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บทคดัย่อ 

ธุรกิจจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที่มอีตัราการเตบิโตสูงขึ้นทุกปี ในปี 2560 มูลค่าตลาดสูงถงึ 2,264 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม การบรหิารแบบเดมิยงัพบปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน การจดัการทรพัยากร และการด าเนินกจิการ ผู้ศกึษา
จงึน าหลกัการคดิเชงิออกแบบมาใช้เพ ือ่แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขัน้ตอน (1) ท าความ
เข้าใจเชงิลกึและระบุปัญหา (2) ระดมความคดิและเสนอแนวทางอย่างสร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ระกอบการ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 ราย ตามเกณฑ์การคดัเลอืก ผลการวจิยัพบว่า ปัญหาในธุรกิจม ี7 ประเด็นหลกั จงึ
ระดมความคดิเพือ่เสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 3 ด้าน (1) เสนอการใช้ระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ระบบ
จดัการลูกค้าสมัพนัธ์ ร่วมกับสือ่สงัคมออนไลน์พฒันาการตลาดและการขาย (2) เสนอการใช้ระบบบรหิารทรพัยากร
องค์กร การสร้างเครอืข่ายแรงงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยอีาหารพฒันากระบวนการวางแผนและ
ประสานงาน (3) เสนอการใช้เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การสร้างครวัเคล ือ่นที ่และการ
ประยุกต์ใช้แอปพลเิคชนัมอืถอืพฒันาการให้บรกิาร เพ ือ่เป็นแนวทางส าหรบัธุรกจิในการปรบัตวัสู่ยุคทีเ่ทคโนโลยเีข้ามา
มบีทบาทส าคญั 
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Abstract 

Chinese outdoor banquet business has been increasingly growing every year .  In 2017, the market value 
reached 2,264 million baht. However, the traditional way in management of this business still encounters with 
problems about labor, resource management, and business operation.  The researcher, therefore, apply the 
principles of design thinking to solve problems with the use of digital technology. The process of this study was 
divided into 2 steps: (1) gaining in-depth understanding and identifying problems, and (2) brainstorming and 
offering creative solutions.  The data was collected from 11 enterprises in the Northeastern region of Thailand 
in accordance with the selection criteria.  The findings revealed that there were 7 major problems in this 
business.  Then, brainstorming was performed to propose the guidelines for applying digital technology in 3 
areas: (1) it was proposed to use E-commerce and CRM systems in conjunction with social media to promote 
marketing and sales, (2) it was proposed to use ERP system, build labor network, and apply the knowledge in 
food technology to develop planning and coordinating processes, and ( 3)  it was proposed to use robot 
technology, Internet of Things technology, food truck, and mobile application to improve service. These are the 
guidelines for the business to adapt themselves to the era where technology plays an important role . 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

ธุรกิจจดัเล ี้ยงม ีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากการคาดการณ์ทางสถติ ิพบว่าแม้จะมผีลกระทบสะสมจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ธุรกิจก็ยงัมโีอกาสเตบิโตจาก 23,991.10 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 2563 เป็น 33,146.47 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ในปี 2568 (ReportLinker, 2021) โดยมธีุรกิจจดัเล ี้ยง 3 ประเภท ทีม่กีารเตบิโตเป็นพเิศษ ได้แก่ ธรุกจิ
จดัเล ี้ยงบนรถครวัเคล ือ่นที ่(Mobile catering), ธุรกิจจดัเล ี้ยงบนสายการบนิ (Airline catering) และธุรกิจจดัเล ี้ยงตาม
งานส าคญั (Event catering) (MarketResearch.com, 2021) ซ ึง่การจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที ่คอื รูปแบบหนึ่งของ
การจดัเล ี้ยงตามงานส าคญัทีน่ิยมอย่างมากในปรเทศไทย มมีูลค่าตลาดสูงถงึ 2,264 ล้านบาทต่อปี (กองข้อมูลธุรกจิ, 
2562; ณัฏฐกฤต,ิ 2562; ส านักงานสถติแิห่งชาต ,ิ 2556) และเป็นธุรกิจทีร่าคาจ้างงานมคีวามคุ้มคา่มากเม ือ่เทยีบกบั
ราคาวตัถุดบิและอุปกรณ์ (Kamal et al., 2005) จงึคาดวา่ธุรกจิรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีม่โีอกาสเตบิโตอกีมากใน
อนาคต 

แม้ว่าตลาดจะมแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง แต่หากธุรกจิไม่มคีวามพร้อมในการปรบัตวัภายใต้การแข่งขนั
ที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้ธุรกิจเร ิม่ถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดและไปต่อไม่รอด ด ังนั ้น การแก้ปัญหาและพฒันา
ประสทิธภิาพภายในองค์กรเพือ่ให้มโีครงสร้างทีแ่ข็งแรงและพร้อมปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์จงึเป็นปัจจยัส าคญัทีไ่ม่
ควรมองข้าม (กองบรรณาธ ิการ SME THAILAND, 2563; Beckhard, 1969; Beer, 1980; Bennis, 1966) ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบอย่างมากในปัจจบุนั คอื การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีโดยมกีารน าเทคโนโลยมีาใช้
เพ ือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพและแก้ปัญหาขององค์กรเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจมากมาย (Liu et al., 2011; Von 
Leipzig et al., 2017) สิง่ทีเ่ห็นตรงกัน คอื เทคโนโลยช่ีวยพฒันาองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว (Westerman 
et al., 2014) 

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จ านวนกว่า 320 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 18.39 ของประเทศ และส่วนมากเป็นธุรกจิในครอบครวั (ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 
2556)  ยงัพบปัญหาในการจดัการแรงงาน การจดัการทรพัยากร และการจดัการความซบัซอ้นในกระบวนการให้บรกิาร
อยู่มาก ซึง่ยงัคงใช้การบรหิารรูปแบบเดมิและไมต่ระหนักถงึความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงซึง่เป็นสญัญาณอนัตราย
อย่างหนึ่ง เพราะแรงขบัเคล ือ่นหลกัของประเทศ คอื ธุรกิจในครอบครวัเหล่าน้ี (Lank et al., 1994; Montgomery & 
Sinclair, 2000) และหากธุรกิจเหล่าน้ีไม่สามารถปรบัเข้าสู่ดจิทิลั อาจตกเป็นเหยือ่ของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีี่
เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ (Schwartz, 2001) 

ด้วยเหตุนี้  ผู้ศึกษาจงึศกึษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัธรุกิจรบัจดัเล ี้ยงโตะ๊จนีนอกสถานทีใ่น
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ ือ่เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงและ
เป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้เพ ือ่พฒันากิจการของตนอย่างเหมาะสม ภายใต้กระแสการเปลีย่นผ่านทางเทคโนโลย ี
(Digital transformation) ทีก่ าลงัเกิดขึ้นในปัจจุบนั ซึง่อาจน าไปสู่รูปแบบใหม่ของการจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที่ใน
อนาคต 
1.2 วตัถปุระสงค์ 

