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บทคดัย่อ 

แผนธุรกจิไดจ้ดัท าขึ้นส าหรบัธุรกจิประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ “ครวัสุขภาพ” โดยเป็นการด าเนินธุรกจิใหม่ 

เทคนิคและวธิีการจดัแผน คอื การวเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกจิ การวเิคราะห์การแขง่ขนั และการส ารวจทีใ่ชก้าร

สมัภาษณ์เชงิลกึโดยใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 

ผลการวเิคราะห์จากปัจจยัแวดล้อมภายในจุดแขง็ คอื ท าเลที่ต ัง้ของรา้นมีเหมาะสมและใกล้กลุ่มเป้าหมาย 

จุดอ่อนคอื รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ “ครวัสุขภาพ” เป็นธุรกจิที่เปิดใหมย่งัไม่เป็นที่รูจ้กั อีกทัง้ผูบ้รหิารเป็นมอืใหม่ขาด
ประสบการณ์ ผลวเิคราะห์จากปัจจยัภายนอกพบว่าโอกาส คอื ผูบ้รโิภครบัประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้ และหนัมา

ใสใ่จสขุภาพกนัมากขึน้ท าใหอ้าหารเพื่อสขุภาพเป็นทีต่อ้งการ อุปสรรค คอื ผูบ้รโิภคบางกลุ่มยงัคดิแง่ลบกบัอาหารเพื่อ

สขุภาพ และผลกระทบจากเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มตกต ่าท าใหก้ารใชจ้่ายของผูบ้รโิภคลดลง 

สภาพการแข่งขนัของธุรกจินี้ ระดบัการแขง่ขนัถอืวา่อยู่ในระดบัสูง เนื่องจากคูแ่ขง่ทางอ้อมเดมิมอียู่มากมาย 

และมแีนวโน้มว่าในอนาคตจะมกีารเพิม่ขึ้นของคูแ่ข่งทางตรง ท าใหคู้แ่ขง่กระจายตวัอยู่ในทุกๆพื้นทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคมี

ทางเลอืกที่จะใชบ้รกิารไดม้ากขึน้และงา่ยขึน้ ขอ้ไดเ้ปรยีบคูแ่ข่ง คอื ความเป็นรา้นอาหารเพื่อที่สขุภาพทีแ่ท้จรงิ มกีาร

ใชว้ตัถุดบิทีม่คีณุภาพพถิพีถินัตัง้แต่ข ัน้ตอนการคดัเลือกสนิคา้วตัถุดบิ ข ัน้ตอนการปรงุอาหาร รวมไปถงึการค านวณค่า

สารอาหารและแคลลอรีใ่นแต่ละเมนู เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้รโิภค กลยุทธ์ที่ส าคญัในการท าธุรกจิ คอื 

กลยุทธ์การพฒันาความแปลกใหมข่องเมนูอาหาร กลยุทธ์การบรกิาร กลยุทธ์การจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการขาย 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทีม่อีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

กรงุเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 

Abstract 
 The business plan was written for healthy cuisine restaurant “kitchen health” whit was the new 

business. The techniques and methods of this business plan were the environmental factors analysis, 

competitive analysis, and the survey, using the in depth interview. The sampling was a convenience sampling. 

 The results of internal factors analysis pointed out that the strengths of the location of the restaurant 

was appropriate and close to the target consumers. 

 However, the executives of the restaurant were lack of experiences, as well as, the healthy business 

was new and unfamiliar to customers were the weaknesses of this business. The results of external factors 

analysis showed that the opportunities of the business were the upward trend of eating out and consumers 



took more concern about their healthy. While, the threats of the business were negative view on healthy cosines 

of some consumers and the effect of the economic slowdown, therefore the consumption rate was decreased. 

 The competitive environment of this business was high because there were indirect competitors in 

various areas and likely to increase in the future, therefore consumers had more choices and more 

convenience. On the other hand, the advantage of that meticulously took care of every process form selecting 

ingredients to cooking and having calories and nutrition available in each dish. The key strategies of this 

business were the new menu development, the service strategy and the sales promotion. 

 The results of the research found that all factors influence decision-making of consumers in Bangkok 

to have healthy food at the statistical significant level 0.05 

 

บทน ำ
 ในปัจจุบนักระแสนิยมของคนรกัสขุภาพกาลงัมาแรงและเป็นทีน่ิยมอย่างแพรหลาย เนื่องจากพฤติกรรม  การ

ใชช้วีติของคนในปัจจุบนัที่อยู่ในสงัคมที่เร่งรบี สะดวกสบายจนละเลยการดูแลสขุภาพ ทําใหเ้กดิโรคต่างๆ มากมายที่

เป็นปัญหาทางสาธารณสขุและเป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วยและการตายทีน่บัวนัยิ่งทวคีวามรนุแรงของปัญหามากยิง่ขึ้น 

จากสถิติของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ระบุว่าสาเหตุการตาย  ของประชากรไทยได้

เปลีย่นไปจากเดมิมาก ในอดตี คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชือ้ทีแ่พรร่ะบาดไปไดท้ัง้ทางน้ํา อากาศ หรอืโดยพาหะนํา

โรคชนิดต่างๆ แต่ในปัจจุบนัการตายของประชากรไทยส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจาก พฤตกิรรมการกนิอยูและการใชช้วีติ

ของตนเอง การรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะชว่ยให้คนส่วนใหญ่มสีุขภาพที่ดขี ึน้และลด

ปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขใน ปัจจุบนั ถ้าจะพูดถึงอาหารที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 

“อาหารเพื่อสุขภาพ ” ถือเป็นอีกตวัเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและ กําลงัเป็นที่นิยมอยู่ ในปัจจุบนันี้ โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโภชนาการ และผูจ้ดัการโครงการ โภชนาการสมวยั สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) อธิบายวา่ “การกนิอาหารเพื่อสขุภาพ” (healthy food) เป็นคาํเรยีกที่ต ัง้ขึน้มาเพื่อให้ผูค้นไดเ้กดิความตระหนัก

