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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมี
ความสนใจเข้ามาใช้บริ การร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18 – 25 ปี อาชีพนักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน สนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยสื่ อที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การมากที่สุดคืออินเตอร์เน็ต ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การ 4 อันดับแรกคือ ความสะอาดของอาหารและเครื่ องดื่ม รสชาติของอาหารและเครื่ องดื่ม
ความสะอาดภายในร้ าน และการบริ การที่ ดี จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อนาข้อมูลที่ ได้มากาหนด
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจ พบว่ารู ปแบบของธุรกิจของร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพควรเน้นด้านคุณค่าทาง
โภชนาการ ใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด และรสชาติอร่ อย ตลอดจนการบริ การที่ดี โดยมีการประมาณการกระแสเงิ นสดที่
ต้องใช้ในการเปิ ดกิจการเป็ นจานวน 500,000 บาท

ABSTRACT
This study aimed to 1) study consumer behaviors, consumer needs, and influential factors for purchasing of the
consumers and 2) propose guidelines business design for the healthy food restaurant in Muang Khon Kaen district,
Khon Kaen province. Using a questionnaire of 400 sets, the results revealed the majority of the respondents were
female, students, age 18 – 25 with an average income of 10,000 – 20,000 baht per month. The respondents were
interested in having the healthy food because they wanted to have a good health. The promotional factor that

influenced purchasing decision was online media and for the first four of marketing mix factors that
influenced purchasing decision were food hygiene, taste of food, cleanliness of the restaurant, and good
service. The external environment analysis showed that the healthy food restaurant should focus on the nutritional
value of dishes, using fresh ingredients with good taste, and great service. The healthy food restaurant in Muang Khon
Kaen district, Khon Kaen province require estimated cash flow of investment 500,000 baht.
คาสาคัญ: แนวทางการออกแบบธุรกิจ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
Keywords: Guidelines for business design, healthy food restaurant
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บทนา
ประชาชนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ได้มีการหันมาดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการออกกาลังกาย
การบ ารุ ง ดู แ ลผิ ว พรรณต่ า งๆ รวมไปถึ ง การรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละดี ต่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน นี้ การ
รั บประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ ได้มีการแพร่ หลายและมี แนวโน้มที่ เพิ่มมากขึ้ น (ศู นย์วิจัยกสิ กรไทย, 2560) เพราะ
นอกจากการรั บประทานอาหารที่ ดีจะส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพแล้ว ยังส่ งผลดี ต่อผิวพรรณอี กด้วย เพราะช่ วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและดู ดีจากภายในสู่ ภายนอก แต่ในบางครั้ งการเตรี ยมอาหารจาเป็ นต้องมี หลายขั้นตอนและการปรุ งที่ ใช้
เวลานาน ทาให้บางคนไม่มีเวลาเตรี ยมอาหาร หรื อว่าทาอาหารด้วยตัวเอง ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ง
สาหรับคนที่ สนใจดูแลสุ ขภาพและต้องการรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์ทางโภชนาการที่ครบถ้วน โดยต้องการ
ประหยัดเวลาในการจัดเตรี ยม
ปั จจุบนั ประชาชนในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นส่ วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นนักศึ กษา วัยทางาน
หรื อบุคคลทัว่ ไป ล้วนต่างหันมาสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น แต่เนื่องด้วยในบางครั้งนักศึกษาและวัย
ทางานบางคนไม่มีเวลามากพอที่จะทาอาหารด้วยตัวเองเพราะต้องทางานหรื ออ่านหนังสื อสอบ อีกทั้งจานวนร้านอาหาร
และเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นยังมีไม่มากนัก ทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการบริ โภคอาหาร
และเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องของการรับประทานอาหารและการ
ใช้ชีวิตที่ เร่ งรี บในปั จจุ บัน ทาให้ผูศ้ ึ กษามองว่าเป็ นโอกาสที่ เหมาะสมสาหรั บ การออกแบบธุ รกิ จร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่มีพ้ืนที่สาหรับทางานและอ่านหนังสื อ เพื่อตอบโจทย์ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการดูแลสุ ขภาพแต่มีเวลาไม่
มาก ซึ่ งการออกแบบธุรกิจนี้ นอกจากประชาชนในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจะได้รับประทานอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีพ้นื ที่สาหรับทางานหรื ออ่านหนังสื อในบรรยากาศที่ผอ่ นคลายอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจเข้ามาใช้บริ การ
ร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อศึ กษาแนวทางการออกแบบธุ รกิ จร้ านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น
วิธีการวิจยั