เพ ื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิ ิทลัส าหรบัธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที่ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การรประยุกต์ใช้เทคโยโลยีดิจิทลักบัธุรกิจ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลักับธุรกิจ คอื การใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพ ือ่พฒันาองค์กรจะช่วยส่งเสรมิให้องคก์ร
เตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว (Westerman et al., 2014) โดยอาจใช้ประโยชน์บางส่วน เชือ่มโยงทัว่ทัง้องคก์ร
เข้าด้วยกันเพ ือ่ลดอุปสรรคและปรบัความเข้ากันของทุกส่วนในองคก์ร ปรบัร ื้อโครงสร้างหรอืกระบวนการทางธุรกิจ เช่น 
การเปลีย่นเป็น E-Business การท าระบบ CRM หรอืแพลตฟอร์มข้อมูล การออกแบบเครอืข่ายธุรกิจใหม่เพ ือ่ขยาย
ธุรกิจหรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบองค์กร และการก าหนดขอบเขตธุรกิจใหม่สู่ตลาดและการน าเสนอในรูปแบบใหม่ซ ึ่ง
แตกต่างจากเดมิโดยสิ้นเชงิ (Gregor et al., 2006; Krell & Gale, 2005; Grabski & Leech, 2007; Beldi et al., 2010; 
Zhao et al., 2008) ซ ึง่ส่งผลกระทบตอ่มติขิององค์กร 3 ด้าน ไดแ้ก่ (1) การสร้างประสบการณ์ทางด้านดจิทิลัสู่ตวัลกูคา้ 
(2) การท ากระบวนการท างานให้เป็นดจิทิัล และ (3) การรวมทุกส่วนงานขององค์กรไป สู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ 
(Schuchmann & Seufert, 2015) โดยควรให้ความส าคญักับการวเิคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มของธุรกิจ การสร้าง
พ ื้นฐานการขยายตวัของธุรกิจให้พฒันาอย่างต่อเน่ือง และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิารจดัการ ดงันัน้ องค์กรตอ้ง
เตรยีมความพร้อมทีจ่ะเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร ความพร้อมของบุคลากร และรูปแบบของธุรกิจเพ ือ่ให้เอื้อต่อการ
พฒันาองค์กรดว้ยดจิทิลัเทคโนโลย ี(Schmidt et al., 2019; เศรษฐพงค์ มะลสุิวรรณ และวาสนา แก้วผนกึรงัษี, 2561) 
2.2 ธุรกิจรบัจดัเล้ียงโต๊ะจีนนอกสถานที ่

การจดัเล ี้ยงนอกสถานที ่(Off-premise catering) เป็นการจดัเล ี้ยงทีผู่้ใช้บรกิารเป็นคนก าหนดวนัเวลาและสถานที่
ในการจดังาน โดยผู้ให้บรกิารมหีน้าทีเ่คล ือ่นย้ายอาหาร เคร ือ่งด ืม่ และอุปกรณ์จดัเล ี้ยงไปยงัสถานทีจ่ดังานทีต่กลงไว ้
ซ ึง่จ าเป็นต้องมกีารวางแผนล่วงหน้าอย่างด ี (Shock & Stefanelli, 2001) เพ ือ่สร้างสรรคง์านร่วมกับผู้จดังานให้เกดิ
ภาพรวมตามเป้าหมายเพือ่ถ่ายทอดให้ผู้ทีม่าร่วมงาน ซึง่มคีวามซบัซ้อนในการประเมนิเร ือ่งการเงนิ ก าลงัคน และ
ทรพัยากร (Thomas & Hansen, 2013) หนึ่งในธุรกจิจดัเล ี้ยงนอกสถานทีท่ ีเ่ป็นทีน่ิยมในประเทศไทยคอื ธุรกิจจดัเล ีย้ง
นอกสถานทีใ่นรูปแบบการจดัโตะ๊จนี แม้รูปแบบการจดัเล ี้ยงจะตา่งกนัตามลกัษณะอาหาร ลกัษณะการด าเนนิการ หรอื
ว ัตถุประสงค์การจดังาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการท าธุรกิจจ ัดเล ี้ยงม ักจะแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่               
(1) กระบวนการตลาดและการขาย (2) กระบวนการวางแผนและประสานงาน และ (3) กระบวนการให้บรกิาร          
(จารุวรรณ จรุงกล ิน่, 2559; Thomas & Hansen, 2013) 

จากการศึกษางานวจิยัทีผ่่านมา พบว่า งานวจิยัจากต่างประเทศให้ความส าคญัเกี่ยวกับปัจจยัความส าเรจ็และการ
พฒันากระบวนการในการจดัเล ี้ยง ซึง่ให้ความส าคญักบัการขยายโอกาสทางธุรกจิ การจดัสรรทรพัยากร และการเพ ิม่
ประสทิธภิาพในกระบวนการจดัการ (Gheribi, 2015; Lee & Yang, 2013) ซ ึง่บรบิทของวฒันธรรม รูปแบบการจดังาน 
โครงสร้างแรงงาน และพฤตกิรรมผู้บรโิภคจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชงิกับบรบิทของประเทศไทย ในขณะทีง่านวจิยัใน
ประเทศมุ่งเน้นการพฒันาด้านการตลาดและการขาย โดยเน้นพจิารณาการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้บรโิภค (อุบล 
ชืน่ส าราญ และวาทนิี เสมาเงนิ, 2557; จารุวรรณ จรุงกล ิน่, 2560; มณีรตัน์ เหลอืงสุกใส และสรินิาถ สมสุขหวงั, 2560) 
แต่ไม่พบงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและพฒันากระบวนการในธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีซ่ ึง่เป็น
ประเด็นหนึ่งทีค่วรให้ความส าคญั 

ดงันัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกบัการรประยุกตใ์ช้เทคโยโลยดีจิทิลัในธรุกิจและธรุกจิ
รบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที ่จงึน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคดิในการวางแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัที่
เหมาะสมส าหรบัธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโตะ๊จนีนอกสถานที ่3 ด้าน ไดแ้ก่ (1) การใช้ในกระบวนการตลาดและการขาย (2) การ
ใช้เพ ือ่วางแผนและประสานงานภายในองคก์ร (3) การใช้เพ ือ่พฒันากระบวนการให้บรกิาร 
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2.3. หลกัการคิดเชิงออกแบบ 
การคดิเชงิออกแบบ (Design thinking) คอื หลกัการคดิทีเ่น้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพือ่คน้หาวธิแีก้ปัญหา (Plattner 

et al., 2009) โดยน าสิง่ทีม่นุษย์ต้องการ สิง่ทีเ่ทคโนโลยเีอื้อให้เป็นจรงิได้ และสิง่ทีเ่ป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมารวมกนั 
เพ ือ่ให้ผู้ทีไ่ม่เคยฝึกเป็นนักออกแบบสามารถใช้เคร ือ่งมอืในการคดิอย่างสร้างสรรคม์าตอบปัญหาความท้าทายไดอ้ย่าง
กว้างขวาง โดยน าเสนอออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การสร้างแรงบนัดาลใจ (2) การคดิอย่างสรา้งสรรค ์และ (3) การ
น าไปพฒันาหรอืประยุกต์ใช้ (Brown, 2009) และยงัมหีลกัการคดิเชงิออกแบบอกีหลากหลายรูปแบบทีเ่ป็นทีน่ิยม เช่น 
หลกัสูตรของ ด ีสกูล ของมหาวทิยาลยัสแตรฟอร์ก (Stanford’s d. school), กระบวนการเพชรคู่ (Double diamond) 
ของ ยูเค ดไีซน์ คอนซลิ (UK design council) เป็นต้น (ไปรมา อศิรเสนา ณ อยุธยา และ ชูจติ ตรรีตันพนัธ, 2560) 
โดยมกีารน าไปประยุกต์ใช้ในงานวจิยัทีห่ลากหลาย เช่น การออกแบบเมนูคาเฟต์แนวถวลิหา, การเปลีย่นผ่านทาง
ดจิทิลัขององค์กร, การเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรยีนการสอน, การปรบัเปลีย่นรูปแบบสาธารณสุข เป็นต้น โดยล าดบั
ขัน้ตอนในการวจิยัอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของงานวจิยัและตวัผู้วจิยั (นุชจร ี กิจวรรณ, 2561; ณนนท์ 
แดงสงัวาลย และณัตตยา เอีย่มคง, 2560; Kurakayev, 2020) 