วา่ “การกนิอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการ มคีวามปลอดภยั ไมม่สีารปนเป้ือน และกนิอยางเพยีงพอ ครบ 5 หมู่ ควบคูก่บั

การออกกาํลงักาย คอื การนํามาซึง่สขุภาพที่ด ี เพราะการออกกําลงักายเพียงอย่างเดยีวโดยไม ่คาํนึงถงึอาหารการกนิ

นัน้ไม่เป็นผล” นอกจากนี้ถ้ามองถึง ประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพจะพบว่าอาหารประเภทนี้ เมือ่รบัประทานเขา้ไป

แลว้จะให้ผลดตี่อสุขภาพในหลายๆ ดา้น ยกตวัอย่างเชน่ ช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคต่างๆทัง้โรคความดนัโลหิต

สงู โรคไขมนัอุดตนัในหลอดเลอืด โรคหวัใจ เป็นตน้ อีกทัง้ยงัเหมาะสําหรบัผูท้ีต่อ้งการจะลดน้ําหนกั และยงัช่วยชะลอ

วยัอีกดว้ย จากขอ้มลูและปัญหาทีก่ล่าวมาในขา้งต้น ทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีศ่กึษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพ

ใน ดา้นความรูเ้กีย่วกบอาหารเพื่อสขุภาพ เจตคติทีม่ตี่ออาหารเพื่อสุขภาพ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาคลนีของคน

กรงุเทพมหานคร เนื่องจากคนกรงุเทพมหานครมาจากหลากหลายเขต และมาจากคนในแต่ละภาคทีเ่ขา้มาอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคและสง่เสรมิให้ คนในปัจจุบนัหนั

มาดแูลสขุภาพกนัมากยิง่ขึน้ 

 

  



วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 3. เพื่อศกึษาการดาํเนินงานของธุรกจิ 

 4. เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ขอบเขตของวิจยั 
 ในการศกึษาความตอ้งการและการดําเนินงานธุรกจิรา้นอาหารเพื่อสุขภาพ จะใชข้อบเขตการศกึษาของกลุ่ม

ประชากรในกรุงเทพมหานครทีเ่คยรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ และช่วงเวลาทีท่ําการศกึษา เริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่วนัที่ 

1 พฤษภาคม 2561 - 7 กรกฎาคม 2562 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
 1. กาํหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 2. ทราบถงึปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ทีจ่ะ เป็นแนวทางในการ

เพิม่ความพงึพอใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการทางด้านโภชนาการนา  ไปพิจารณาเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการ

รา้นอาหารเพื่อสขุภาพ 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 บทบาทและหน้าที่ของคนในองค์กร แต่ละแผนกกจ็ะมหีน้าที่ของตวัเอง โดยทุกแผนกกจ็ะมคีวามสําคญัไม่

ต่างกนั เพราะถ้าหากขาดแผนกใดแผนกหนึ่งไป กจ็ะทําใหธุ้รกจิดาํเนินต่อไปไดช้า้หรอือาจจะดําเนินต่อไปไม่ไดเ้ลย 

ตอ้งหาบุคลากรมาเติมส่วนทีข่าดหายไป ดงันัน้การทีจ่ะหาบคุลากรทีจ่ะเขา้มาร่วมงานกนั จะตอ้งคดัสรรใหด้กีอ่นที่จะ

รบัเขา้มาทํางานรว่มกนั เพราะการหาบคุลากรบอ่ยๆ ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยเลย 

 กลุ่มเป้าหมายทีค่าํนึงถงึคนทีร่กัษาสขุภาพ รบัประทานอาหารทีส่ด สะอาด ปลอดภยั ถูกสขุอนามยั  

1. กลุ่มคนวยัทํางานทีร่กัษาสุขภาพ ทีช่อบกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ดูแลร่างกายเป็นประจํา ชอบ

การออกกาํลงักายหลงัเลกิงาน 

2. กลุ่มนกัศกึษา ทีร่กัษาสขุภาพตวัเอง ชอบไปออกกาํลงักายหลงัเลกิเรยีน กนิอาหารทีม่ปีระโยชน์อยู่เสมอ 

3. กลุ่มวยัผูส้งูอายุ ทีร่กัษาสขุภาพ ดแูลตวัเองอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการกนิ หรอืรา่งกาย  

4. กลุ่มบคุคลทัว่ไปทีแ่สวงหาอาหารทีม่ปีระโยชน์ รกัษาสขุภาพของตวัเอง ชอบออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ 

 

กลยทุธท์ำงกำรตลำดท่ีใช้ในอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร มีดงัน้ี   
 1. พฒันาเมนูอาหารอยู่ตลอดเวลาใหม้คีุณค่ามากกวา่ราคาทีต่ ัง้ขาย เน้นคณุประโยชน์ทีไ่ดร้บั ความเหมาะสม

ในดา้นคณุภาพอาหารทีไ่ดม้าตรฐาน  เพิม่เมนูอาหารใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อความหลากหลายทางเลอืก 



2. มกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการ เพื่อใหไ้ด้การบรกิารที่มคีณุภาพ เพื่อทําให้ภาพลกัษณ์ของรา้นอาหารดี

อยู่เสมอ 

3. มกีารทําการตลาดเพื่อสง่เสรมิการขายสมํ่าเสมอ ใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจําและสนใจยิง่ๆ ขึน้ 

4. ยิ่งการทํารา้นอาหารมคีู่แข่งมาก การพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพอาหารให้มคีวามน่าสนใจ เป็นเรื่องที่

สาํคญัเป็นอย่างมาก 

5. การคดิคน้กลยุทธ์ใหม่ๆ ถือว่าเป็นเรือ่งสําคญัและควรมกีารร่วมกนัเสนอเพื่อให้ไดก้ลยุทธ์ที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

 6. การพฒันาคณุภาพอาหารทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างสมํ่าเสมอ 

 