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค อาหารความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคและปั จจัยที่ มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค ใช้วิธีการสารวจกลุ่มประชากรซึ่ งได้ทาการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ W.G. Cochran พบว่าใน
การสารวจครั้งนี้ ตอ้ งใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คนแต่เนื่ องจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะมีความผิดพลาด
จากการตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาจึงสารองเผื่อไว้ร้อยละ 4 ซึ่งเท่ากับ 15 คน ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ จะมีประมาณ 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด และจะทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการส ารวจครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มพนักงานบริ ษทั ที่ ต้ งั อยู่ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มบุคคลที่ เข้าใช้บริ การสถานออก
กาลังกายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น และกลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอ
เมื อ งขอนแก่ น จัง หวัด ขอนแก่ น โดยอาศัย การแจกแบบสอบถามให้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี เ วลาและเต็ม ใจจะตอบ
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaires)
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แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ส่วนที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ (SPSS)
2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเพื่อกาหนดรู ปแบบธุรกิจ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เป็ นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
หนังสื อ วารสาร สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และเอกสารต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก (External
Environment Analysis) ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (General Environment) โดยใช้ PEST Analysis
และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยใช้ Five Forces Model การศึกษาครั้งนี้เป็ นการออกแบบธุรกิจใหม่ จึง
ได้ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น ในส่ วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยังไม่ได้
กล่าวถึง
- ท าเลที่ ต้ งั ร้ า น เป็ นการเลื อ กท าเลที่ ต้ งั ของร้ า นอาหารให้เหมาะกับสภาพธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความ
หนาแน่นของประชากรในชุมชน อานาจการซื้อ และความสะดวกในด้านการคมนาคม
- การกาหนดทิ ศทางและเป้ าหมายของธุ รกิ จ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยนาผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ทาเลที่ต้ งั มาสร้างเป็ น วิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
- การตลาดตามเป้ า หมาย (STP Marketing) การแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า (Segmentation) จะใช้ห ลัก เกณฑ์ใ นการ
แบ่งกลุ่มลูกค้า ดังนี้ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Targeting) นาข้อมูลที่ได้จาก
ผลส ารวจกลุ่ ม ตัว อย่ า งและการแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า มาก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย การก าหนดต าแหน่ ง ของธุ ร กิ จ
(Positioning) การกาหนดตาแหน่งของธุรกิจนั้นจะกาหนดให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจและเป้ าหมายของธุรกิจที่
ได้กาหนดไว้
- การกาหนดปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริ การ (Process) และ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จะนาผลที่ ได้จากการสารวจประชากรกลุ่มตัวอย่าง นั่นคื อพฤติ กรรมการ
บริ โภครวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ทาเลที่ต้ งั มากาหนดลักษณะและรู ปแบบของส่ วน
ประสมทางการตลาด ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
- การจัด การองค์ก ร มี ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ เรื่ อ งต่ า งๆดัง นี้ การบริ ห ารจัด การ การวางแผนก าลัง คน
ค่าตอบแทนพนักงาน ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ พิจารณาให้สอดคล้องกับขนาดและรู ปแบบของธุรกิจ และให้
ความสาคัญในเรื่ องความเหมาะสมและความยุติธรรม ในส่ วนของการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล การประเมินผล การ
ปฏิบตั ิงาน และค่าตอบแทนพนักงาน
- การประมาณการทางการเงิ น โดยพิจารณาจากงบประมาณการลงทุ น และการประมาณการรายได้และ
รายจ่าย
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ผลการวิจยั
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามเป็ นจานวน 400 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มากที่สุดเป็ นเพศหญิง อายุ 18-25 ปี จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.75 จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 299
คน คิดเป็ นร้อยละ 74.75 อาชีพนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 –
20,000 บาท จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ส่ วนใหญ่รับประทานอาหารนอกบ้านมื้อเย็นบ่อยที่สุด จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 เนื่ องจากไม่มีเวลาทาอาหาร