ผู้ศึกษาจงึน าหลกัการคดิเชงิออกแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพ ือ่สร้างวธิกีารวจิยัที่
เหมาะสมกับการศึกษาในคร ัง้นี้  โดยแบ่งขัน้ตอนการศกึษาออกเป็น 2 ขัน้ตอน (1) ท าความเข้าใจเชงิลกึเพ ือ่ระบุปัญหา
และอุปสรรค และ (2) ระดมความคดิและเสนอแนวทางอย่างสร้างสรรค ์
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจงึน ามาสรา้งเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
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4. วิธีการวิจยั 
ในการด าเนินการวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลกัการคดิ

เชงิออกแบบ (Design thinking) โดยแบ่งขัน้ตอนในการท าวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ของการวจิยั 
ดงัต่อไปนี้ 
4.1 การระบุปัญหาและอปุสรรคของธุรกิจรบัจดัเล้ียงโต๊ะจีนนอกสถานที่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนน้ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key information) คอื ผู้ประกอบการธุรกิจรบัจดัเล ีย้ง

โต๊ะจนีนอกสถานทีใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) 
มเีกณฑ์การคดัเลอืก ดงันี้   

(1) เป็นผู้ประกอบการทีด่ าเนินกจิการอย่างน้อย 5 ปี และยงัประกอบกิจการตอ่เน่ืองมาถงึปัจจุบนั เพราะจากสถติ ิ
พบว่าธุรกิจทีส่ามารถด าเนินกิจการได้ถงึ 5 ปี มเีพยีงร้อยละ 50 ของกิจการทัง้หมด (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2559) 
แสดงถงึความสามารถในการเอาตวัรอดของกจิการและการพบปัญหาทีเ่พยีงพอต่อการเก็บ  

(2) เป็นธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย แบ่งตามเกณฑ์กิจการให้บรกิารของส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2563 เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจทีผู่้วจิยัท าการศึกษาปัญหาดงัทีก่ล่าวในทีม่าและ
ความส าคญั รวมทัง้จากสถติขิอง สวทช ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีเป็นกลุ่มทีม่เีกณฑใ์ห้ความสนใจลงทุนใน
เทคโนโลยแีละนวตัรกรรมทีน้่อย จงึสนใจศกึษาเพือ่เสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมให้แก่ธุรกิจกลุม่นี้   

(3) กิจการมคีวามสามารถในการรบังานได้มากกวา่ 100 โต๊ะต่อวนั เน่ืองจากธุรกิจทีม่ขีนาดเล็กเกินไป การน า
เทคโนโลยมีาใช้อาจเป็นคา่ใช้จา่ยทีไ่มจ่ าเป็นและไม่คุม้คา่ในการลงทุน  

เน่ืองจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจ ีนนอกสถานทีม่ ีข้อมูลไม่เพ ียงพ อและกิจการ
จ านวนหนึ่งไม่ลงทะเบยีนเข้าระบบของหน่วยงานต่างๆ ท าให้การสบืค้นข้อมูลเป็นไปไดย้าก เพือ่ให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมลู
หลักที่เพ ียงพอต่อการวจิยัเชงิคุณภาพจ านวน 8 - 30 ราย (Emmel, 2013) จ ึงคดัเลอืกตามเกณฑ์โดยค้นข้อมูล
ผู้ประกอบการจากอนิเทอร์เน็ตประกอบกบัใช้หลกัการอ้างองิตอ่เน่ืองปากต่อปาก (Snowball sampling technique) จน
ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัเพื่อท าการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบมส่ีวนร่วม (Participant observation) ร่วมกับการ
สมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-depth interview) แบบมโีครงสร้าง (Structured interview)  ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ส่วน 
(1) ข้อมูลพ ื้นฐานของผู้ประกอบการ (2) ข้อมูลพ ื้นฐานเกี่ยวกับกิจการ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับวธิกีาร ปัญหา และ
อุปสรรคในกระบวนการด าเนินกจิการ จนได้รบัข้อมูลทีเ่ร ิม่เกิดการซ ้าและมลีกัษณะคล้ายกันจนไม่มปีระเดน็อืน่เพ ิม่เตมิ 
แสดงถงึการอิม่ตวัของข้อมลูและบ่งบอกว่าข้อมลูเพยีงพอตอ่การท าการศกึษา 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพือ่พฒันาในธุรกิจโดยใช้การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ในการรวบรวม

ข้อมูลโดยจ าแนกประเภทย่อยของปัญหาและอุปสรรคเป็น 3 ด้าน (1) ด้านการตลาดและการขาย (2) ด้านการวางแผน
และประสานงานภายในองค์กร และ (3) ด้านกระบวนการให้บรกิาร ร่วมกับการแจงนับตามจ านวนผู้ประกอบการที่
กล่าวถงึปัญหา เพือ่น ามาสรุปเป็นข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจร่วมกับศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาและ
อุปสรรคกับลกัษณะของกิจการและผู้ประกอบการทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั 

4.1.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมลู 
ใช้วธิกีารตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลทีต่่างกัน (Data triangulation) โดยท าการตรวจสอบข้อมูลเร ือ่งเดยีวกนัจาก

หลากหลายแหล่งข้อมูลจนข้อมูลไม่มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหรอืกล่าวถงึคอืข้อมูลถงึจุดอิม่ตวั (สุภางค์ จนัทวานิช, 
2554) โดยพจิารณา 3 ด้าน ดงัตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู 
การตรวจสอบด้านข้อมลู ข้อมูลที่ตรวจสอบ เกณฑ์จ าแนกแหล่งข้อมลู 
ด้านเวลา ลกัษณะปัญหาและอุปสรรคในแตล่ะ

ช่วงเวลา ข้อมูลเหมอืนและแตกต่าง
กันอย่างไร 

ระยะเวลาในการเปิดกจิการ 
- 5-10 ปี 
- 10-15 ปี 
- 16 ปีขึ้นไป 

ด้านสถานที ่ ลกัษณะปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่
และสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน 
ข้อมู ล เ หม ือนและ แตกต่างกัน
อย่างไร 

(1) จงัหวดัทีต่ ัง้ของสถานประกอบการ 
(2) ขนาดของธุรกิจ 
- ธุรกิจขนาดกลาง 
- ธุรกิจขนาดย่อม 
- ธุรกิจรายย่อย 

ด้านบุคคล ลักษณะปัญหาและอุปสรรคจาก
ผู้ประกอบการทีม่ลีกัษณะแตกต่าง
กัน ข้อมูลเหม ือนและแตกต่างกัน
อย่างไร 

(1) เพศ 
- ชาย 
- หญงิ 
(2) อายุ 
- 40 ปีขึ้นไป (Baby boomer, Gen X) 
- น้อยกว่า 40 ปี (Gen Y, Gen Z) 
(3) วุฒกิารศึกษา 
- ปรญิญาตรขีึ้นไป 
- ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

