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แนวทางการออกแบบธุรกจิร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวดัขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคมี

ความสนใจเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผล
การศึกษาพบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18 – 25 ปี อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน สนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะตอ้งการมีสุขภาพท่ีแขง็แรง โดยส่ือท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดคืออินเตอร์เน็ต ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ 4 อนัดบัแรกคือ ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืม รสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ความสะอาดภายในร้าน และการบริการท่ีดี จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนด
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ พบวา่รูปแบบของธุรกิจของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพควรเนน้ดา้นคุณค่าทาง
โภชนาการ ใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด และรสชาติอร่อย ตลอดจนการบริการท่ีดี โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดท่ี
ตอ้งใชใ้นการเปิดกิจการเป็นจ านวน 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. 
 
ค าส าคญั: แนวทางการออกแบบธุรกิจ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  
Keywords: Guidelines for business design, healthy food restaurant 
*นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดมี้การหันมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการออกก าลงักาย 
การบ ารุงดูแลผิวพรรณต่างๆ รวมไปถึงการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบันน้ีการ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ได้มีการแพร่หลายและมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, 2560) เพราะ
นอกจากการรับประทานอาหารท่ีดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพแลว้ ยงัส่งผลดีต่อผิวพรรณอีกด้วย เพราะช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและดูดีจากภายในสู่ภายนอก แต่ในบางคร้ังการเตรียมอาหารจ าเป็นตอ้งมีหลายขั้นตอนและการปรุงท่ีใช้
เวลานาน ท าให้บางคนไม่มีเวลาเตรียมอาหาร หรือวา่ท าอาหารดว้ยตวัเอง ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหน่ึง
ส าหรับคนท่ีสนใจดูแลสุขภาพและตอ้งการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการท่ีครบถว้น โดยตอ้งการ
ประหยดัเวลาในการจดัเตรียม 

ปัจจุบนัประชาชนในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา วยัท างาน 
หรือบุคคลทัว่ไป ลว้นต่างหนัมาสนใจรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพกนัมากข้ึน แต่เน่ืองดว้ยในบางคร้ังนกัศึกษาและวยั
ท างานบางคนไม่มีเวลามากพอท่ีจะท าอาหารดว้ยตวัเองเพราะตอ้งท างานหรืออ่านหนงัสือสอบ อีกทั้งจ านวนร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นยงัมีไม่มากนกั ท าให้ผูท่ี้ตอ้งการบริโภคอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเขา้ถึงไดย้าก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของการรับประทานอาหารและการ
ใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจุบัน ท าให้ผูศึ้กษามองว่าเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับท างานและอ่านหนงัสือ เพ่ือตอบโจทยใ์หก้บัผูท่ี้ตอ้งการดูแลสุขภาพแต่มีเวลาไม่
มาก ซ่ึงการออกแบบธุรกิจน้ีนอกจากประชาชนในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นจะไดรั้บประทานอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพแลว้ ยงัมีพ้ืนท่ีส าหรับท างานหรืออ่านหนงัสือในบรรยากาศท่ีผอ่นคลายอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจเขา้มาใชบ้ริการ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

 
วธีิการวจิยั 

1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค อาหารความต้องการของผูบ้ริโภคและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ใชว้ิธีการส ารวจกลุ่มประชากรซ่ึงไดท้ าการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ W.G. Cochran พบวา่ใน
การส ารวจคร้ังน้ีตอ้งใชข้นาดตวัอย่างอย่างน้อย 385 คนแต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จะมีความผิดพลาด
จากการตอบของผูต้อบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจึงส ารองเผื่อไวร้้อยละ 4 ซ่ึงเท่ากบั 15 คน ดงันั้นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีจะมีประมาณ 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด และจะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจคร้ังน้ีคือ กลุ่มนักศึกษาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มพนักงานบริษทัท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มบุคคลท่ีเขา้ใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายในเขตมหาวิทยาลยัขอนแก่นและในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น และกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น โดยอาศัยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเวลาและเต็มใจจะตอบ
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaires)  
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แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลงขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

2. ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อก าหนดรูปแบบธุรกิจ โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
- การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment Analysis) เป็นการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น 

หนังสือ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) โดยใช ้PEST Analysis 
และการวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยใช ้Five Forces Model การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการออกแบบธุรกิจใหม่ จึง
ไดใ้ห้ความส าคญักบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเท่านั้น ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในยงัไม่ได้
กล่าวถึง 

 - ท าเลท่ีตั้ งร้าน เป็นการเลือกท าเลท่ีตั้ งของร้านอาหารให้เหมาะกับสภาพธุรกิจ โดยพิจารณาถึงความ
หนาแน่นของประชากรในชุมชน อ านาจการซ้ือ และความสะดวกในดา้นการคมนาคม 

- การก าหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยน าผลการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะห์ท าเลท่ีตั้งมาสร้างเป็น วสิยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 

- การตลาดตามเป้าหมาย (STP Marketing) การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) จะใช้หลักเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้การเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Targeting) น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างและการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งของธุรกิจ 
(Positioning) การก าหนดต าแหน่งของธุรกิจนั้นจะก าหนดให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจท่ี
ไดก้ าหนดไว ้

- การก าหนดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จะน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอย่าง นั่นคือพฤติกรรมการ
บริโภครวมทั้งการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะห์ท าเลท่ีตั้ง มาก าหนดลกัษณะและรูปแบบของส่วน
ประสมทางการตลาด ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

- การจัดการองค์กร  มีการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองต่างๆดังน้ี การบริหารจัดการ การวางแผนก าลังคน 
ค่าตอบแทนพนกังาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน ทั้งน้ีพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัขนาดและรูปแบบของธุรกิจ และให้
ความส าคญัในเร่ืองความเหมาะสมและความยติุธรรม ในส่วนของการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล การประเมินผล การ
ปฏิบติังาน และค่าตอบแทนพนกังาน 