เอง จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 และใช้เวลาในการรับประทานอาหารแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง จานวน 193
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านในแต่ครั้งอยูท่ ี่ 50 – 100 บาท จานวน 240 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60 โดยผูท้ ี่ ตดั สิ นใจเลือกร้านอาหารคือตัดสิ นใจเอง จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25 จากจานวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน มีผูท้ ี่ สนใจรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ จานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ
83.50 เหตุผลที่สนใจรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง จานวน 254 คน คิด
เป็ นร้อยละ 76.05 และส่ วนใหญ่รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.91 ส่ วนเมนูเพื่อสุ ขภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ อาหารที่เน้นจาพวกผักหรื อผลไม้เป็ นหลัก เช่น สลัดหรื อยา
ต่างๆ จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.90 ความต้องการบริ การเสริ มภายในร้านมีดงั นี้ การเปิ ดเพลงหรื อดนตรี เบาๆ
จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.69 ภายในร้านและมีอินเตอร์ เน็ตไร้สายบริ การ จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.31
ซึ่ งสื่ อที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดคืออินเตอร์ เน็ต จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.24 ด้านปั จจัย
ที่ ส่งผลให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ 5 อันดับแรก คือ ความสะอาดของอาหารและ
เครื่ องดื่ม จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.87 รสชาติของอาหารและเครื่ องดื่ม จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.87
ความสะอาดภายในร้าน จานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 พนักงานบริ การดี เป็ นกันเอง มีความเอาใจใส่ ลูกค้าและ
ให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (External Environment Analysis) พบว่า ปั จจัยทางด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political Factor) รัฐบาลได้มีการสนับสนุ นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทางด้านแหล่ง
เงินทุนสาหรับธุรกิจใหม่หรื อธุรกิจที่จะขยายกิจการส่ งผลให้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพมีเงินหมุนเวียน
ในธุรกิจและมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้มากขึ้น ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economics Factor) เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่สองของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสแรก ร้อยละ 1.0 และแนวโน้มทางเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดี ด้านราคาสิ นค้าทาง
การเกษตรมีการปรับตัวสู งขึ้นเล็กน้อย (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2561) อาจ
ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้านอาหารอาจทาให้มีตน้ ทุนทางวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ปั จจัยทางด้านสังคม (Social
Factor) ส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จเนื่ องจากปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่เริ่ มมีการออกมารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น และ
สังคมส่วนใหญ่หนั มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรื อการเลือกสรรสิ่ งที่มี
ประโยชน์ให้กับร่ างกาย สังเกตได้จากผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มต่างๆที่ ช่วยในเรื่ องการบารุ งสุ ขภาพและกระแสการ
รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพเป็ นอย่างมากในการ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มลูกค้า ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) ในปั จจุบนั นี้สงั คม
ได้ให้ความสาคัญกับสื่ อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเป็ นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการสั่งซื้ อ
ของผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ การติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ เช่น ไลน์
หรื อเฟซบุ๊ก รวมไปถึงการชาระสิ นค้า ค่าบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือ หรื อการสแกนคิวอาร์โค้ด เป็ นต้น

1476

HMO8-5
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ส่งผลดีต่อผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่จะทาให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย ยังทาให้ลูกค้า
ได้รับการบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วสอดคล้องกับชีวติ ที่เร่ งรี บในปั จจุบนั
จากการวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Industry Analysis) พบว่าขอบเขตของอุตสาหกรรมธุ รกิ จร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพอยู่ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น โดยมี กลุ่มลูกค้าคื อ นักเรี ยน นักศึ กษา และ
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมพบว่า
อุ ต สาหกรรมอาหารมี ค วามอิ่ ม ตัว ค่ อ นข้า งมาก แต่ ก็ ย งั มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป็ นจ านวนมากที่ มี ค วามสนใจเข้า ใช้บ ริ ก าร