 
4.2 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัส  าหรบัธุรกิจรบัจัดเล้ียงโต๊ะจีนนอกสถานที่ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
น าข้อมูลปัญหาและอุปสรรคทีไ่ด้จากขัน้ตอนที ่1 มาจดัประชุมเพือ่ระดมสมอง (Brainstorm) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมลู

หลกัอกีคร ัง้ตามหลกักระบวนการคดิเชงิออกแบบ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัแสดงความคดิเห็นอย่าง
สร้างสรรคแ์ละอสิระ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน (1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และ (2) แนวทางประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัในธรุกจิ 

4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
วเิคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีจ่ากข้อมูลทีไ่ดจ้าก

การระดมความคดิ โดยใช้การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพ ือ่สรุปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัเพ ือ่พฒันาธุรกิจใน 3 ด้าน (1) ด้านการตลาดและการขาย (2) ด้านการวางแผนและประสานงานภายในองคก์ร 
และ (3) ด้านกระบวนการให้บรกิาร 

4.2.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมลู 
ใช้วธิกีารตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลทีต่่างกัน (Data triangulation) โดยพจิารณา 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผู้วจิยั 

และ (2) ด้านทฤษฎ ีโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที่ 
เทคโนโลยดีจิทิลั และการคดิเชงิออกแบบ เพือ่ตรวจสอบความเหมอืนและตา่งจากงานวจิยัทีต่า่งกนั 
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5. ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัการประยุกต์ใ ช้รูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพร่วมกับหลกัการคดิเชิงออกแบบ เพ ื่อระบุปัญหาและ

อุปสรรคธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเสนอ แนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มดีงันี้   
5.1 ผลการระบุปัญหาและอปุสรรคธุรกิจรบัจดัเล้ียงโต๊ะจีนนอกสถานที่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จากการคดัเลอืกผู้ให้ข้อมูลด้วยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) ร่วมกับการอ้างองิ
ต่อเน่ืองปากต่อปาก (Snowball sampling technique) ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลกัจ านวน 11 ราย ทีย่นิดใีห้ข้อมูลเชงิลกึและ
ความร่วมมอืกบัการวจิยัในคร ัง้นี้  โดยค านึงถงึความหลากหลายของแหลง่ข้อมูล เพ ือ่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของข้อมลู
และครอบคลุมลกัษณะประชากรทีใ่ห้ความสนใจ มรีายละเอยีดผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ราย
ที่ 

ขนาดธุรกิจรบั
จดัเลี้ยง 

สถานภาพส่วนบุคคลผู้ให้สมัภาษณ์ จ านวน 
(คน) 

จงัหวดัที่ตัง้ ระยะเวลา
เปิด

กิจการ 
(ปี) 

เพศ อายุ การศึกษา 

1 ขนาดกลาง ชาย มากกว่า 40 ปี ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 1  นครราชสมีา 26 
2 ขนาดกลาง ชาย น้อยกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  เลย 18 
3 ขนาดย่อม ชาย มากกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  อุบลราชธานี 25 
4 ขนาดย่อม ชาย มากกว่า 40 ปี ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 1  นครปฐม 16 
5 ขนาดย่อม ชาย น้อยกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  ร้อยเอ็ด 15 
6 ขนาดย่อม หญงิ มากกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  ขอนแก่น 28 
7 ขนาดย่อม หญงิ น้อยกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  ยโสธร 23 
8 ขนาดย่อม หญงิ น้อยกว่า 40 ปี ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 1  ชยัภูม ิ 20 
9 รายย่อย ชาย มากกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  เลย 10 
10 รายย่อย หญงิ มากกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  กาฬสนิธุ์ 10 
11 รายย่อย หญงิ น้อยกว่า 40 ปี ปรญิญาตรขีึ้นไป 1  มหาสารคาม 5 

รวม 11  
 

จากการถอดบนัทกึเสยีงสมัภาษณ์ น าข้อมูลแยกประเด็นปัญหาหลกัจากค าให้สมัภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั
และสรุปผลการแจงนับตามจ านวนผู้ประกอบการทีก่ล่าวถงึปัญหา โดยเรยีงล าดบัตามความถ ีข่องกจิการทีพ่บปัญหา
และอุปสรรค ช่วยแสดงให้เห็นถงึความส าคญัของปัญหาเบื้องตน้ มรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 แสดงประเด็นปญัหาและอปุสรรคจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั 
ประเด็นปัญหาหลกั ประเภทย่อยของแนวคิด จ านวน

กิจการ 
ที่พบ
ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย 
ความถี่ 
ปัญหา 

ปัญหาพนักงานรายวนั ขาดแคลนบรกิรและผู้ช่วยพ่อครวัในช่วงหน้างาน 11 8.50 
พนักงานรายวนัขาดความช านาญ ไม่มปีระสบการณ์ 
หรอืขาดคุณภาพ 

6 

ปัญหาผลกระทบจาก
ฤดูกาล และสถานการณ์ไม่
ปกตภิายในประเทศ 

รายได้ลดลงในขณะทีค่า่ใช้จ่ายคงทีเ่ท่าเดมิในสภาวะไม่
ปกตขิองประเทศ 

11 8.00 

รายได้ลดลงในขณะทีค่า่ใช้จ่ายคงทีเ่ท่าเดมิในช่วง
ฤดูกาลทีง่านน้อย (Low season) 

5 

ปัญหาการสร้างความ
เชือ่ม ัน่ให้แก่ลูกค้า 

ในช่วงระยะแรกของธรุกจิ การท าการตลาดตอ้งอาศัย
การรู้จกัคนมาก เพือ่ให้ลูกค้าไวว้างใจใช้บรกิาร เพ ือ่
สร้างผลงานจนเกดิความน่าเชือ่ถอื 

6 4.00 

ผู้ประการรายใหม่ใช้การกดราคาเพ ือ่แข่งขนั โดยลด
คุณภาพของสนิค้า ส่งผลตอ่ความเชือ่ม ัน่ของลูกคา้ทีม่ ี
ต่อธุรกิจรบัจดัเล ี้ยง 

2 

ปัญหาการควบคมุคณุภาพ
และค่าใช้จ่ายจาก
กระบวนการท างาน 

การประมาณการปรมิาณวตัถุดบิเป็นเร ือ่งยาก ท าให้
เหลอืของเสยีเป็นปรมิาณมากต่องาน 

4 3.25 

การประมาณการปรมิาณอาหารตอ่จาน ใช้ประสบการณ์
พ่อครวัเป็นหลกั ท าให้ปรมิาณอาหารแตล่ะจานไม่
เท่ากันและมอีาหารเหลอืหรอืขาดเป็นประจ า 

3 

คุณภาพและราคาวตัถุดบิแตล่ะฤดูกาลไม่เท่ากัน 3 
รสชาตอิาหารไม่คงที ่เน่ืองจากการประกอบอาหารใน
ปรมิาณมากต้องอาศยัความช านาญของพอ่ครวั 

3 

ปัญหาความยุ่งยากในการ
ต ัง้ครวันอกสถานที ่

บางคร ัง้ส ิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัต ัง้พ ื้นทีท่ าครวัไม่
พร้อม ท าให้ประสบปัญหาในกระบวนการท างาน 