- การประมาณการทางการเงิน โดยพิจารณาจากงบประมาณการลงทุน และการประมาณการรายได้และ
รายจ่าย 
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ผลการวจิยั 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นจ านวน 400 ชุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มากท่ีสุดเป็นเพศหญิง อาย ุ18-25 ปี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารนอกบา้นม้ือเยน็บ่อยท่ีสุด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 เน่ืองจากไม่มีเวลาท าอาหาร
เอง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และใชเ้วลาในการรับประทานอาหารแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 193 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มีค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารนอกบา้นในแต่คร้ังอยูท่ี่ 50 – 100 บาท จ านวน 240 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 โดยผูท่ี้ตดัสินใจเลือกร้านอาหารคือตดัสินใจเอง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 จากจ านวน
กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน มีผูท่ี้สนใจรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.50 เหตุผลท่ีสนใจรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเพราะตอ้งการมีสุขภาพท่ีแขง็แรง จ านวน 254 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.05 และส่วนใหญ่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.91 ส่วนเมนูเพ่ือสุขภาพท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือ อาหารท่ีเนน้จ าพวกผกัหรือผลไมเ้ป็นหลกั เช่น สลดัหรือย  า
ต่างๆ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 ความตอ้งการบริการเสริมภายในร้านมีดงัน้ี การเปิดเพลงหรือดนตรีเบาๆ 
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 52.69 ภายในร้านและมีอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31 
ซ่ึงส่ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดคืออินเตอร์เน็ต จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 80.24 ดา้นปัจจยั
ท่ีส่งผลให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 อนัดบัแรก คือ ความสะอาดของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 62.87 รสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 62.87 
ความสะอาดภายในร้าน จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 พนกังานบริการดี เป็นกนัเอง มีความเอาใจใส่ลูกคา้และ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (External Environment Analysis) พบว่า ปัจจยัทางดา้นการเมืองและ
กฎหมาย (Political Factor) รัฐบาลไดมี้การสนบัสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทางดา้นแหล่ง
เงินทุนส าหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจท่ีจะขยายกิจการส่งผลใหธุ้รกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีเงินหมุนเวยีน
ในธุรกิจและมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economics Factor) เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ท่ีสองของปี 2561 ขยายตวัจากไตรมาสแรก ร้อยละ 1.0 และแนวโนม้ทางเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ีดี ดา้นราคาสินคา้ทาง
การเกษตรมีการปรับตวัสูงข้ึนเล็กน้อย (ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) อาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารอาจท าให้มีตน้ทุนทางวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social 
Factor) ส่งผลดีต่อธุรกิจเน่ืองจากปัจจุบนัคนส่วนใหญ่เร่ิมมีการออกมารับประทานอาหารนอกบา้นกนัมากข้ึน และ
สงัคมส่วนใหญ่หนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพหรือการเลือกสรรส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ให้กับร่างกาย สังเกตได้จากผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่างๆท่ีช่วยในเร่ืองการบ ารุงสุขภาพและกระแสการ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างมากในการ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากข้ึนของกลุ่มลูกคา้ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี(Technology Factor) ในปัจจุบนัน้ีสงัคม
ไดใ้หค้วามส าคญักบัส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆเป็นไปไดง่้ายยิ่งข้ึน ไม่วา่จะเป็นการสั่งซ้ือ
ของผ่านระบบออนไลน์ เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ต่างๆ การติดต่อสอบถามขอ้มูลผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ เช่น ไลน์
หรือเฟซบุ๊ก รวมไปถึงการช าระสินคา้ ค่าบริการผา่นแอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือ หรือการสแกนคิวอาร์โคด้ เป็นตน้ 
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ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลดีต่อผูป้ระกอบธุรกิจเป็นอยา่งมาก เพราะไม่เพียงแต่จะท าใหลู้กคา้เขา้ถึงธุรกิจไดง่้าย ยงัท าให้ลูกคา้
ไดรั้บการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วสอดคลอ้งกบัชีวติท่ีเร่งรีบในปัจจุบนั  

จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) พบว่าขอบเขตของอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น โดยมีกลุ่มลูกคา้คือ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จากการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมพบว่า 
อุตสาหกรรมอาหารมีความอ่ิมตัวค่อนข้างมาก แต่ก็ยงัมีกลุ่มลูกค้าเป็นจ านวนมากท่ีมีความสนใจเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการเขา้ไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีมีอยู ่ดา้นความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาดมีค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นของสดจึงไม่
สามารถสั่งซ้ือเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ังได ้ดา้นความไดเ้ปรียบจากการสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการ
ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากในธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใชว้ตัถุดิบคลา้ยๆกนั ดา้นอุปสรรคในการเขา้สู่
อุตสาหกรรมเป็นดา้นเงินลงทุนในการจดัตั้งร้านและตน้ทุนในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ ส่วนในดา้นของปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จ
ของอุตสาหกรรม (Key Success Factors) คือ ความสะอาดของร้านและความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหาร และ
การบริการของพนกังานภายในร้าน  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Competitive Analysis: Five Forces) พบวา่
ภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) ในการท าธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพนั้นใช้
เงินทุนไม่สูงมากข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณภาพของธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหคู้่แขง่สามารถเขา้มา
ไดง่้าย ดงันั้นภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดบัสูง ส่วนแรงท่ีเกิดจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry 
among existing firms) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัมีจ านวนไม่มากนักจึงท าให้
คู่แข่งขนัทางตรงส าหรับธุรกิจมีจ านวนท่ีน้อย ดงันั้นแรงท่ีเกิดจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัต ่า ภาวะ
คุกคามจากสินค้าทดแทน  (Threat of substitute products) ปัจจุบันในธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพมีสินค้าทดแทน
มากมายท่ีหาซ้ือไดจ้ากตลาด เช่น น่ึงปลา สลดัผกั หรือ สลดัโรล เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถทดแทนไดเ้พราะมีคุณค่า
ทางโภชนาการเช่นเดียวกนั แต่ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัความชอบส่วนบุคคลและรสชาติของอาหาร ดงันั้นภาวะคุกคามจาก
สินคา้ทดแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of buyer) เน่ืองจากในจงัหวดัขอนแก่น
ธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพยงัมีจ านวนไม่มากท าใหผู้ซ้ื้อมีตวัเลือกท่ีไม่หลากหลาย นอกจากน้ีปริมาณการซ้ือในธุรกิจ
ร้านอาหารของผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองค่อนขา้งนอ้ยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดต้ั้งราคาอาหารไวอ้ยูแ่ลว้ ดงันั้น
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้ออยูใ่นระดบัต ่า อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (Bargaining power of suppliers) ในธุรกิจ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นผกัสดและเน้ือสัตว ์ซ่ึงมีผูข้ายปัจจยัการผลิตเป็นจ านวนมาก 
เช่น ตลาด ร้านคา้ต่างๆ ห้างสรรพสินคา้ และร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ โดยหากผูซ้ื้อวตัถุดิบไม่พอใจในวตัถุดิบท่ีซ้ือก็
สามารถเปล่ียนไปซ้ือกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตรายอ่ืนได ้ดงันั้นอ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตอยูใ่นระดบัต ่า  

