ร้อยละ 30.90) 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการรับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุดคือ เพื่อน ครอบครัว (ร้อยละ 70.00) 
การบอกปากต่อปาก (ร้อยละ 50.90) การส่งเสริมการตลาดท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกร้านอาหารมากท่ีสุดคือ
ใชบ้ตัรสมาชิกลดราคา (ร้อยละ 50.00) รองลงมาการใหคู้ปองส่วนลดเม่ือรับประทานอาหารคร้ังถดัไป (ร้อยละ 43.60) 
บตัรสะสมแตม้ (ร้อยละ 36.40) ตามล าดบั ปัญหาท่ีประสบในการใชบ้ริการร้านอาหาร อนัเป็นสาเหตุให้ไม่กลบัไปใช้
บริการร้านอีกคร้ังมากท่ีสุดคือ รสชาติอาหารไม่อร่อย (ร้อยละ74.50) รองลงมาคือการบริการล่าชา้ รออาหารนานเกินไป 
(ร้อยละ 45.50) ร้านอาหารไม่สะอาด (ร้อยละ 42.70) ตามล าดบั 
  ทศันคตต่ิอการบริโภคอาหารเวยีดนาม  
  กลุ่มตวัอย่างเคยรับประทานอาหารเวียดนาม จ านวน 90 คน (ร้อยละ 81.80) และไม่เคยรับประทานอาหาร
เวียดนาม จ านวน 20 คน (ร้อยละ 18.20) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยรับประทานอาหารเวียดนามให้เหตุผลว่า เน่ืองจากไม่มี
ร้านอาหารเวียดนามในพื้นท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.00) รองลงมาคือไม่รู้จกัอาหารเวียดนาม (ร้อยละ 60.00) เพศของ
ผูท่ี้เคยรับประทานอาหารเวียดนาม จ าแนกเป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน (ร้อยละ 87.80) และเพศชาย จ านวน 11 คน (ร้อยละ 12.20) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยรับประทานอาหารเวยีดนามมากท่ีสุดคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 33.30) รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ
31 – 40 ปี (ร้อยละ 32.20) กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดท่ีเคยรับประทานอาหารเวียดนาม มีระดบัท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุดคือ
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 43.30) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. (ร้อยละ 17.80) กลุ่มตวัอย่างท่ีเคย
รับประทานอาหารเวียดนามมากท่ีสุดคือขา้ราชการ (ร้อยละ 33.30) รองลงมาคือ เจา้ของกิจการและคา้ขาย(ร้อยละ 28.90) 
เม่ือจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามรายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีช่วงรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท(ร้อยละ 32.20) 
รองลงมามีช่วงรายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 24.40) หากมีร้านอาหารเวียดนามมาเปิดใหบ้ริการในเขตเทศบาล
ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจไปรับประทาน จ านวน 99 คน (ร้อยละ 90.00) 
และไม่สนใจ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 10.00) เพศของผูท่ี้สนใจรับประทานอาหารเวียดนามโดยจ าแนกเป็นเพศหญิง 
จ านวน 86 คน (ร้อยละ 86.90) และเพศชาย จ านวน 13 คน (ร้อยละ 13.10) อายขุองผูท่ี้สนใจรับประทานอาหารเวยีดนาม
หากเปิดให้บริการ ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี(ร้อยละ 31.30) 
รองลงมาช่วงอาย ุ41-50 ปี (ร้อยละ 29.30) ระดบัท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุดของ ผูท่ี้สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม 
หากเปิดใหบ้ริการในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด คือ ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 40.40) รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 
(ร้อยละ 22.20) อาชีพของผูที้่สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม หากเปิดให้บริการในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด 
กลุ่มตวัอยา่งเท่ากนัประกอบอาชีพขา้ราชการ (ร้อยละ 28.30) เจา้ของกิจการและคา้ขาย (ร้อยละ 28.30) รายไดต่้อเดือน
ของผูท่ี้สนใจรับประทานอาหารเวียดนาม กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีช่วงรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 35.40) 
รองลงมามีช่วงรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 23.20) เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกไปรับประทานอาหารเวียดนาม
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มากท่ีสุดคือ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 51.10) รองลงมาคืออาหารมีความแปลกและแตกต่างจากอาหารม้ือปกติโดยทัว่ไป 
(ร้อยละ 48.90) เป็นอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย (ร้อยละ 41.10) ตามล าดบั ความถ่ีในการรับประทานอาหารเวียดนาม
มากท่ีสุด คือ นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 51.10) รองลงมา 1 – 2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 36.70) อาหารเวียดนาม
ท่ีกลุ่มตวัอย่างชอบรับประทานมากท่ีสุดคือ แหนมเนือง (ร้อยละ 87.80) รองลงมาคือ เปาะเป๊ียะสด เปาะเป๊ียะทอด 
(ร้อยละ 46.70) กวยจับ๊ญวน (ร้อยละ 44.40) ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่ากนั ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด
ชอบไปรับประทานอาหารเวยีดนาม ร้านลาโรส (ร้อยละ 27.80) และร้านป้าเหน่ยแหนมเนือง (ร้อยละ 27.80) 
  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเวยีดนาม  
   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสด สะอาด ถูกหลกัอนามยั 
ในขณะท่ีให้ความส าคญัมาก ในเร่ืองรสชาติของอาหาร คุณภาพของวตัถุดิบ ความหลากหลายของเมนูอาหาร 
รูปแบบการตกแต่งอาหารและความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ การใชก้ารตั้งราคาเท่ากนัทุกเมนูและการตั้งราคาเป็นเลขค่ี 
ในระดบัปานกลาง 
   กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ สถานที่จอดรถ ที่ตั้ งร้าน 
การจองโตะ๊ล่วงหนา้การบริการส่งอาหารถึงบา้น ในระดบัมาก 
   กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลหรือการแนะน ารายการอาหาร
การมีบตัรสมาชิกเพื่อให้ส่วนลดอาหารและเคร่ืองด่ืม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ การส่งเสริมการตลาด 
เช่น การสะสมแตม้ การลดราคาในคร้ังถดัไป ในระดบัมาก 
   กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความสุภาพในการใหบ้ริการ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ
ความรู้จกัรายการอาหารของพนกังาน การแต่งกายของพนกังาน ความเพียงพอของพนกังาน ในระดบัมาก 
   ปัจจัยด้านลกัษณะกายภาพท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีระดับความส าคญัมากท่ีสุด คือความสะอาดบริเวณ
ร้านอาหารและบรรยากาศของร้านอาหาร ในขณะท่ีใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมากในเร่ืองความสะอาดและสวยงาม
ของภาชนะจ านวนโตะ๊ เกา้อ้ีเพียงพอกบัลูกคา้และการตกแต่งร้าน 
   กลุ่มตัวอย่างให้ความส าค ัญกับปัจจัยด้านด้านกระบวนการ ได้แก่ การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต 
การรับรายการอาหารดว้ย Pocket PC การรับช าระเงินดว้ย QR Code ในระดบัมาก 
 2.    ผลการศึกษาการก าหนดรูปแบบธุรกิจ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 
  2.1    วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
   การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
   ในการศึกษาการก าหนดรูปแบบธุรกิจ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมคือ ธุรกิจร้านอาหารเวียดนามท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด 
จงัหวดันครราชสีมา โดยมีลูกคา้เป้าหมายคือ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด ระดบัความอ่ิมตวัของ
อุตสาหกรรม พบวา่ความอ่ิมตวัของอุตสาหกรรมนอ้ย เน่ืองจากในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด ยงัไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจ
ร้านอาหารเวียดนามและจากการส ารวจของผูศึ้กษา พบวา่ ร้านอาหารท่ีคลา้ยคลึงกบัร้านอาหารเวยีดนามมีจ านวน 4 ร้าน 
เป็นคู่แข่งทางตรง ไดแ้ก่ ร้านด่านนัว ร้านตน้เคร่ือง ร้านละมยั ร้านไนท์คพั คู่แข่งทางออ้มประกอบธุรกิจร้านอาหาร
เวยีดนามอยูใ่นเขตเมืองนครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งนิยมไปรับประทานจ านวนเท่ากนั ไดแ้ก่ ร้านลาโรสและร้านป้าเหน่ยแหนมเนือง 