กำรวำงแผนกลยทุธใ์นอตุสำหกรรม 

 1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นภาพของการนําเสนอรปูแบบของอาหาร รา้นอาหาร บรรยากาศรา้นอาหาร การ

บรกิาร บรรจุภณัฑท์ี่ใชโ้ดยรา้นครวัสุขภาพ มกีารเลอืกใชจ้าน – ชาม เซรามคิพมิพ์ตรารา้นอาหาร โดยเหตุผลในการ

เลอืกใชจ้าน - ชามเซรามคิเพราะสามารถทําความ สะอาดไดง้า่ย และไมเ่ป็นคราบ 

 2. กลยุทธ์ดา้นราคา การตัง้ราคาไวอ้ย่างเหมาะสม โดยการยึดตน้ทุนเป็นหลกัในการ คดิราคา และ สตูรที่ใช้

ในการคดิราคาคอื (คา่วตัถุดบิ + ค่าดาํเนินการ + กําไร = ลูกคา้) จะเห็นไดว้า่ ขัน้ตอนการคาํนวณราคาอาหารในแต่ละ

จานนัน้ไมไ่ดม้คีวามซบัซอ้น นอกจากนี้หากรายการวตัถุดบิ หลกัในการประกอบอาหารราคาสงูขึน้ ผูป้ระกอบการยงัมี

นโยบายในการตรงึราคาอาหารต่อจานไว ้รวมถงึการไมเ่ปลีย่นแปลงวตัถุดบิทีใ่ชใ้หม้คีณุภาพลดลงเชน่กนั 

3. กลยุทธ์ชอ่งทางการจดัจําหน่าย มกีารบรกิารจดั – สง่อาหารถงึมอืผูบ้รโิภคทีใ่นระแวงนัน้ สะดวกรบัอาหาร

บรเิวณใกล้เคยีงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหวา้ ซีคอนบางแค และเดอะมอลล์บางแค อีกหนึ่งช่องทางที่ผูป้ระกอบการ

คาดหวงัใหม้คีอืการ เปิดเฟสบุ๊คเพจเพื่อเป็นการโปรโมทรา้นอาหาร  

4. กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาด เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการกระตุ้นยอดขาย เพราะรา้นอาหารทีเ่ปิดใหม่

จําเป็นต้องมกีารทํารายการสง่เสรมิการตลาด เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจํารา้นอาหารและสนใจโปรโมชัน่ทีท่างรา้นคดิ

ขึน้ 
 

วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาทําการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

 การศึกษาครัง้นี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความต้องการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน

กรงุเทพมหานคร 

 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากรในกรงุเทพมหานคร คอื คนวยัทํางาน นักศกึษา ผูส้งูอายุ และกลุ่มคนทีเ่ลือกกนิอาหารเพื่อสขุภาพ

ทีอ่าศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชากรในกรงุเทพมหานคร คอื คนวยัทํางาน นักศกึษา ผูสู้งอายุ และกลุ่มคนทีเ่ลือกกนิ

อาหารเพื่อสขุภาพทีอ่าศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร จํานวน 200 คน ซึง่สุ่มตวัอย่างประชากรในกรุงเทพมหานครทัง้หมด



 การศกึษานี้ใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามเรื่องความต้องการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน

กรงุเทพมหานคร ในการสรา้งแบบสอบถามครัง้นี้ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี้   
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล ซึ่งมีล ักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เป็น

แบบสอบถามทีถ่ามขอ้มูลพื้นฐานต่างๆของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดท้ี่ไดร้บั 

อาชพีปัจจุบนั มจีํานวนคาํถามทัง้หมด 7 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมเลือกซื้อของส่วนบุคคล ซึ่งมีล ักษณะแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) เ ป็นแบบสอบถามที่ถามพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกร ับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในเขต

กรงุเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ ซึ่งมลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกบัปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน

กรงุเทพมหานคร 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร ัง้นี้ มกีารเกบ็ข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการซื้ออาหารเพื่อ

สขุภาพในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 1. นําแบบสอบถามไปกรอกลงแบบฟอร์มใน google form ใหก้ลุ่มเป้าหมายกรอกแบบฟอรม์ใน google form 

จนเสรจ็ 

 2. ตรวจสอบความสมบรูณ์แบบของแบบฟอรม์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบ 100% 

 

กำรวิเครำะหข้์อมลู 

 วจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ การวเิคราะหข์อ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถติกิารประมวลผล และสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล (Google Form และ SPSS) คอื 

 1. การแจกแจงค่าความถี่ (Frequnecy) และค่ารอ้ยละ (Percentage) คอือธบิายลกัษณะของขอ้มูลในแบบสอบถามตามลกัษณะ

ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและความต้องการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 2. ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธบิายระดบัความสําคญัของปัจจยัที่

สง่ผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสขุภาพ เพื่อวเิคราะห์เหตุในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารเพื่อสุขภาพในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

ผลกำรวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถำม 

 การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปตามทฤษฎีประชากรศาสตรท์ี่ผูบ้รโิภคที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได ้ซึง่ค่าทีไ่ดม้าจะสามารถแจกแจงจํานวน และคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ของ

จํานวนที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ทัง้สิ้นจานวน 200 คน ไดผ้ลจากการวเิคราะห์ดงันี้ 



กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร ัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจํานวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 และเป็น

ผูช้ายจํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร ัง้นี้มอีายุเฉลี่ย  25 - 35 ปี 

จํานวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 รองลงมาตํ่ากว่าอายุ 25 ปีจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 อายุ 35 - 45 ปี 

จํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 และส่วนน้อยทีสุ่ดอายุ 45 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 กลุ่มตวัอย่างที่

ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร ัง้นี้  แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91 

รองลงมาสถานภาพสมรส จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 และส่วนน้อยที่สดุสถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย จํานวน 2 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 1 กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามในการวจิยัคร ัง้นี้ สว่นใหญ่ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 162 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 81 รองลงมาศกึษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ี29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และส่วนน้อยที่สุดศกึษาใน

ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามในการวจิยัคร ัง้นี้ สว่นใหญ่มรีายได้

เฉลี่ยต่อเดอืน อยู่ที่ 15,001-25,000 บาท จํานวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองลงมารายได ้25,001-35,000 บาท 

จํานวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 รายได ้35,001 บาทขึน้ไป จํานวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 และสว่นน้อยทีส่ดุรายได ้

ตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 รายได ้กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร ัง้นี้ สว่น

ใหญ่ มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนจํานวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตวั/รบัจ้าง 

จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 11 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.5 อาชีพรบัราชการ/

รฐัวสิาหกจิ มจีํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  อาชีพอื่นๆ จํานวนเท่ากนั 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 และส่วนน้อยที่สุด

อาชพีธุรกจิสว่นตวั จํานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  

 

ส่วนท่ี 2 ผลส ำรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจเลือกรบัประทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ 

 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกร ับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ อยู่ ในเขต

กรงุเทพมหานคร เชน่ ความนิยมการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ความสะดวกในการหาซื้ออาหารเพื่อสขุภาพ เวลา

ในการเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งค่าทีไ่ดม้าจะสามารถแจกแจงจํานวน และคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ของจํานวนทีไ่ดจ้าก

การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูก้รอกแบบสอบถาม ทัง้สิ้นจานวน 200 คน ไดผ้ลจากการวเิคราะห์ดงันี้ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่นิยมรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 1-2ครัง้/สปัดาห์ จํานวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมานิยม

รบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3-4ครัง้/สปัดาห์ จํานวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28  นิยมรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ 

ทุกวนั จํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 นิยมรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 5ครัง้/สปัดาห์ จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 8 และส่วนทีน่้อยทีสุ่ดนิยมรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ ไมเ่คยเลย จํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5  ความสะดวก

ในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกซื้อบรเิวณที่พกัอาศยัของท่าน จํานวน 109 คน คดิ

เป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาสะดวกซื้อในร้านอาหาร Community Mall จํานวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 สะดวกซื้อ

รา้นอาหารในอาคารสาํนักงาน จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 สะดวกซื้อบรเิวณขา้งถนน/รมิถนน จํานวน 13 คดิเป็น

รอ้ยละ 6.5 และสว่นที่น้อยทีสุ่ดอื่นๆ จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 จะเหน็ไดว้า่ระหว่างซื้อกลบับา้นหรอืรบัประทานที่

รา้นอาหาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกซื้อไปรบัประทานอาหารที่บา้น จํานวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 

สะดวกรบัประทานทีร่า้นอาหาร จํานวน 81 คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 และสว่นทีน่้อยทีส่ดุ อื่นๆ จํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

3 เวลาทีส่ะดวกรบัประทานอาหาร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่บรโิภคอาหารเวลา 18.31-21.30น. จํานวน 74 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 37 รองลงมาบรโิภคอาหารเวลา 15.31-18.30น. จํานวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 บริโภคอาหารเวลา 

12.31-15.30น. จํานวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 บรโิภคอาหารเวลา 06.30-09.30น. จํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 



6.5 บรโิภคอาหารเวลา 09.31-12.30น. จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 และส่วนที่น้อยทีสุ่ด อื่นๆ จํานวน 4 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 2 ปกตผิูบ้รโิภคจะรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพกบัใคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บรโิภคอาหารเพื่อ

สขุภาพคนเดยีว จํานวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 รองลงมาบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพกบัเพื่อน จํานวน 53 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 26.5 บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพกบัครอบครวั จํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 บรโิภคอาหารกบัเพื่อน

ร่วมงาน จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 13 บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพกบัคนรกั จํานวน 19 คน คิดเป็ นรอ้ยละ 9.5 

บรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพแบบ อื่นๆ จํานวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 และส่วนทีน่้อยทีสุ่ดบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพกบั

หวัหน้างาน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และจํานวนกี่คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคอาหารเพื่อน

สขุภาพจํานวน 2 – 3 คน จํานวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 รองลงมาบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพจํานวน 1 คน จํานวน 

53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพจํานวน 4 – 5 คน จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 และสว่นที่

น้อยที่สุดบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพแบบ อื่นๆ จํานวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1  เหตุผลที่เลือกรบัประทานอาหารเพื่อ

สขุภาพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหตุผลในการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ มคีณุคา่ทางโภชนาการ จํานวน 105 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองลงมาเหตุผลในการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ราคา สะดวกในการเดนิทาง หาซื้องา่ย/

ใกล้บา้น มจีํานวนเท่ากนั 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 เหตุผลในการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ รสชาติอร่อย จํานวน 

14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 และส่วนที่น้อยทีสุ่ดเหตุผลในการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อื่นๆ จํานวน 3 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 1.5 การเดนิทางมายงัรา้นอาหารเพื่อสขุภาพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดนิทางดว้ย รถยนต์ จํานวน 85 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 รองลงมาเดนิทางดว้ย รถโดยสารประจําทาง จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เดนิทางดว้ย 

รถไฟฟ้าBTS/MRT จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 เดนิทางดว้ย รถจกัรยานยนต์ จํานวน 11 คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 

เดนิทางดว้ยวธิี อื่นๆ จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 เดนิทางดว้ยการ เดนิ จํานวน 4 คดิเป็นรอ้ยละ 2 และส่วนที่น้อย

ที่สุดเดินทางด้วย แท็กซี่ จํานวน 3 คิดเป็นร้อยละ 1.5  เครื่องดื่มที่อยากให้มภีายในร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเครื่องดื่ม น้ําผลไมปั้น่ จํานวน 66 คดิเป็นรอ้ยละ 33 รองลงมาเลือกเครื่องดื่ม น้ําสม้คัน้ 

จํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 เครื่องดื่ม น้ําเก๊กฮวย จํานวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 เครื่องดื่ม น้ําใบเตย น้ํา

อญัชนั จํานวนเท่ากนั 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 เครือ่งดื่ม น้ําตะไคร ้จํานวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 เครื่องดื่ม น้ํา

มะเขอืเทศ  จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 เครื่องดืม่ น้ํามะตูม จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 เครือ่งดืม่ น้ําทบัทิม

ปัน่ จํานวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 และอื่นๆ จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5  

 

ส่วนท่ี 3 ผลส ำรวจเก่ียวกบัปัจจยัทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกรบัประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ 

 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร เชน่ มกีารบรกิาร line man รูปแบบของรา้นอาหารเพื่อสุขภาพ การส่งเสรมิการของรา้นอาหารเพื่อ

สขุภาพ สถานทีเ่หมาะสมสําหรบัการตัง้รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งค่าที่ไดม้าจะสามารถแจกแจงจํานวน และคดิเป็น

เปอร์เซ็นต์ของจํานวนที่ได้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูก้รอกแบบสอบถาม ทัง้สิ้นจานวน 200 คน ได้ผลจากการ

วเิคราะห์ดงันี้ มบีรกิารจดัส่งอาหารเพื่อสขุภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจใชบ้รกิาร จํานวน 188 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 94 และไม่สนใจใชบ้รกิาร จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 ราคาอาหารเพื่อสุขภาพที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกราคา 40บาท/ชาม จํานวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมาเลือกราคา 50บาท/ชาม 

จํานวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 ราคา 60บาท/ชาม จํานวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 ราคา 70บาท/ชาม จํานวน 9 



คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1  รูปแบบรา้นอาหารเพื่อสุขภาพที่ผูบ้ริโภคต้องการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรูปแบบ ห้างสรรพสนิคา้หรอืคอมมูนิตี้ มอลล์ จํานวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 

รองลงมาเลอืกรูปแบบ อาคารพาณิชย์ จํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 รปูแบบ ตัง้อยู่ในปัม้ แบบfood court จํานวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2  การส่งเสริมการตลาดที่ผู้บริโภคอยากให้มีใน

รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก คูปองส่วนลดราคา  จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

รองลงมาเลอืก บตัรสมาชกิลดราคา จํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 โปรโมชัน่แถมเครื่องดืม่หากซื้ออาหารครบตาม

กําหนด จํานวน 30 คดิเป็นร้อยละ 15 โปรโมชัน่สะสมแต้มเพื่อแลกซื้อเมนูต่างๆ โปรโมชัน่สําหรบัเมนูใหม่ จํานวน

เท่ากนั 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และอื่นๆ จํานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 สื่อที่ผูบ้รโิภคไดร้บั ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รบัข่าวสารจากสื่อ อินเตอร์เน็ต จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91 รองลงมารบัข่าวสารจากสื่อ โทรทศัน์ 

จํานวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 สื่อโฆษณาสารธารณะ จํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 สื่อสิง่พิมพ์ จํานวน 3 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 1.5 และสื่ออื่นๆ จํานวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 สถานที่เหมาะสมที่ผูบ้รโิภคต้องการ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกสถานที่เหมาะสมควร มลีานจอดรถ จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเลือกสถานที่

เหมาะสมควร ตอ้งอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ จํานวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ควรอยู่ตดิถนนใหญ่ จํานวน 31 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 15.5 ควร มบีรเิวณพื้นที่กวา้งขวาง จํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 และอื่นๆ จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 1.5 

 

ควำมต้องกำรและพฤติกรรมของตลำดเพ่ือน ำข้อมลูไปใช้กบัแผนธรุกิจ 
 1.คณุภาพอาหาร 
 ผูบ้รโิภคให้ความสาํคญักบัคุณคา่ทางโภชนาการ ซึง่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะมองจากประโยชน์ที่ไดร้บัจากอาหาร

ที่รบัประทานในแต่ละมื้อ ฉะนัน้สิ่งสําคญัในการทําอาหารเพื่อสุขภาพคืออาหารจะต้องมีคุณภาพและคุณค่าทาง

โภชนาการทีด่ตี่อรา่งกาย 

 2.ราคาของอาหาร 

 กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาของอาหารเพื่อสุขภาพ จะต้องมรีาคาไม่แพงมากนักเพื่อให้ผูบ้ริโภค

สามารถรบัประทานไดทุ้กวนั เนื่องจากปัจจุบนันี้อาหารเพื่อสุขภาพมรีาคาค่อนขา้งสูง หากกลุ่มผูบ้รโิภคบางกลุ่มมี

รายไดไ้มม่ากนกั จะทําใหก้ารเลอืกซื้ออาหารเพื่อสขุภาพลดน้อยลง และหนัไปรบัประทานอาหารตามสัง่ทัว่ไปได้ 

 3.ทําเลทีต่ ัง้ของอาหาร 

 กลุ่มผูบ้รโิภคตอ้งการสถานทีใ่กลก้บัพีพ่กัตวัเองและอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ เพื่อที่จะสะดวกในการเดนิทาง และ

เนื่องจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชร้ถยนต์ในการเดนิทาง จงึมองว่าทําเลทีต่ ัง้ของรา้นอาหารจะตอ้งมลีานจอดรถดว้ย หาก

ไมม่ลีานจอดรถผูบ้รโิภคจะต้องหาที่จอดรถเอง อาจจะทําใหต้้องเสยีเงนิในการจอดรถ หรอือาจจะไม่เขา้มาใชบ้รกิารที่

รา้นอาหารเลย 

 4.การบรกิารของรา้นอาหาร 

 ผูบ้ริโภคสมยันี้ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการให้บรกิารจัดส่งอาหาร ดว้ยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพ

อาหาร สภาพการจราจร เป็นต้น ทําใหผู้บ้รโิภคส่วนใช ้สนใจบรกิารสง่อาหารถงึบา้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ



เลือกซื้ออาหาร ถึงแมจ้ะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในบางส่วนของค่าจดัส่ง แต่ถ้าจะต้องและกบัทีจ่ะต้องออกไปซื้อดว้ย

ตวัเอง ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารในสว่นตรงนี้ 

 5.ปัจจยัในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร 

 จากการวจิ ัยพบว่า ปัจจัยในการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่าการมคีูปอง

สว่นลดให้กบัผูบ้รโิภคภายในรา้นอาหาร มสีว่นสาํคญัทําใหผู้บ้รโิภคเลือกที่จะเขา้มาใชบ้รกิาร เพราะบางครัง้ผูบ้รโิภค

ไมไ่ดต้อ้งการสะสมแตม้ตามยอดที่กาํหนดเพื่อรบัอาหารหรอืเครือ่งดืม่   ปัจจยัดา้นบุคลากรผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั ใน

เรื่องของการบรกิารและมารยาทของพนักงาน พนักงานที่ให้บรกิารจะต้องสามารถให้คําปรกึษาในเรื่องของอาหารได้

อย่างด ีและพรอ้มบรกิารช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ หากผูบ้รโิภคตอ้งการความช่วยเหลือ จะตอ้งแจ้งรายละเอยีดต่างๆให้

ครบถ้วน เช่น ค่าใชจ้่ายอาหาร ราคาของอาหาร รวมไปถึงเงื่อนไขที่จะไดร้บัโปรโมชัน่ต่างๆภายในร้าน  ปัจจยัดา้น

สิง่แวดล้อม จะต้องมรการตกแต่งรา้นให้ดูสวยงาม เรยีบหรู สะดุดตาผูบ้รโิภค และทําใหผู้บ้รโิภคอยากที่จะเขา้มาใช้

บรกิารภายในรา้นอาหาร บรรยากาศภายในร้านอาหารกเ็ป็นสิง่สําคญั ซึ่งจะต้องทําให้ผูบ้รโิภคที่เขา้มาใชบ้รกิารใน

รา้นอาหารรูส้กึผอ่นคลายโล่งสบาย รบัประทานอาหารไดอ้ย่างอร่อย และหน้ารา้นอาหารจะต้องเหน็ไดช้ดั สะดุดตาทํา

ใหผู้บ้รโิภคสนใจและอยากลองเขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้นอาหาร 

 

กำรอภิปรำยผล 

 สรปุผลสาํรวจและการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยวธิกีารสงัเกต กลุ่มผูบ้รโิภคนัน้ตอ้งการรา้นอาหารเพื่อสขุภาพใกล้ที่

ทํางานเนื่องจากสะดวกในการเดนิทาง เนื่องจากส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะใชร้ถยนต์ในการเดนิทาง ลานจอดรถถือว่าเป็น

เรือ่งสําคญัซึ่งมผีลในการตดัสนิใจเลอืกที่จะเขา้มาใชบ้รกิาร เพราะถ้าหากไม่มทีี่จอดรถ ผูบ้รโิภคกจ็ะต้องหาทีจ่อดเอง 

อาจจะตอ้งเสยีเงนิค่าทีจ่อดรถ ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคไมพ่งึพอใจในจุดนี้  ในการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผูบ้รโิภค

สว่นใหญ่มองว่า คุณค่าทางโภชนาการเป็นเรื่องสําคญั ซึ่งผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะมองจากประโยชน์ที่ไดร้บัจากอาหารที่

รบัประทานในแต่ละมื้อ เพราะผูบ้รโิภคที่รบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะรบัประมานอาหารเพื่อสุขภาพทุกวนั ซึ่ง

ผูบ้รโิภคจะมองวา่ในแต่ละมือ้ทีร่บัประทานอาหารผูบ้รโิภคไดส้ารอาหารหรอืประโยชน์อะไรบา้ง และราคาอาหารจะตอ้ง

ไมแ่พงจนเกนิไป สามารถเลือกรบัประทานไดทุ้กวนั ผูบ้รโิภคทีท่ํางานออฟฟิศรายไดไ้มม่ากนักหรอืนักศกึษาทีย่งัไม่มี

รายได ้กส็ามารถเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพได ้หากราคาอาหารสูงจนเกินไปจะทําให้ผูบ้รโิภคหนัไปเลือกซื้ออาหาร

ตามสัง่ทัว่ไปทีม่รีาคาไมแ่พงมากนกั ในเรือ่งการบรกิารผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญักบัการให้บรกิารในการจดัสง่อาหารเป็น

เรือ่งสําคญั เพราะสภาวะการจราจรในกรงุเทพมหานคร ที่มกีารจราจรที่ตดิขดัทําใหก้ารเดนิทางไปยงัรา้นอาหารอาจจะ

ทําให้เกดิความหงดุหงดิ ผูบ้รโิภคจึงเลอืกทีจ่ะรบัประทานอาหารอยู่ที่บา้น โดยจะใชบ้รกิารในการจดัสง่อาหารถึงบา้น 

เป็นอกีหนึ่งตวัเลือกของผูบ้รโิภค ถึงแมว้า่การใชบ้รกิารจดัสง่อาหารจะมคี่าใชจ้่ายในการจดัสง่ แต่ผูบ้รโิภคมองวา่หาก

ผูบ้รโิภคไม่ต้องออกจากบา้น เจอปัญหาจราจรติดข ัดบนถนน กถ็ือว่ายอมเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพิ่มได้ หากต้อง

เสยีเวลาไปกบัการอยู่ถนนในสภาวะการจราจรที่ตดิขดั และการบรกิารภายในรา้นอาหารกถ็อืเป็นเรื่องสําคญั อีกปัจจยั

หนึ่งที่จะทําให้ผูบ้รโิภคเลอืกรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มองว่าหากทางรา้นมกีารจัดโปรโมชัน่

สง่เสรมิการขายจะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่จะทําใหผู้บ้รโิภคเลอืกซื้ออาหาร โดยส่วนใหญ่มองว่าการมคีูปองส่วนลดให้กบั