3 3.00 

ปัญหาการตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างการจดังาน 

พนักงานไม่สามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 2 2.00 
การตดิต่อสือ่สารระหวา่งพนักงานขณะจดังานเป็นเร ือ่ง
ยาก 

2 

ปัญหาการเปลีย่นแปลงของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ความคาดหวงัของผู้บรโิภคทีเ่ปล ีย่นไป โดยมุ่งเน้นที่
ความหลากหลายของบรกิาร มากกว่ารสชาตอิาหาร 

2 2.00 
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วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการสมัภาษณ์ น ามาจ าแนกประเดน็ออกเป็น 3 ด้าน มดีงันี้ 
5.1.1 ด้านการตลาดและการขาย 
ปัญหาการสร้างความเชื่อม ัน่ให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการ ร้อยละ 50 ประกอบด้วยธุรกิจทัง้  3 ขนาดและ

ผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้มลีกัษณะร่วม กล่าววา่ การตลาดทีด่ที ีสุ่ด คอื การบอกปากต่อปาก การรูจ้กัคนมากหรอืเป็นทีรู่จ้กั
ในตวัจงัหวดัมผีลอย่างมากทีช่่วยส่งเสรมิการตลาด ผู้ประกอบการรายที ่1, 2 และ 5 ใช้การเข้าร่วมสมาคมเพือ่ขยาย
ฐานการตลาด ผู้ประกอบการรายที ่1 และ 4 กล่าวถงึ กิจการรายใหม่ท าการตลาดได้ยากเน่ืองจากขาดผลงาน จงึใช้
การตดัราคาเพ ือ่เข้ามาชงิส่วนแบ่งทางการตลาดโดยไมค่ านึงถงึคุณภาพและขาดการประเมนิค่าใช้จ่ายทีด่ ีท าให้กจิการ
ไปไม่รอดและส่งผลต่อลูกค้าท าให้ได้รบัการบรกิารทีไ่ม่มคีุณภาพ สร้างภาพลกัษณ์ทางด้านลบให้แก่ธุรกิจ ชี้ให้เห็น
ประเด็นทีส่ าคญั 2 ประการ คอื (1) การท าการตลาดเชงิรุกเพือ่เข้าถงึกลุ่มลูกค้าให้มากทีสุ่ด และ (2) การรกัษาคณุภาพ
เพือ่สร้างความเชือ่ม ัน่ให้ลูกคา้แนะน าต่อ  

ปัญหาการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ร้อยละ 18.27 ซึง่เป็นธุรกจิขนาดใหญ่ กลา่ววา่ 
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคเปลีย่นไป ปัจจุบนัลูกค้าให้ความส าคญักบัรสชาตอิาหารลดลง แต่คาดหวงักบัภาพลกัษณ์ของ
งานและบรกิารทางเลอืกของกจิการมากขึ้น ผู้ประกอบการรายที ่1 เน้นการท าโต๊ะจนีราคาต า่ จงึลดคา่ใช้จ่ายส่วนเสรมิ
ความสวยงามของงานทีไ่ม่จ าเป็นลง เช่น ผ้าคลุมเก้าอกี ของตกแตง่บนโตะ๊ ซึง่ผดิกบัความคาดหวงัของลูกค้าท าให้ถกู
ต าหนิบ่อยคร ัง้ ชี้ให้เห็นประเด็นทีส่ าคญั 2 ประการ (1) การมบีรกิารทางเลอืกและส่วนช่วยส่งเสรมิการขายจะสร้าง
ความได้เปรยีบให้แก่กิจการ และ (2) การให้รายละเอยีดการบรกิารทีช่ดัเจนเป็นสิง่ส าคญั เพ ือ่ให้ลูกคา้เลอืกใช้บรกิาร
ได้สอดคล้องกบัภาพงานทีค่าดหวงั 

5.1.2 ด้านการวางแผนและประสานงานภายในองค์กร 
 ปัญหาพนักงานรายวนั ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 ประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานรายวนั เน่ืองจากเป็นธรุกจิ

ทีใ่ช้คนในการจดังานจ านวนมาก ในขณะทีง่านในแต่ละเดอืนมจี านวนทีไ่มแ่น่นอน พนักงานส่วนใหญ่จงึเป็นพนักงาน
รายว ัน ซึ่งมเีวลาว่างไม่แน่นอน ส่งผลให้เสียโอกาสในการจดังานเน่ืองจากแรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร  
นอกจากนี้  ผู้ประกอบการ ร้อยละ 50 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ข้อมูลว่าในช่วงหน้างาน จ านวน
งานต่อเดอืนสูง ต้องรบัคนมาเพิม่จ านวนมาก ซึง่ขาดประสบการณ์ในการท างาน ในขณะทีก่ระบวนการให้บรกิาร
ค่อนข้างซบัซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจทีม่ปีรมิาณงานต่อเดอืนสูงประสบปัญหาการให้บรกิารตดิขดัเน่ืองจากพนักงานขาด
ประสบการณ์ ชี้ให้เห็นประเด็นส าคญั 2 ประการ (1) การขยายกลุ่มพนักงานรายวนัทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานให้
เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และ (2) การสร้างระบบการสอนงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
รายวนัให้ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  

ปัญหาผลกระทบจากฤดูกาลและสถานการณ์ความไม่ปกติในประเทศ ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 ประสบ
ปัญหารายได้ลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่ปกตใินประเทศ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมอืง ท าให้จ านวนงานลดลงหรอืไม่สามารถจดังานได้ ส่งผลต่อรายได้ของกิจการ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 50 ซึง่เป็นกิจการทีค่า่ใช้จ่ายต่อเดอืนสูงหรอืมรีายได้จากทางเดยีว ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
รายที ่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ประสบปัญหาผลกระทบจากช่วงหน้างาน (High season) และช่วงว่างงาน (Low season) 
ส่งผลให้ช่วงหน้างานมทีรพัยากรคนและวตัถุดบิไมเ่พยีงพอตอ่การจดังาน ในขณะทีช่่วงว่างงานรายไดล้ดลงท าให้ตอ้ง
รบัภาระค่าใช้จ่าย ชี้ให้เห็นประเด็นส าคญั 2 ประการ (1) การวางแผนและปรบัรูปแบบธุรกิจเพ ือ่รบัมอืกบัความเสีย่งที่
อาจเกิดขึ้น และ (2) การใช้ทรพัยากรทีม่เีพ ือ่สร้างรายได้จากหลายช่องทาง 

ปัญหาการควบคมุคณุภาพและค่าใช้จ่ายจากกระบวนการท  างาน 
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 36.36 ประกอบดว้ยรายที ่1, 2, 5 และ 6 เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบวา่ 

ให้ความส าคญักับของเสยีทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการ เน่ืองจาก เม ือ่กิจการมขีนาดทีใ่หญ่ขึ้น ปรมิาณวตัถดุบิทีต่อ้งใช้จงึ
มากขึ้นตาม ปรมิาณการสัง่วตัถุดบิจงึเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อสดัส่วนก าไรมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการควบคุม
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คุณภาพในกระบวนการท างานเป็นสิง่ทีผู่้ประกอบการทัง้ 4 ให้ความส าคญั โดยผู้ประกอบการรายที ่1 ซ ึง่เป็นกิจการ
โต๊ะจนีทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ ได้ใช้วธิกีารสร้างมาตรฐานของกระบวนการท างานโดยใช้ระบบครวักลางเพ ือ่
ลดขัน้ตอนในการปรุงอาหารหน้างานให้เหลอืน้อยทีสุ่ดเพือ่ควบคุมรสชาตแิละปรมิาณวตัถดุบิ สร้างห้องแช่แข็งเพือ่เก็บ
วตัถุดบิในปรมิาณมากเพือ่ลดการผนัผวนของราคา ในขณะทีผู่้ประกอบการอกี 3 ราย พยายามจะพฒันาการควบคมุ
มาตรฐานการให้บรกิารและสนิค้า ชี้ให้ประเด็นส าคญั 2 ประการ (1) การลดความสูญเปล่าจากการสัง่วตัถุดบิทีม่าก
เกินไป และ (2) การสร้างมาตรฐานในการควบคมุคณุภาพสนิคา้และการให้บรกิาร 