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   ปัจจัยช้ีวดัความส าเร็จของอุตสาหกรรม (KSFs)  
   รสชาติอร่อย ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคืออาหารมีรสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ริโภค 
ท าใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง เพราะผูบ้ริโภคอยากมารับประทานอาหารจานเดิมท่ีปรุงอาหารรสชาติอร่อยเหมือนเดิม
ทุกคร้ังท่ีมารับประทาน จากการส ารวจ พบวา่ เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคไม่กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า คือรสชาติอาหารไม่อร่อย (ร้อยละ 74.50) 
   คุณภาพดีและสะอาด ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในการเลือกรับประทานอาหารคือ การใชว้ตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ สด กระบวนการในการปรุงอาหารท่ีสะอาด รวมถึงความสะอาดภายในร้านอาหารและบริเวณรอบนอก
ร้านอาหาร จากการส ารวจ พบวา่ เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคไม่กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก คือ ร้านอาหารไม่สะอาด (ร้อยละ 42.70) 
   มีมาตรฐาน ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ส่ิงส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ
ในการรับประทานอาหารคือ ร้านอาหารมีมาตรฐานดา้นสุขาภิบาลอาหารส าหรับร้านอาหาร ของส านกัสุขาภิบาลอาหารและน ้ า 
กระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
   การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร  
    ความสามารถในการท าก าไรภายในอุตสาหกรรมน้ีอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากภาวะคุกคามท่ีเกิดจาก
ผูท่ี้มีโอกาสจะเขา้มาในอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัสูง แรงท่ีเกิดจากการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยู่ในระดบัสูง 
ภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทนกนัอยูใ่นระดบัสูง แรงท่ีเกิดจากอ านาจต่อรองของผูซ้ื้ออยูใ่นระดบัสูง มีเพียงแรงท่ีเกิด
จากอ านาจต่อรองผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 
   การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment)  
   ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมายส่งผลดา้นบวก ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบ
ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมส่งผลดา้นบวก ปัจจยัทางเทคโนโลยส่ีงผลดา้นบวกและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลดา้นลบ 
  2.2    การก าหนดรูปแบบธุรกจิร้านอาหารเวยีดนามนัดพบ เทศบาลต าบลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 
   2.2.1   กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)  
    ลูกคา้หลกั คือ เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุดระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพขา้ราชการ เจา้ของกิจการและคา้ขาย รายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบล
ด่านขนุทด กลุ่มลูกคา้รองไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอด่านขนุทด ผูท่ี้อาศยัอยูอ่  าเภอใกลเ้คียงและนกัท่องเท่ียว 
   2.2.2   การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition)  
  เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2561 การด าเนินชีวิตประจ าวนัเปลี่ยนแปลงไป มีการท างานหนกัข้ึน 
ไม่มีเวลาออกก าลงักายจึงหนัมาดูแลใส่ใจในเร่ืองของอาหารท่ีรับประทานมากข้ึน การน าเสนอคุณค่าโดยการเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์โดยใชว้ตัถุดิบท่ีคุณภาพ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
    การเสนอคุณค่าดา้นผลิตภณัฑ์ ดว้ยการสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบท่ีใชใ้น
การประกอบอาหารร้านอาหารเวียดนามนดัพบ เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีความสด สะอาด ถูกหลกัอนามยั ปรุงอาหารสดใหม่ทุกวนั 
คดัสรรหมูไร้มนัมาใชใ้นการประกอบอาหาร มีสูตรอาหารท่ีส าคญัท าใหอ้าหารรสชาติอร่อย ถูกปากผูบ้ริโภค ใชผ้กัออร์แกนิค
และวตัถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผูบ้ริโภค สามารถต่อรองราคาได้
เน่ืองจากผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนั การเพิ่มคุณค่าเขา้ไปในตวัแป้งโดยการใชแ้ป้งท่ีท าจากขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
ซ่ึงเป็นขา้วท่ีมีสารอาหารและประโยชน์มากมาย 
   การเสนอคุณค่าดา้นความตอ้งการหรือผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ โดยไดอ้อกแบบให้
ร้านอาหารเวียดนามนดัพบ ภายในร้านอาหารปลอดโปร่ง ซ่ึงตกแต่งบรรยากาศภายในร้านไวอ้ยา่งอบอุ่น เหมาะแก่
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การพบปะสังสรรคเ์น่ืองในโอกาสพิเศษและเพื่อความผ่อนคลาย อาหารรสชาติอร่อย บรรยากาศโดยรอบบริเวณร้าน
เป็นธรรมชาติเพราะอยูติ่ดกบัสวนสุขภาพ เดินทางมาสะดวก รู้สึกสบาย เป็นกนัเอง เม่ือมารับประทานอาหารแลว้อยาก
กลบัมารับประทานอาหารท่ีร้านอีกคร้ัง 
   ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ มีการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 
เป็นการตลาดแตกต่าง (Differentiated) เน่ืองจากไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด
ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเลือกกลุ่มตลาดกลางหรือกลุ่มสแตนดาร์ด (Standard) เป็นลกัษณะ
ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการท าการเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง เช่น ผูบ้ริการระดบักลาง เจา้ของกิจการขนาดกลาง
กลุ่มพนกังานราชการ การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เน่ืองจากไม่เคยมีร้านอาหารเวียดนาม
ในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด ถา้เทียบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั จะมีคู่แข่งทางตรงอยู ่4 ร้าน ดงัน้ี  
   1)  ร้านด่านนวั 
   2)  ร้านตน้เคร่ือง 
   3)  ร้านละมยั 
   4)  ร้านไนทค์พั 
   การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑข์องธุรกิจเทียบกบัสินคา้ของคู่แข่ง เน่ืองจากมีความแตกต่าง
และหลากหลาย จึงไดก้  าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑโ์ดยใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ ์โดยก าหนดราคา
ปานกลางใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั ไดแ้ก่ ร้านไนทค์พั ร้านด่านนวั ร้านละมยั ส่วนร้านตน้เคร่ืองเป็นร้านอาหารราคาค่อนขา้งแพง 
โดยร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีมีอยู่เดิมในธุรกิจซ่ึงเป็น
คู่แข่งขนัทางตรง เน่ืองจากไม่มีร้านอาหารเวียดนามอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด จากการส ารวจพบว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสด ความสะอาดและถูกหลกัอนามยั ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ การตกแต่งบรรยากาศภายในและโดยรอบ
ร้านอาหารให้สะอาด จึงไดน้ ามาก าหนดกลยทุธ์โดยมุ่งเนน้การส่งมอบคุณค่าและส่ือสารคุณค่าไปยงัผูซ้ื้อ โดยการใช้
วตัถุดิบท่ีมีความสด สะอาดและปลอดสารพิษในการปรุงอาหาร ท าให้อาหารสะอาด ถูกหลกัอนามยัและรสชาติอร่อย 
รวมถึงตกแต่งบรรยากาศภายในและโดยรอบร้านอาหารให้สะอาด ติดถนนสายหลกั ตกแต่งภายในร้านใหก้วา้งขวาง
ปลอดโปร่ง รู้สึกอบอุ่น เป็นกนัเอง เหมาะแก่การพบปะสังสรรค์และผ่อนคลาย เน้นเป็นร้านอาหารท่ีมีความแปลก
แตกต่างจากร้านอาหารท่ีมีอยูเ่ดิมในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด สินคา้คุณภาพดีราคาปานกลาง เพื่อดึงดูดลูกคา้จาก
คู่แข่งขนัท่ีมีอยูเ่ดิมในตลาดอาหารของเทศบาลต าบลด่านขนุทด 
 2.2.3   ช่องทาง (Channel) 
  ช่องทางท าหน้าท่ี เพิ่มการรับรู้ในสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ เปิดโอกาสให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการไดช่้วยให้ลูกคา้สามารถประเมินการเสนอคุณค่า การส่งมอบคุณค่าไปยงัลูกคา้และการให้บริการหลงัการขาย
โดยไดก้ าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านอาหารเวยีดนามนดัพบ ดงัน้ี 
  การขายหนา้ร้าน โดยสถานท่ีตั้งร้านมีลกัษณะของอาคาร คือ เป็นอาคารพาณิชย ์2 ชั้น โดยค่าเช่า