ร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพ แสดงให้เห็ นถึ งความเป็ นไปได้ในการเข้าไปแย่งส่ วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมธุ รกิ จ
ร้านอาหารที่มีอยู่ ด้านความได้เปรี ยบจากการประหยัดต่อขนาดมีค่อนข้างน้อย เนื่ องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็ นของสดจึงไม่
สามารถสั่งซื้ อเป็ นจานวนมากในแต่ละครั้งได้ ด้านความได้เปรี ยบจากการสร้างความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การ
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากในธุ รกิ จร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพใช้วตั ถุดิบคล้ายๆกัน ด้านอุปสรรคในการเข้าสู่
อุตสาหกรรมเป็ นด้านเงินลงทุนในการจัดตั้งร้านและต้นทุนในการสัง่ ซื้อวัตถุดิบ ส่วนในด้านของปั จจัยชี้วดั ความสาเร็ จ
ของอุตสาหกรรม (Key Success Factors) คือ ความสะอาดของร้านและความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหาร และ
การบริ การของพนักงานภายในร้าน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competitive Analysis: Five Forces) พบว่า
ภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) ในการทาธุ รกิ จร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพนั้นใช้
เงินทุนไม่สูงมากขึ้นอยูก่ บั ขนาดและคุณภาพของธุรกิจที่ผปู ้ ระกอบการต้องการซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้คู่แข่งสามารถเข้ามา
ได้ง่าย ดังนั้นภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับสู ง ส่ วนแรงที่ เกิ ดจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry
among existing firms) ร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพในจังหวัดขอนแก่น ปั จจุบนั มีจานวนไม่มากนักจึ งทาให้
คู่แข่งขันทางตรงสาหรับธุ รกิ จมีจานวนที่ น้อย ดังนั้นแรงที่ เกิ ดจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ า ภาวะ
คุ กคามจากสิ น ค้าทดแทน (Threat of substitute products) ปั จ จุ บัน ในธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพมี สิ น ค้า ทดแทน
มากมายที่หาซื้อได้จากตลาด เช่น นึ่งปลา สลัดผัก หรื อ สลัดโรล เป็ นต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้สามารถทดแทนได้เพราะมีคุณค่า
ทางโภชนาการเช่นเดี ยวกัน แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ความชอบส่ วนบุคคลและรสชาติของอาหาร ดังนั้นภาวะคุกคามจาก
สิ นค้าทดแทนอยูใ่ นระดับปานกลาง อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อ (Bargaining power of buyer) เนื่ องจากในจังหวัดขอนแก่น
ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพยังมีจานวนไม่มากทาให้ผซู ้ ้ื อมีตวั เลือกที่ไม่หลากหลาย นอกจากนี้ ปริ มาณการซื้ อในธุรกิจ
ร้านอาหารของผูซ้ ้ือมีอานาจต่อรองค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน เนื่องจากผูป้ ระกอบการได้ต้ งั ราคาอาหารไว้อยูแ่ ล้ว ดังนั้น
อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื ออยูใ่ นระดับต่า อานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิต (Bargaining power of suppliers) ในธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพวัตถุดิบส่ วนใหญ่เป็ นผักสดและเนื้อสัตว์ ซึ่ งมีผขู ้ ายปั จจัยการผลิตเป็ นจานวนมาก
เช่น ตลาด ร้านค้าต่างๆ ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อ เป็ นต้น โดยหากผูซ้ ้ื อวัตถุดิบไม่พอใจในวัตถุดิบที่ซ้ื อก็
สามารถเปลี่ยนไปซื้อกับผูข้ ายปั จจัยการผลิตรายอื่นได้ ดังนั้นอานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิตอยูใ่ นระดับต่า
ทาเลที่ ต้ งั ร้ านควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีผูค้ นสัญจรไปมาอย่างหนาแน่ น สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริ การ มี
สถานที่จอดรถที่เพียงพอ ร้านสามารถหาเจอได้ง่าย
การตลาดตามเป้ าหมายจะต้องพิจารณา 3 ขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห์การแบ่งส่ วนทางการตลาด การกาหนด
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และการกาหนดตาแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ (STP Marketing) การแบ่ งส่ วนทางการตลาด (Market
Segmentation) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ มีการแบ่งส่ วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 5 ส่ วน ดังนี้ เพศ
อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา รายได้ การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Market Targeting) จากการสารวจทาให้ได้กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายเป็ น กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา และพนักงานบริ ษทั อายุ 18 – 25 ปี และมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อ
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เดื อน การกาหนดตาแหน่งของธุ รกิ จ (Market Positioning) พิจารณาจากคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและราคาซึ่ ง
จากการพิจารณาพบว่าธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเป็ นธุรกิจที่มีอาหารรสชาติดีและมีคุณภาพ
การกาหนดปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ผลิตภัณฑ์ (Products) พบว่าลูกค้าส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับความสะอาดของอาหารและเครื่ องดื่ มเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งรสชาติของอาหาร