ท าเลท่ีตั้ งร้านควรจะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีผูค้นสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น สะดวกต่อการเขา้มาใช้บริการ มี
สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ร้านสามารถหาเจอไดง่้าย  

การตลาดตามเป้าหมายจะตอ้งพิจารณา 3 ขั้นตอนดงัน้ี การวิเคราะห์การแบ่งส่วนทางการตลาด การก าหนด
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (STP Marketing) การแบ่งส่วนทางการตลาด (Market 
Segmentation) ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ มีการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 5 ส่วน ดงัน้ี เพศ 
อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Market Targeting) จากการส ารวจท าให้ได้กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็น กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และพนกังานบริษทั อาย ุ18 – 25 ปี และมีรายได ้10,000 – 20,000 บาทต่อ
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เดือน การก าหนดต าแหน่งของธุรกิจ (Market Positioning) พิจารณาจากคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและราคาซ่ึง
จากการพิจารณาพบวา่ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเป็นธุรกิจท่ีมีอาหารรสชาติดีและมีคุณภาพ  

การก าหนดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ผลิตภณัฑ์ (Products) พบว่าลูกคา้ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงรสชาติของอาหาร
และรูปลกัษณ์ของอาหาร ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นวา่ควรมีเมนูท่ีหลากหลาย ใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่และสะอาด มีการตกแต่งและ
การน าเสนออาหารท่ีสะดุดตารวมไปถึงรสชาติอาหารท่ีดี ราคา  (Price) ในการตั้งราคาพิจารณาจากตน้ทุนของวตัถุดิบ 
ค่าแรง และค่าใชจ่้ายต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาจากแบบสอบถามท่ีไดท้ าการส ารวจมา คือ 50 – 200 บาทโดยราคาท่ีตั้ง
จะตอ้งเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของอาหาร และราคาไม่สูงจนเกินไปเม่ือเทียบกับร้านอ่ืน ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) จากผลการส ารวจพบวา่ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีร้านท่ีสามารถหาเจอไดง่้าย มีท่ีจอดรถเพียงพอ
ส าหรับลูกคา้เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัควรมีพ้ืนท่ีภายในร้านเพียงพอส าหรับลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ส่ือ
ออนไลน์จะท าให้ลูกคา้เขา้ถึงไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีการมีโปรโมชัน่ตามโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด เทศกาลต่างๆ เพ่ือให้
ลูกคา้เขา้มาใช้บริการมากข้ึนบุคลากร จากผลการส ารวจพบว่าส่ิงท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นบุคลากร 
(People) คือ พนกังานยิม้แยม้ สุภาพ เป็นกนัเองและเอาใจใส่ลูกคา้ และใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว กระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) จากผลการส ารวจพบวา่การใหบ้ริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและแม่นย  าเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้เขา้มาใช้บริการ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จากผลการส ารวจพบว่าความ
สะอาดของหอ้งน ้ าและความสะอาดภายในร้านมีผลต่อการเขา้ไปใชบ้ริการของลูกคา้มากท่ีสุด 