เดือนละ 7,500 บาท ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ถนนเส้นนครราชสีมา 
– ด่านขนุทด โดยร้านอาหารเวียดนามนดัพบเปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 – 21.00 น. และหยดุทุกวนัจนัทร์ ท่ีตั้งร้านอาหาร
เวียดนามนดัพบ ติดถนนเส้นหลกั อยูใ่กลส้ถานท่ีชุมชน การเดินทางสะดวกสบาย โดยอยู่ใกลส้ถานีรถโดยสารเอกชน 
สถานศึกษาและศูนยร์าชการ ศูนยก์ารคา้และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามีบริเวณจอดรถส าหรับลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการติดถนนสายหลกัใกลส้วนสาธารณะ เดินทางหรือโดยสารมาท่ีร้านไดอ้ย่างสะดวกภายในร้านสะอาด ปลอดโปร่ง 
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ตกแต่งใหม่ใหค้วามรู้สึกอบอุ่น โตะ๊ เกา้อ้ีใหญ่มีขนาดพอดี ไม่อึดอดัในการนัง่รับประทานอาหาร เหมาะส าหรับผูบ้ริโภค
ทุกเพศทุกวยัเขา้มารับประทานอาหารท่ีร้าน มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้านไดแ้ก่ ผา้เช็ดมือ จุดลา้งมือ ห้องน ้ า
เพื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ ให้ลูกคา้รู้สึกสบาย เป็นกนัเอง เม่ือมารับประทานอาหารแลว้อยากกลบัมารับประทานอาหารท่ี
ร้านอีกคร้ัง แผนผงัภายในร้านอาหารเวียดนามนดัพบ จากแบบส ารวจในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด ปัจจยัดา้นลกัษณะ
กายภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือความสะอาดของบริเวณร้านและบรรยากาศของร้านอาหาร 
ในขณะท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ืองความสะอาดและความสวยงามของภาชนะ จ านวนโต๊ะ เกา้อ้ีเพียงพอกบัลูกคา้
และการตกแต่งร้าน ไดมี้การออกแบบร้านให้บรรยากาศภายในร้านดูสะอาดและไม่คบัแคบเกินไป โต๊ะ เกา้อ้ีกวา้งขวาง
นัง่สบาย มีจ านวนโต๊ะส าหรับรับรองลูกคา้จ านวน 8โต๊ะ ส าหรับ 4 ท่ีนัง่ รวมทั้งส้ิน 32 ท่ีนัง่ และจากการส ารวจ พบวา่ 
จ านวนคนท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้นดว้ยกนัมากท่ีสุดมีจ านวน 4 คน และออกไปรับประทานอาหารกบัครอบครัว
มากท่ีสุด จึงไดมี้การออกแบบโตะ๊อาหารส าหรับ 4 ท่ีนัง่ หากมีลูกคา้มากกวา่ 4 คน สามารถเพิ่มเกา้อ้ีเพื่อรองรับลูกคา้ได ้
เน่ืองจากไดมี้การออกแบบโต๊ะไวอ้ยา่งกวา้งขวาง มีการตกแต่งดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท้ั้งภายในร้านอาหารและบริเวณ
รอบนอกร้านอาหารใหดู้สวยงามและมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 
  การบริการส่งอาหารถึงบา้น ในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด ผลจากส ารวจการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจดัส่งอาหารถึงบา้นในระดบัมาก โดยทางร้านไดจ้ดัท า
เวบ็ไซดข์องร้านเพื่อขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซด ์ลูกคา้สามารถสั่งอาหารผา่นเวบ็ไซดข์องร้านหรือโทรศพัทม์าสั่งสินคา้
กบัทางร้าน โดยทางร้านมีบริการจดัส่งอาหารเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด โดยคิดค่าบริการจดัส่งคร้ังละ 30 บาท 
   ผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค ไลน์ 
  2.2.4   ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relationships) 
   จากแบบส ารวจกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นปัจจยับุคคล ไดแ้ก่ ความสุภาพในการใหบ้ริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ ความรู้จักรายการอาหารและความพอเพียงของพนักงาน ในระดบัมาก ร้านอาหาร
เวียดนามนดัพบให้ความส าคญักบัการบริการท่ีดี เพื่อท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและมาใชบ้ริการ
ใหม่อีกคร้ังและบอกต่อในการให้บริการเป็นการไดลู้กคา้เพิ่ม จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในเขตเทศบาลต าบล
ด่านขนุทด ทราบขอ้มูลร้านร้านอาหารมากท่ีสุดจากเพื่อนและครอบครัว รองลงมาคือการบอกปากต่อปาก การส่งเสริม
การตลาดท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่ง ตดัสินใจเลือกร้านอาหารมากท่ีสุด คือ การใชบ้ตัรสมาชิกลดราคาและการใหคู้ปองส่วนลด