และรู ปลักษณ์ของอาหาร ผูศ้ ึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีเมนูที่หลากหลาย ใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่และสะอาด มีการตกแต่งและ
การนาเสนออาหารที่สะดุดตารวมไปถึงรสชาติอาหารที่ดี ราคา (Price) ในการตั้งราคาพิจารณาจากต้นทุนของวัตถุดิบ
ค่าแรง และค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาจากแบบสอบถามที่ได้ทาการสารวจมา คือ 50 – 200 บาทโดยราคาที่ต้งั
จะต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของอาหาร และราคาไม่สูงจนเกิ นไปเมื่ อเที ยบกับร้ านอื่น ช่ องทางการจัด
จาหน่าย (Place) จากผลการสารวจพบว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับสถานที่ร้านที่สามารถหาเจอได้ง่าย มีที่จอดรถเพียงพอ
สาหรับลูกค้าเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ ยงั ควรมีพ้ืนที่ภายในร้านเพียงพอสาหรับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้า ได้ม ากยิ่ง ขึ้ น การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การโฆษณาประชาสัม พันธ์ ผ่า นทาง อิ น เตอร์ เ น็ ต สื่ อ
ออนไลน์จะทาให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้ การมีโปรโมชัน่ ตามโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด เทศกาลต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การมากขึ้ นบุ คลากร จากผลการสารวจพบว่าสิ่ งที่ ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่ สุดในด้านบุ คลากร
(People) คือ พนักงานยิม้ แย้ม สุภาพ เป็ นกันเองและเอาใจใส่ลูกค้า และให้บริ การอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว กระบวนการ
ให้บริ การ (Process) จากผลการสารวจพบว่าการให้บริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอและการให้บริ การที่รวดเร็ วและแม่นยาเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จากผลการสารวจพบว่าความ
สะอาดของห้องน้ าและความสะอาดภายในร้านมีผลต่อการเข้าไปใช้บริ การของลูกค้ามากที่สุด
การจัดการองค์กร ด้านการบริ หารจัดการ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพเป็ นร้านอาหารขนาดเล็ก มี
ลักษณะการดาเนิ นงานเป็ นไปตามรู ปแบบกิ จการเจ้าของคนเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ หารจัดการ
ทุกๆด้านภายในร้าน การจัดการองค์กรจึงไม่ซับซ้อน ซึ่ งโครงสร้างองค์กรจะประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การร้าน (เจ้าของ
ร้าน) พ่อครัว พนักงานล้างจานและเตรี ยมวัตถุดิบ พนักงานเสิ ร์ฟและทาเครื่ องดื่ม และด้านการวางแผนกาลังคนได้มีการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ จะเข้ามาทางานภายในร้านโดยการกาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
พนักงาน
การประมาณการทางการเงิน เป็ นการประมาณการเพื่อให้ทราบว่าการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่อสุ ขภาพ มีความเป็ นไปได้ทางการเงิ นในเบื้ องต้นเป็ นอย่างไร โดยใช้การอ้างอิงจากการสอบถามผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร การประมาณกระแสเงิ นสดสาหรับการเปิ ดกิ จการและดาเนิ นการร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ผู ้
ศึ กษาได้ต้ งั งบประมาณไว้เป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น 500,000 บาท โดยแหล่งเงิ นทุ นมาจากส่ วนของเจ้าของทั้งหมด การ
ประมาณรายได้ ใช้แนวคิดการประมาณรายได้จากค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มและจานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในแต่ละวัน
และในส่ ว นของการประมาณรายจ่ า ยใช้แ นวคิ ด ในการประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น เดื อ นของพนัก งาน และ ค่ า
สาธารณูปโภค
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการวิเ คราะห์ ใ นข้า งต้น ได้มี ก ารออกแบบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการที่สูง ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่ อย มีการบริ การที่ดี มีความเป็ นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้า คุม้ ค่า
กับราคา โดยที่ร้านมีการตั้งราคาอาหารไว้อยูท่ ี่ประมาณ 70 – 130 บาท ต่อหนึ่ งรายการ ซึ่ งลูกค้าสามารถรับประทานที่
ร้าน หรื อซื้ อกลับบ้านได้ พร้อมทั้งสามารถโทรสัง่ อาหารล่วงหน้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทาเลที่ต้ งั ของร้านยังตั้งอยู่ใน
โครงการ 62 Blocs Market ซึ่งมีที่จอดรถเป็ นจานวนมาก สถานที่สามารถหาเจอได้ง่าย มีผคู ้ นอาศัยอยูห่ นาแน่น โดยใน
การประชาสัมพันธ์โฆษณาร้านใช้การโฆษณาผ่านทางอินเตอร์ เน็ต การบอกปากต่อปาก และป้ ายโฆษณา และยังมี
โปรโมชัน่ ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ และเป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น โดยทางร้านเปิ ดให้บริ การทุก
วัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 22:00 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพนี้เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก มีเจ้าของคนเดียว
จึ งมี พนักงานภายในร้ านจานวนทั้งสิ้ น 4 คน (รวมเจ้าของร้าน) คาดว่าจะใช้เงิ นลงทุนในการทาธุ รกิ จนั้นประมาณ
500,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายก่อนดาเนินงาน ค่าอุปกรณ์ และค่าอุปกรณ์ห้องครัวรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 329,100 บาท และ
เงินทุนหมุนเวียนจานวน 150,000 บาท
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