5.1.2 ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัญหากระบวนการท  างานไม่ราบรื่นเน่ืองจากพนักงานรายวัน สืบเนื่องจากปัญหาพนักงานรายวนัขาด

ประสบการณ์ ส่งผลให้การให้บรกิารหน้างานตดิขดั เน่ืองจากกระบวนการให้บรกิารโต๊ะจนีคอ่นข้างมคีวามซบัซ้อนและ
ยงัต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างาน ท าให้พนักงานใหม่ท างานได้ไม่ตรงตามความคาดหวงัของผู้ประกอบการ  
ชี้ให้เห็นประเด็นส าคญั 2 ประการ (1) การลดความซบัซ้อนในกระบวนการบรกิารเพือ่ให้พนักงานเข้าใจง่ายขึ้น และ   
(2) การใช้วธิกีารและเคร ือ่งมอืเพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร 

ปัญหาความยุ่งยากในการเตรียมการนอกสถานที่ ผู้ประกอบการ ร้อยละ 36.36 ประกอบด้วยรายที ่1, 2, 5 
และ 6 ซึง่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวถงึ ความยุ่งยากในการเตรยีมสถานทีใ่นการจ ัดงาน 
เน่ืองจาก ต้องเตรยีมพื้นทีส่ าหรบัท าครวัในพืน้ทีท่ ีไ่ม่คุน้เคยและสิง่อ านวยความสะดวกไมพ่ร้อมส าหรบัท าครวั เช่น น ้า 
ไฟฟ้า ส่งผลให้กระบวนการจดังานมปัีญหาและต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีห่น้างาน ชี้ให้เห็นประเด็นส าคญัในการ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการท าครวันอกสถานทีใ่นพื้นทีท่ ีแ่ตกต่างกนั 

ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างการจดังาน ผู้ประกอบการ ร้อยละ 27.27 ประกอบด้วยรายที ่2, 5 และ 6 ซึง่
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีผู่้ประกอบการมวีุฒกิารศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกล่าวถงึ บางคร ัง้พ ื้นทีจ่ดังาน
กว้าง ท าให้การตดิต่อกนัระหวา่งพนักงานเป็นไปได้ยาก และประสบปัญหาการบรกิารแขกในงานไดไ้ม่ทัว่ถงึ  เช่น การ
บร ิการเคร ือ่งด ืม่  การเสร ิมโต๊ะเก้าอี้  หร ือการขอความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากแขกในงาน ชี้ ใ ห้เห็นประเด็นส าคญั            
2 ประการ คอื ช่องทางตดิต่อกนัระหวา่งพนักงานในขณะให้บรกิาร และช่องทางส าหรบัลูกค้าใช้ตดิต่อบรกิร 
5.2 ผลเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมกบัธุรกิจรบัจดัเล้ียงโต๊ะจีนนอกสถานทีใ่น

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
น าข้อมูลวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในธุรกจิรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีใ่นขัน้ตอนที ่1 จดัประชุมออนไลน์เพ ือ่

ระดมสมอง (Brainstorm) กับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั มผีู้ประกอบการเข้าร่วม ร้อยละ 50 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการราย
ที่ 1, 2, 5, 6, 7 และ  8 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยผู้ใ ห้ข้อมูลรายที ่6 ให้บุตรเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมแทน ผลเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสม 3 ด้าน ดงัตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
การะบวนการ ประเด็นส าคัญในการพฒันา เทคโนโลยีดิจิทลัที่น ามาประยุกต์ใช้ 
การตลาดและ
การขาย 

- การท าการตลาดเชงิรกุเพ ือ่
เข้าถงึกลุ่มลูกคา้ให้มากทีสุ่ด 
- การรกัษาคณุภาพเพือ่สร้าง
ความเชือ่ม ัน่ให้ลูกค้าแนะน าตอ่ 
- การมบีรกิารทางเลอืกและ
ส่วนช่วยส่งเสรมิการขาย 
- การให้รายละเอยีดการบรกิาร
ทีช่ดัเจน 

- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพ ือ่เปล ีย่น
ช่องทางและลกัษณะการซื้อขายให้อยู่ในระบบอตัโนมตัแิละ
เปลีย่นข้อมูลเป็นดจิทิลัเพ ือ่ให้ง่ายต่อการส่งตอ่ข้อมูลใน
กระบวนการตา่งๆ นอกจากนี้ยงัช่วยให้ลกูคา้เห็นรายละเอยีด
ของการบรกิาร และลกัษณะการจดังานได้ชดัเจน เพือ่
ประกอบการตดัสนิใจในการใช้บรกิาร 
- ระบบจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer relationship 
management system หรือ CRM system) ช่วยในการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในลกัษณะข้อมูลดจิทิลั เพ ือ่น าข้อมลูไป
วเิคราะห์เพ ือ่ท าการตลาดเชงิรุกในกลุ่มลกูคา้ทีใ่ห้ความสนใจ  
รกัษาลูกค้าเดมิ ขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ สร้างความจงรกัภกัด ี
และเพิม่การขาย 
- สื่อสงัคมออนไลน์ (Social media) เป็นช่องทางทีส่ามารถ
เข้าถงึลูกค้าไดม้ากทีสุ่ดในงบประมาณทีน้่อย โดยเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ทีม่ลีูกค้าจ านวนมาก ดงันัน้ ส ือ่สงัคมออนไลน์จงึ
ช่วยในการเข้าถงึลูกค้า ช่วยในการให้ข้อมูลแก่ลกูคา้ เป็น
ช่องทางทีช่่วยในการตดิต่อเพือ่ท าการซื้อขาย และหาก
บรกิารประทบัใจลูกคา้ยงัช่วยในการบอกต่อเพือ่เป็นการเสรมิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่องค์กร 

การวางแผนและ
ประสานงาน
ภายในองค์กร 

- การขยายกลุ่มพนักงานราย
วนัทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ท างาน 
- การสร้างระบบการสอนงาน
และสร้างแรงจูงใจให้แก่
พนักงานรายวนั 
- การวางแผนและปรบัรูปแบบ
ธุรกิจเพ ือ่รบัมอืกบัความเสีย่ง 
- การใช้ทรพัยากรทีม่เีพ ือ่สร้าง
รายได้จากหลายช่องทาง 
- การลดความสูญเปลา่จากการ
สัง่วตัถุดบิทีม่ากเกนิไป 
- การสร้างมาตรฐานในการ
ควบคุมคุณภาพสนิคา้และการ
ให้บรกิาร 