เม่ือรับประทานอาหารคร้ังถดัไป ทางร้านไดมี้การท าเวบ็ไซดข์องร้านซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหาร 
เวลาเปิด เวลาปิด รายการอาหาร ราคา การส่งเสริมการตลาด ให้ลูกคา้สามารถทราบขอ้มูลข่าวสารและสามารถสั่งอาหาร
รับประทานท่ีบา้นผา่นทางเวบ็ไซดข์องร้านเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
  2.2.5   ทรัพยากรหลกั (Key Resources) 
   ทรัพยากรหลกัท่ีท าใหร้้านอาหารเวียดนามนดัพบ ด าเนินกิจกรรมของทางร้าน ซ่ึงช่วยในการเสนอคุณค่า 
การเขา้ถึงลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และสร้างรายไดใ้หก้บักิจการโดยทรัพยากรหลกัของร้านอาหารเวียดนามแบ่งได ้ดงัน้ี  
   ทรัพยากรกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารพาณิชย ์2 ชั้น อุปกรณ์เคร่ืองครัวและจดัเตรียมอาหาร ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็
ตูแ้ช่ เตาไมโครเวฟ เตาย่าง เคร่ืองบดผสมอาหาร เตาแก๊ส ชุดเคร่ืองครัว เคร่ืองชัง่ เป็นตน้ อุปกรณ์ตกแต่งร้านและ
อ านวยความสะดวกภายในร้าน ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ โตะ๊ เกา้อ้ี พดัลม เป็นตน้ 
   ทรัพยากรทางปัญญา ไดแ้ก่ สูตรอาหารและเคลด็ลบัความอร่อยของอาหารเวียดนาม ทรัพยากรบุคคล
มีพนกังานจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการร้าน แม่ครัวและพนกังานบริการ 
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   ทรัพยากรเงินทุน ร้านอาหารเวียดนามนดัพบ เลือกแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจา้ของกิจการทั้งหมด
รูปแบบธุรกิจเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว เน่ืองจากกระบวนการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ใชเ้งินทุนไม่สูงมากนกั เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดเลก็ 
 2.2.6   กจิกรรมหลกั (Key Activities)  
    จากขอ้มูลแบบสอบถาม ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ด าเนินกิจการให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยสามารถน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและกลบัมาใช้
บริการใหม่อีกคร้ัง กิจกรรมท่ีส าคญัของร้านอาหารเวียดนามนดัพบแบ่งออกเป็น 7 ดา้นกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร ร้านอาหารเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีความสด สะอาด
ถูกหลกัอนามยั ปรุงอาหารสดใหม่ทุกวนั ใชผ้กัออร์แกนิคและวตัถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและ
ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค มีสูตรอาหารท่ีส าคญัท าใหอ้าหารรสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ริโภค 
  ดา้นราคา ตั้งราคาอาหารเหมาะสมคุณภาพและปริมาณของอาหาร มีอาหารหลากหลายประเภท
และหลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในการเลือกบริโภคตามจ านวนของผูบ้ริโภค ระบุราคาท่ีชดัเจน ผูบ้ริโภคสามารถ
เขา้ถึงไดแ้ละรู้สึกไดถึ้งความคุม้ค่ากบัจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จดัจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อใหผู้บ้ริโภคสะดวกในการซ้ือสินคา้และ
บริการ ทั้งรับประทานภายในร้านอาหารเวียดนามนดัพบ ซ่ึงตกแต่งบรรยากาศภายในร้านไวอ้ยา่งอบอุ่น เหมาะแก่การพบปะ
สังสรรค ์เดินทางมาสะดวก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ สามารถสั่งซ้ือทางโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต โดยทางร้านยงัมี
บริการจดัส่งถึงบา้นในเขตเทศบาลต าบลด่านขนุทด 
  ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดอาหารและเคร่ืองด่ืมคร้ังต่อไป 
เม่ือสมาชิกมาซ้ือสินคา้และแนะน าขอ้มูลรายการอาหารให้แก่ผูบ้ริโภค โดยจดัเป็นบอร์ดหรือแผน่ใบปลิว แสดงคุณค่า 
คุณประโยชน์ของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของลูกคา้ 
  ดา้นบุคคล การใหบ้ริการท่ีสุภาพและให้บริการดว้ยความรวดเร็วของพนกังานบริการในร้าน จ านวนพนกังาน
ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการและมีความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถแนะน าใหลู้กคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านอาหารเวียดนามนดัพบ มีบริเวณจอดรถส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ติดถนนสายหลกั ใกลส้วนสาธารณะ เดินทางหรือโดยสารมาท่ีร้านไดอ้ย่างสะดวก ภายในร้านสะอาด ปลอดโปร่ง 
ตกแต่งใหม่ใหค้วามรู้สึกอบอุ่น โต๊ะ เกา้อ้ีใหญ่ มีขนาดพอดีไม่อึดอดัในการนัง่รับประทาน เหมาะส าหรับผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั
ในการเขา้มารับประทานท่ีร้านอาหาร มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน ผา้เช็ดมือ จุดลา้งมือ หอ้งน ้า เพื่ออ  านวยความสะดวก
ใหลู้กคา้ รู้สึกสบายเป็นกนัเอง เม่ือมารับประทานอาหารแลว้อยากกลบัมารับประทานอาหารท่ีร้านอีกคร้ัง 
  ดา้นกระบวนการ จดัการรับรายการอาหารลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง ทวนรายการอาหารให้ลูกคา้ฟังทุกคร้ัง
เม่ือสั่งอาหารเสร็จและเสิร์ฟอาหารตามท่ีลูกคา้สั่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือเรียกใช้
บริการมีบริการจดัส่งอาหารถึงบา้นและมีการช าระเงินดว้ย QR Code 
 2.2.7   พนัธมติรหลกั (Key Partners)  
   กิจการพยายามสร้างพนัธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเส่ียง โดยเป็นพนัธมิตรกบั
บริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งกนั การร่วมมือกนัระหว่างบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งกนั การร่วมทุนเพื่อพฒันาธุรกิจใหม่และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู ซ้ื้อ ผูข้ายเพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต พนัธมิตรของร้านอาหาร
เวียดนามมีด ังน้ี ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ หมู กุง้ หมูยอ เส้นกวยจับ๊ แป้ง พริก กระเทียมท่ีสดและมีคุณภาพ ผูข้ายผกัเป็น
พนัธมิตรท่ีดีต่อกนัท าให้สามารถต่อรองราคาได ้ซ้ือวตัถุดิบในราคาถูกลง วตัถุดิบมีความสด มีคุณภาพ ผูจ้  าหน่าย
เคร่ืองปรุงและผูจ้  าหน่ายบรรจุภณัฑ ์เม่ือซ้ือในปริมาณท่ีมากสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีถูกลง เน่ืองจากสามารถต่อรองราคาได ้
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  2.2.8   โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)  
   ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของโมเดลธุรกิจก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการด าเนินกิจการ การสร้างคุณค่าและการส่งมอบคุณคา่
การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการสร้างรายไดล้ว้นก่อใหเ้กิดตน้ทุนทั้งส้ิน โดยแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   งบประมาณการลงทุนเป็นประมาณการค่าใชจ่้าย ส าหรับการเร่ิมด าเนินกิจการร้านอาหารเวยีดนามนดัพบ
โดยเงินลงทุนมีแหล่งทุนมาจากส่วนของเจา้ของกิจการทั้งหมด และไดแ้บ่งค่าใชจ่้ายออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าใชจ่้ายก่อน
ด าเนินการจ านวน 30,650 บาท ค่าตกแต่งอาคารและสถานท่ี จ านวน 105,000 บาท และค่าอุปกรณ์ จ านวน 169,200 บาท 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 304,850 บาทโดยใชเ้งินทุนลงทุนจากส่วนของเจา้ของทั้งส้ิน จ านวน 350,000 บาท  
  การประมาณการรายได ้จากการส ารวจ พบวา่ หากมีร้านอาหารเวียดนามมาเปิดใหม่ ในเขตเทศบาล
ต าบลด่านขุนทด กลุ่มตวัอย่าง 110 คน มีผูส้นใจมารับประทานอาหารเวียดนามร้อยละ 90 มีความถ่ีในการรับประทาน
อาหารเวียดนาม 1 – 2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 36.70) มีค่าใชจ่้ายส าหรับรับประทานอาหารในช่วง 200 – 500 บาท ประกอบ
กบัการส ารวจส ามโนประชากร ในเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทด มีประชากร จ านวน 10,329 คน จ านวนครัวเรือน 
3,717 ครัวเรือน (ส านักงานเทศบาลต าบลด่านขุนทด, 2559) ซ่ึงร้านอาหารเวียดนามคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการขาย
ประมาณวนัละ 12,000 บาท โดยเปิดร้าน 25 วนัต่อเดือน 
   การประมาณการรายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี ค่าวตัถุดิบโดยก าหนดการคิดตน้ทุนวตัถุดิบ ร้อยละ 35 