ผูบ้รโิภคภายในรา้นอาหารหรอืส่วนลดหากมกีารสัง่ซื้ออาหารเพื่อสขุภาพเป็นจํานวนมาก มสีว่นสาํคญัทําให้ผูบ้รโิภค

เลอืกทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร เพราะบางครัง้ผูบ้รโิภคไม่ไดต้อ้งการสะสมแตม้ตามยอดทีก่ําหนดเพื่อรบัอาหารหรอืเครือ่งดื่ม 



ปัจจัยด้านบุคลากรผู้บรโิภคให้ความสําคญั ในเรื่องของการบรกิารและมารยาทของพนักงาน พนักงานที่ให้บริการ

จะตอ้งสามารถใหค้าํปรกึษาในเรือ่งของอาหารไดอ้ย่างด ีและพรอ้มบรกิารช่วยเหลือในดา้นต่างๆ หากผูบ้รโิภคตอ้งการ

ความชว่ยเหลอื จะตอ้งแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ครบถว้น เชน่ คา่ใชจ้่ายอาหาร ราคาของอาหาร รวมไปถงึเงือ่นไขทีจ่ะ

ได้รบัโปรโมชัน่ต่างๆภายในร้าน ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม จะต้องมรการตกแต่งรา้นให้ดูสวยงาม เรียบหรู สะดุดตา

ผูบ้รโิภค และทําให้ผูบ้รโิภคอยากที่จะเขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้นอาหาร บรรยากาศภายในรา้นอาหารกเ็ป็นสิง่สาํคญั 

ซึง่จะตอ้งทําใหผู้บ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นอาหาร 

 การดาํเนินธุรกจิในปัจจุบนัคงหลีกไมพ่น้ปัจจยักระทบจากหลายๆ สิง่รอบดา้น ทัง้สภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง 

รปูแบบการดาํรงชวีติที่เปลี่ยนไปจากเดมิการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวสามารถ เกดิขึ้นไดท้ัง้ในแงท่ี่สง่ผลดแีละส่งผลแย่ต่อ

ธุรกจิ ดงันัน้หากองคก์รใดกต็ามทีม่กีารเตรยีมความพรอ้ม ในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ย่อมสง่ผลดกีบัองคก์ร 

รา้นอาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกจิที่ เปลี่ยนแปลงตามกระแสความนิยม ดงัจะเห็นไดว้่ามีผูบ้รโิภคบางกลุ่มที่นิยมบรโิภค

อาหารตามกระแสนิยม กล่าวคอื การรบัประทานตามความนิยมในขณะนัน้ เชน่ ผูบ้รโิภคที่อยู่ใน Gen Y หรอื Gen C 

แต่กย็งัมผีูบ้รโิภคบางกลุ่มที่ไมย่ึดติดกบักระแสนิยม แต่จะเลือกบรโิภคอาหารที่มรีสชาตอิร่อย และที่ชื่นชอบเหล่านี้ 

เป็นตน้ สาํหรบัรา้นอาหารเพื่อสขุภาพ รา้นครวัสขุภาพ มกีารวางแผนเพื่อการรบัมอื มดีงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

 กรณีเผชญิปัญหาดา้นการตลาดและยอดขายอาหาร สาเหตุที่ทําให้ยอดขายไมบ่รรลุตาม เป้าหมายทีว่างไว้

เนื่องจากลูกคา้ไมท่ราบวา่มรีา้นอาหารเพื่อสขุภาพเปิดใหบ้รกิาร แนวทางการแกไ้ขปัญหา หากปัญหาที่เกดิขึน้นัน้ เป็น

ปัญหาการรบัรูท้ี่ทําให้กลุ่มผูบ้รโิภคไม่ทราบวา่มี รา้นอาหารเพื่อสขุภาพแห่งใหม่เปิดให้บรกิาร รา้น ครวัสุขภาพ ต้อง

ทําการปรบัแผนกลยุทธ์การสือ่สาร โดยเพิม่การประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึ้น โดยการออกบธูเพื่อสรา้งการรบัรูเ้พิม่ขึ้น เช่น 

การออกบูธ Health Cuisine & Beauty ทีจ่ดัขึ้นเป็นประจําทุกปีหรอืงานเทศกาลความอร่อยเหล่านี้ เป็นต้น โดยมกีาร

นําอาหารไปให้ชมิและขายในงาน ถุงหิ้วที่ใชใ้สอาหารจะสกรนีเป็นตรารา้นคา้เพื่อให้เป็นจุดสงัเกตของผูค้นที่เดนิชม

งาน 

 กรณีเผชญิปัญหาดา้นบคุลากร อนัเนื่องมาจากพนกังานลาป่วยหรอืลาออกโดยไมม่กีารบอก กล่าวล่วงหน้า 

  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 1. พนักงานทัว่ไป สําหรบัการรบัสมคัรพนักงานทัว่ไปซึ่งไม่ใช่บุคคลที่มคีวามสามารถเฉพาะ ทาง ไม่จดัว่า

เป็นปัญหาหลักของรา้น ครวัสุขภาพ เพราะพนักงานในส่วนบริการลูกค้า สามารถปฏบิตัิหน้าที่แทนกนัได้ทุกฝ่าย 

กล่าวคอื ผูจ้ดัการรา้นสามารถทําหน้าทีร่บัลูกคา้ไดห้รอื เจา้ของสามารถทําหน้าทีพ่นกังานคดิเงนิไดเ้ชน่กนั  

 2. หวัหน้าห้องครวัหรอืกุ๊ก ในกรณีนี้จ ัดไดว้่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนิน  ธุรกจิไดเ้พราะ

รสชาติอาหารถือเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขาย ดงันัน้เพื่อความไม่ ประมาททางรา้น ครวัสภุาพ มกีาร