- เครือข่ายธุรกิจออนไลน์ (Social network)  เครอืข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน เพือ่เป็นช่องทางในการหา
แรงงานแก่กิจการ โดยอาจเร ิม่จากการประยุกตช้์ Facebook 
page เพ ือ่เป็นการสร้างเครอืข่าย แล้วพฒันาต่อเป็น
แพลตฟอร์มทีช่่วยในการหาแรงงานรายวนั เช่น แกร็บ 
(Grab) ฟาสท์เวริ์ค (Fastwork) 
- ระบบบริหารทรพัยากรองค์กร (Enterprise resource 
planning system หรือ ERP system) คอื ซอฟต์แวรร์ะบบ
ทีใ่ช้ในการวางแผนจดัการห่วงโซ่อุปทานหลกั การผลติ การ
บรกิาร การเงนิ และกระบวนการอืน่ๆ ขององค์กร เป็นการ
สร้างมาตรฐานกระบวนการทัง้หมดให้อยู่ในรูปแบบอตัโนมตั ิ
และง่ายขึ้น เพ ือ่ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการและ
ควบคุมการท างานให้อยู่ในมาตรฐานทีว่างไว้ โดยเชือ่มตอ่ทุก
ภาคส่วนขององค์กรเข้าไว้ดว้ยกนั เม ือ่กระบวนการเข้าสู่
มาตรฐานจะสามารถขยายรูปแบบธรุกจิได ้เช่น เป็นผู้
ให้บรกิารแพลตฟอร์ม ท าธุรกจิแฟรนไชส์ หรอืขยายสาขา 
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (ต่อ) 
การะบวนการ ประเด็นส าคัญในการพฒันา เทคโนโลยีดิจิทลัที่น ามาประยุกต์ใช้ 
การวางแผนและ
ประสานงาน
ภายในองค์กร 
(ต่อ) 

 - เทคโนโลยีอาหาร (Food technology) คอื การประยุกต์
และสรรสร้างเทคโนโลยีเข้ากับอุตสาหกรรมอาหาร ต ัง้แต่
กระบวนการเลอืกวตัถุดบิ การท าอาหาร การขนส่งอาหาร 
เพือ่ให้การผลติแตล่ะคร ัง้มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เช่น การใช้
ซอฟต์แวร์เพ ือ่วเิคราะห์ปรมิาณวตัถุดบิทีเ่หมาะสมเพื่อลด
ความสูญเปล่า การใช้เคร ือ่งจกัรประกอบกบัเทคโนโลยดีจิทิลั
เพ ือ่ช่วยในการเตรยีมวตัถุดบิอย่างมคีุณภาพโดยลดปรมิาณ
การใช้แรงงานคนลง การปรบัใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์
เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร จะช่วยลดข้อผดิพลาดและเพิม่
ประสทิธภิาพในระยะยาวส าหรบัการท างาน 

การให้บรกิาร - การลดความซบัซอ้นใน
กระบวนการบรกิาร 
- การเตรยีมความพร้อมส าหรบั
การท าครวันอกสถานทีใ่นพืน้ที่
ทีแ่ตกต่างกัน 
- ช่องทางตดิต่อกันระหวา่ง
พนักงานในขณะให้บรกิาร 
- ช่องทางส าหรบัลูกค้าใช้
ตดิต่อบรกิร 

- เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot technology) ปัจจุบนัได้มกีาร
น าหุ่นยนต์เพ ือ่ใช้ในงานบรกิารมากขึ้น ซึง่ช่วยลดปัญหาเร ือ่ง
แรงงานคนและความผดิพลาดในงาน เช่น หุ่นยนต์จดัของ 
หุ่นยนต์ส าหรบัเสริ์ฟอาหารและเคร ือ่งด ืม่ หุ่นยนต์ช่วยในการ
จดัโต๊ะ 
- อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of thing หรือ IOT) 
ใช้เทคโนโลยช่ีวยเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร เช่น 
อุปกรณ์ส าหรบัเรยีกบรกิร อุปกรณ์นบัจ านวนแขกทีม่า
ร่วมงาน  
- ครวัเคลื่อนที่ (Food truck) เพ ือ่ลดปัญหาและ
ประหยดัเวลาการจดัการครวันอกสถานที ่โดยออกแบบครวั
เคล ือ่นทีไ่ว้บนรถ เพือ่ความพรอ้มในการประกอบอาหารทุก
สถานที ่
- แอปพลิเคชนัมือถือ (Mobile application) ในบางคร ัง้
พ ื้นทีจ่ดังานมขีนาดใหญ่ ท าให้การตดิตอ่สือ่สารเป็นไปได้
อย่างล าบาก การใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารช่วยให้ประสานงาน
ได้อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ เพ ือ่ใช้ในการตดิตอ่กันระหวา่ง
ทมีงานกับทมีงานหรอืลูกคา้กบัทมีงาน เช่น การประยุกตใ์ช้ 
ไลน์ (Line) หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอืของกจิการ  

 
6. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษการประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีด ิจ ิทัลส าหรบัธุรกิจร ับจดั เล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานที่ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใช้หลกัการคดิเชงิออกแบบ เสนอแนวทางการประยุกตใ์ช้เพ ือ่พฒันาธรุกจิ 3 ด้าน ดงันี้ 

(1) ด้านการตลาดและการขาย โดยประยุกตใ์ช้พาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์และสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ใช้ขยายกลุม่ลกูคา้ 
ใช้สร้างความเชือ่ม ัน่ให้แก่ลูกค้า ใช้ช่วยในการส่งเสรมิการขาย และให้รายละเอยีดทีช่ดัเจนในการให้บรกิารแก่ลูกคา้ 
ร่วมกับการใช้ระบบจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์และวเิคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพ ือ่ใช้ท าการตลาดเชงิรุกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและ
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ร ักษาฐานลูกค้าเด ิมสอดคล้องกับงานว ิจยัของ Krell and Gale (2005) ที่พบว่า การท าธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ลดความยุ่งยากในการท างาน และรองรบัการขยายตวัของกิจการ และงานวจิยั
ของ Beldi et al. (2010) ซ ึง่ใช้ระบบจดัการลูกค้าสมัพนัธ์กับธุรกิจ พบว่า ช่วยรกัษาลูกค้าเดมิ ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ 
สร้างความจงรกัภกัด ีและเพิม่การขาย  