ของราคาขาย เงินเดือนผูจ้ดัการร้านและแม่ครัวไดรั้บเงินเดือนในอตัราเดือนละ 18,000 บาท พนกังานบริการ จ านวน 2 คน 
ค่าจา้งวนัละ 320 บาท ค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาท ค่าสาธารณูปโภคประมาณการเดือนละ 11,600 บาท (ค่าน ้ า 2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 8,000 บาท ค่าโทรศพัท์ 1,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 600 บาท) ค่าใชจ่้ายทางการตลาดประมาณการเดือนละ 
20,000 บาท วสัดุใชส้อยประมาณการเดือนละ 10,000 บาท ค านวณค่าเส่ือมอาคาร โดยวิธีเส้นตรงอายกุารใชง้าน 20 ปี 
ค  านวณค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังานโดยวิธีเส้นตรง อายกุารใชง้าน 5 ปี ค  านวณค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง
อายกุารใชง้าน 5 ปี ค  านวณค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เบด็เตลด็อ่ืน ๆ โดยวธีิเส้นตรง อายกุารใชง้าน 5 ปี ภาษีป้ายปีละ 200 บาท 
  2.2.9   กระแสรายได้ (Revenue Streams)  
   ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นหลกัให้แก่ลูกคา้ ภายในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ด่านขนุทด โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นการขายหนา้ร้าน เวบ็ไซตข์องร้านและมีการบริการส่งถึงบา้น ร้านเปิดใหบ้ริการ
ตั้งแต่ 10.00 – 21.00 น. ปิดท าการทุกวนัจนัทร์ โดยผลิตภณัฑ์ของทางร้านใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สด สะอาดและ
ใชผ้กัออร์แกนิค กระแสรายไดข้องร้านอาหารเวียดนาม จึงเป็นประเภทรายไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงเกิดจากการช าระเงินของลูกคา้ 
เพื่อซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมจากทางร้าน เม่ือลูกคา้มารับประทานอาหารท่ีร้านหรือสั่งซ้ือกลบับา้น กระแสรายไดข้อง
ร้านอาหารเวียดนามจึงมาจากราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทต่าง  ๆโดยใชว้ธีิการตั้งราคาแบบตายตวัตามคุณภาพของวตัถุดิบ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารเวียดนาม เหตุผลท่ีบริโภคเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านมากท่ีสุดเพื่อพบปะสังสรรค์
และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุดารัตน์ (2558) ผูท่ี้ร่วมรับประทานอาหารนอกบา้นดว้ยกนั
มากท่ีสุด คือครอบครัวซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของปฐมาวดี (2559) โดยแหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชพ้ิจารณาเลือก
ร้านอาหารคือ เพื่อน ครอบครัว และการบอกปากต่อปาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาญวิทย ์(2555) ปัญหาท่ีประสบ
อนัเป็นสาเหตุให้ไม่กลบัมาใชบ้ริการร้านอาหารอีกคร้ัง เน่ืองจากรสชาติอาหารไม่อร่อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัย
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ของวรภา (2559) ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความสด สะอาด
ถูกหลกัอนามยัและความสะอาดของบริเวณร้านอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัวฒิุ (2559) 
 
กติติกรรมประกาศ  
 รายงานการศึกษาอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงของ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารมย ์ตตัตะวะศาสตร์ และอาจารยศ์กัด์ิชยั เจริญศิริพรกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าของท่านให้ค  าปรึกษา ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า พร้อมทั้งให้แนวคิดต่าง ๆ อธิบายในขอ้สงสัย 
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทต้ลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูศึ้กษามีความซาบซ้ึงในความกรุณา
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย ์วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย ์ขอกราบขอบพระคุณ
ผูอ้  านวยการกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้โอกาสและสนบัสนุนให้ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ดว้ยดีตลอดมา   
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