การจดัการองค์กร ดา้นการบริหารจดัการ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก มี
ลกัษณะการด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจดัการ
ทุกๆดา้นภายในร้าน การจดัการองค์กรจึงไม่ซับซ้อน ซ่ึงโครงสร้างองค์กรจะประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการร้าน (เจา้ของ
ร้าน) พอ่ครัว พนกังานลา้งจานและเตรียมวตัถุดิบ พนกังานเสิร์ฟและท าเคร่ืองด่ืม และดา้นการวางแผนก าลงัคนไดมี้การ
สรรหาและคดัเลือกพนักงานท่ีจะเขา้มาท างานภายในร้านโดยการก าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
พนกังาน 

การประมาณการทางการเงิน เป็นการประมาณการเพ่ือใหท้ราบวา่การออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพ มีความเป็นไปไดท้างการเงินในเบ้ืองตน้เป็นอย่างไร โดยใชก้ารอา้งอิงจากการสอบถามผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร การประมาณกระแสเงินสดส าหรับการเปิดกิจการและด าเนินการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ผู ้
ศึกษาได้ตั้ งงบประมาณไวเ้ป็นจ านวนทั้ งส้ิน 500,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากส่วนของเจ้าของทั้ งหมด การ
ประมาณรายได ้ใชแ้นวคิดการประมาณรายไดจ้ากค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในแต่ละวนั 
และในส่วนของการประมาณรายจ่ายใช้แนวคิดในการประมาณรายจ่ายจากเงินเดือนของพนักงาน และ ค่า
สาธารณูปโภค 
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        HMO8-7 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการวิเคราะห์ในข้างต้นได้มีการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการท่ีสูง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อย มีการบริการท่ีดี มีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ลูกคา้ คุม้ค่า
กบัราคา โดยท่ีร้านมีการตั้งราคาอาหารไวอ้ยูท่ี่ประมาณ 70 – 130 บาท ต่อหน่ึงรายการ ซ่ึงลูกคา้สามารถรับประทานท่ี
ร้าน หรือซ้ือกลบับา้นได ้พร้อมทั้งสามารถโทรสั่งอาหารล่วงหน้าไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีท าเลท่ีตั้งของร้านยงัตั้งอยู่ใน
โครงการ 62 Blocs Market ซ่ึงมีท่ีจอดรถเป็นจ านวนมาก สถานท่ีสามารถหาเจอไดง่้าย มีผูค้นอาศยัอยูห่นาแน่น โดยใน
การประชาสัมพนัธ์โฆษณาร้านใชก้ารโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ต การบอกปากต่อปาก และป้ายโฆษณา และยงัมี
โปรโมชัน่ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เพ่ือให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ และเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน โดยทางร้านเปิดให้บริการทุก
วนั ตั้งแต่เวลา 11:00 – 22:00 เน่ืองจากธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพน้ีเป็นธุรกิจขนาดเลก็ มีเจา้ของคนเดียว 
จึงมีพนักงานภายในร้านจ านวนทั้ งส้ิน 4 คน (รวมเจ้าของร้าน) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการท าธุรกิจนั้นประมาณ 
500,000 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน ค่าอุปกรณ์ และค่าอุปกรณ์ห้องครัวรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 329,100 บาท และ
เงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 150,000 บาท 
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