(2) ด้านการวางแผนและประสานงาน โดยประยุกต์ใช้เครอืข่ายธรุกจิออนไลน์ ขยายเครอืข่ายกลุม่แรงงานรายวนัที่
มปีระสบการณ์ในการท างาน เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึง่เป็นปัญหาส าคญัจากข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรบัโครงสร้างค่าแรงโดยองิแนวคดิการสร้างแรงจูงใจ ซึง่สอดคล้องกับรูปแบบการหา
แรงงานชัว่คราวของบรษิัทชัน้น าของโลกเช่นเดยีวกบัแกร็บ (Grab) ฟูดแพนดา้ (Foodpanda) ฟาสท์เวริ์ค (Fastwork) 
หร ืออูเบอร์ (Uber) ที่ใ ช้การสร้างเคร ือข่ายขนาดใหญ่ของแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ประกอบการ เพือ่ใช้บรกิารดว้ยการจา่ยค่าแรงทีเ่ป็นมาตรฐานกลางตามทีบ่รษิทัก าหนด ร่วมกบัการประยุกต์ใช้ระบบ
บรหิารทรพัยากรองค์กร ความรูท้างเทคโนโลยอีาหาร เคร ือ่งจกัร และนวตัรกรรมสมยัใหม่ทดแทนแรงงานคนเพือ่ใช้ใน
การวางแผนจดัการห่วงโซ่อุปทานหลกั การผลติ การบรกิาร การเงนิ และกระบวนการอืน่ๆ ขององค์กร เป็นการสรา้ง
มาตรฐานกระบวนการทัง้หมดให้อยู่ในรูปแบบอตัโนมตัแิละง่ายขึ้น เพ ือ่ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการและควบคมุ
การท างานให้อยู่ในมาตรฐานที่วางไว้ โดยเชื่อมต่อทุกภาคส่วนขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน เม ื่อกระบวนการเข้าสู่
มาตรฐาน จะช่วยในการขยายกิจการสู่การด าเนินกจิการรูปแบบใหม่ไดง้่ายขึ้น เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ การเป็นซพัพลาย
เออร์งานเล ี้ยง หรอืการขยายสาขา เพือ่ปรบัรูปแบบธุรกิจในการรบัมอืกับความเสีย่ง ซ ึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ
อภิญญา พรมเลา (2563) ที่แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานไรอ้อยในเขตอ าเภอน ้าพอง จ ังหวดัขอนแก่น ด้วยจ่าย
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ การเพิม่ช่องทางในการเข้าถงึกลุ่มพนักงาน และใช้เคร ือ่งจกัรเพือ่ทดแทนก าลงัคน และงานวจิยั
ของ Grabski and Leech (2007) และณชญาภสั รอดประยูร (2560) ทีพ่บว่าระบบบรหิารทรพัยากรองค์กรใช้สร้าง
มาตรฐานและเชือ่มต่อทุกภาคส่วนขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ช่วยในการขยายตวัของกจิการในอนาคต 

(3) ด้านกระบวนการให้บรกิาร เสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่และแอปพลเิคชนั
มอืถอื เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร ทดแทนแรงงานคน และช่วยสร้างความแตกต่างเพือ่เป็นจุดขายให้แก่กจิการ 
และจากปัญหาการจดัเตรยีมครวัในการจดัเล ี้ยงนอกสถานที ่เสนอการประยุกต์ใช้แนวคดิการท าครวัเคล ือ่นที ่(Food 
truck) เพ ือ่ลดกระบวนการในการจดัเตรยีมครวัและอ านวยความสะดวกการปฏบิตักิารในครวัไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ Cenamor et al. (2019) และ Schmidt et al. (2019) ทีก่ล่าวถงึการน าดจิทิลัแพลตฟอรม์
มาใช้กับธุรกิจ ช่วยเพิม่ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่าใช้บรกิาร 

นอกจากแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลักับธรุกจิแล้ว จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างพบวา่ ร้อยละ 50 ซึง่
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดย่อมทีผู่้ประกอบการมอีายุมากกวา่ 40 ปี มแีนวโน้มไม่ให้ความสนใจ
ในการพฒันากิจการ เน่ืองจาก รู้สกึพอใจในกจิการและท าต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานจนไม่รู้สกึว่ามปัีญหาในการด าเนนิ
กิจการเว้นแต่ยอดขายลดลง ในขณะทีผู่้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมประชุมระดมสมองซึง่ประกอบด้วยธุรกจิขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย่อมทีอ่ยู่ในช่วงพฒันากจิการ ให้ความสนใจกบัการพฒันากระบวนการจดัการในธรุกจิ โดยธุรกิจขนาดกลาง
มกีารน าเทคโนโลยดีจิทิลั ซอฟต์แวร์ระบบบรหิารจดัการมาประยุกต์ใช้ในกิจการบางส่วน เช่น ซอฟต์แวร์จดัการบญัช ี
ซอฟต์แวร์จดัการสนิค้าคงคลงั ในขณะทีผู่้ประกอบการขนาดย่อมมคีวามคดิอยากน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ แต่
เน่ืองจากซอฟต์แวรร์ะบบมรีาคาสูง จงึยงัไมต่ดัสนิใจลงทุนในเทคโนโลยดีจิทิลัทีค่่าใช้จ่ายสูง แต่เน้นใช้งานซอฟตแ์วรท์ี่
ไม่เก็บค่าบรกิาร เช่น แพลตฟอร์มไลน์ (Line platform) โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล ์(Microsoft excel) แผนทีกู่เกลิ 
(Google maps) เป็นต้น เพ ือ่ใช้ช่วยในการจดัการงานบางส่วน อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการทัง้หมดกล่าวว่าเทคโนโลยี
ดจิทิลัทีใ่ช้ในปัจจุบนั ยงัไมต่รงตามความต้องการในการใช้งานส าหรบัธรุกจิรบัจดัเล ี้ยงโตะ๊จนีนอกสถานที่ 
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ดงันัน้การด าเนินการศึกษาคร ัง้นี้  นอกจากเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลักบัธุรกจิรบัจดัเล ี้ยงโตะ๊
จนีนอกสถานทีแ่ล้ว ยงัเป็นแนวทางให้นักพฒันาและผู้ประกอบการน าแนวคดิเพือ่ไปใช้พฒันาและตอ่ยอดระบบบรหิาร
จดัการ ซึง่อาจน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงของรูปแบบธรุกจิรบัจดัเล ี้ยงในอนาคตทีต่่างไปจากเดมิอย่างสิ้นเชงิ 
6.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจยั 

6.2.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร ัง้น้ี 
ผู้ประกอบการควรตระหนักถ ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านทางดจิทิัล (Digital 

transformation) ในอนาคตเทคโนโลยจีะเข้ามามบีทบาทส าคญัในทุกภาคส่วนไม่เวน้แม้แตธุ่รกจิรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอก
สถานที ่ การเตรยีมพร้อมในการปรบัตวัเข้าสู่เทคโนโลยดีจิ ิทลัจงึเป็นปัจจยัหนึ่งทีค่วรให้ความส าคญั เพ ือ่เพ ิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัและรองรบัการเตบิโตของธุรกิจจดัเล ี้ยงในอนาคต จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแนวคดินี้จะเป็น
จุดเร ิม่ต้นของการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของธุรกจิรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอกสถานทีสู่่รูปแบบใหมข่องธุรกิจทีด่กีวา่เดมิ 

6.2.2 งานวิจยัต่อเน่ือง 
งานวจิยัคร ัง้นี้ เป็นจดุเร ิม่ตน้แนวคดิ เพ ือ่น าไปพฒันาและออกแบบระบบบรหิารจดัการธุรกิจรบัจดัเล ี้ยงโต๊ะจนีนอก

สถานทีท่ ีเ่หมาะสม ผู้ศึกษาท าการออกแบบดจิทิลัแพลตฟอรม์และรูปแบบการจดัการตามหลกัแนวคดิทีไ่ด้จากงานวจิยั
นี้  ปัจจุบนั โครงการนี้อยู่ในกระบวนการสรา้งตน้แบบเพือ่น าไปทดลองใช้งานจรงิ โดยวางแผนน าตน้แบบมาท างานวจิยั
ต่อเน่ืองโดยอ้างองิหลกัแนวคดิเชงิออกแบบ ประกอบดว้ย การเก็บข้อมลู การวดัประเมนิผล และการพฒันาตน้แบบทีด่ ี
กว่าเดมิ ซ ึง่กระบวนการเหล่าน้ีจะท าตอ่เน่ืองเป็นวงจร จนกว่าจะไดผ้ลติภณัฑท์ีส่ามารถน าไปใช้งานไดจ้รงิ 
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