จดัทําขอ้มูลสูตรอาหารทุกรายการสํารองไวซ้ึ่งพนักงาน ทุกคนสามารถเบกิรบัไดจ้ากผูจ้ดัการรา้นโดยเฉพาะผูช้่วยกุ๊ก 

สามารถนํารายการดงักล่าวไปหดัทําให้ เกดิความชํานาญและพรอ้มที่ จะทําหน้าที่แทนกุ๊กไดใ้นกรณีที่กุ๊กลางานหรอื

ลาออก  

 กรณีเผชญิปัญหาตน้ทุนวตัถุดบิและคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานราคาปรบัตวัสงูขึน้  

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 1. คา่วตัถุดบิและสว่นผสมในการปรงุอาหารราคาสงูขึน้ รา้น Santé Restaurant ม ีมาตรการแกไ้ขดงันี้  



  1.1 ผกั เนื้อสตัวม์แีนวโน้มราคาสงูขึ้น : ใหเ้ตรยีมหาพนัธมติรทางการคา้ใหม่โดยมกีาร ยนืยนัราคา

วตัถุดบิดงักล่าวไวท้ี ่3 เดอืน หรอื 6 เดอืน แลว้แต่สถานการณ์  

  1.2 เครือ่งปรงุอาหาร จดัใหม้กีารประมาณการใชจ้่ายวตัถุดบิสิ้นเปลอืงดงักล่าวและ ทําการสาํรองไว้

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป  

 ทัง้นี้ หากราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึ้นนัน้เป็นการขึน้ราคาในชว่งระยะเวลาไมน่านนกั ทางรา้น ครวัสขุภาพ กจ็ะไม่

มกีารเพิม่-ลด ราคาและปรมิาณอาหาร ในขณะเดยีวกนัหากพบวา่ราคา ต้นทุนวตัถุดบินัน้มกีารขึน้อย่างต่อเนื่องและไม่

มแีนวโน้มทีร่าคาจะถูกลง รา้น ครวัสขุภาพ จะทําการปรบัปรมิาณอาหารใหล้ดลงโดยไมม่กีารปรบัราคาเพิ่มขึน้  

 กรณีเผชญิปัญหาเงนิทุนหมนุเวยีนไม่เพยีงพอ ซึ่งเกดิจากการความผนัผวนของราคาวตัถุดบิรวมถงึยอดขาย

ทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวส้ง่ผลใหต้น้ทุนเพิม่เงนิทุนหมนุเวยีนไมเ่พยีงพอ  

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา หากเกดิปัญหาดงักล่าวขึ้นและเจ้าของกจิการไมส่ามารถหาเงนิใน ส่วนของเจา้ของ

มาเพิ่มไดแ้ลว้ รา้น ครวัสุขภาพ กม็แีผนการยืมเงนิระยะสัน้จากบุคคลครอบครวัโดยมกีารตกลงรายการดอกเบี้ยตาม

ความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การดําเนินธุรกจิในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จะสามารถทําให้เราทราบไดว้่า ธุรกจิควรจะเดนิไป  ในทิศทางใด 

สําหรบัร้าน ครวัสุขภาพ มีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการทุกวนั และจาก

เป้าหมายที่วางไวเ้พื่อการขยายธุรกจิ สามารถแบ่งไดเ้ป็นหวัขอ้ดงันี้ การให้บรกิารจดัส่งอาหารตามโปรแกรมควบคุม

น้ําหนัก อาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารทางเลือกของผู้บริโภค การรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพให้เห็นผล ควร

รบัประทานตามโปรแกรม รา้น ครวัสขุภาพ มองเห็นประโยชน์ของการมสีุขภาพดเีพราะ จะนํามาซึ่งโอกาสและสิง่ดีๆ  

ในชวีติ จงึเป็นสาเหตุใหม้แีผนรองรบัการขยายและการมบีรกิารจดัสง่ อาหารใหผู้บ้รโิภคถงึหน้าประตูบา้นหรอืทีท่ํางาน 

 การขยายเฟรนชายส์อาหารเพื่อสขุภาพไปยงัทุกเขตในกรุงเทพ และ/หรอืต่างจงัหวดั ในปัจจุบนัประชากรที่ 

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกหารบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ กนัไดโ้ดยง่าย ซึ่งต่างจากต่างจงัหวดั 

รา้นอาหารคลีนหรอืรา้นอาหารเพื่อสุขภาพยงัมีไม่มากนัก แมว้่าในต่างจงัหวดัจะมกีําลงัซื้อมากกต็ามแต่ผูป้ระกอบ

กจิการรายใหญ่มกัไมค่่อยใหค้วามสําคญักบัการ ลงทุนในต่างจงัหวดั แต่รา้น ครวัสขุภาพ มองเหน็โอกาสในการขยาย

ธุรกจิ ดงัมรีายละเอยีด ดา้นโอกาสและอุปสรรคตามตารางที ่5.2 ตารางวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการขยายธุรกจิ 

 

โอกำส อปุสรรค 

1. ในเขตปรมิณฑลและจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น นนทบุรี 

สมุทรปราการ ซึ่งอยู่ใกล้กรงุเทพมหานคร การเดนิทาง 

สะดวก ทางรา้น ครวัสุขภาพ กจ็ะมบีรกิารจดัส่งโดยค่า

จดัส่งอาหารให้กบัผูบ้รโิภค ทัง้นี้บรเิวณดงักล่าวจะไม่มี

การขยายแฟรนไชส ์

2. เขตอื่นๆ ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ จะมกีารขายแฟรน

ไชสใ์หแ้ละมกีารจดัอบรมงานทางดา้นการบรกิาร รวมถึง

1. การจดัส่งในแต่ละเขตหากไมม่ปีระมาณมาก พอจะทํา

ให้เสยีค่าใชจ้่ายมาก อาจจะต้องทํา การแจ้งลูกคา้เรื่อง

การรบัอาหารเป็น 2 วนั จดัส่ง 1 ครัง้ และในผูบ้รโิภค

บางรายอาจจะ มองวา่อาหารไม่สด ทัง้นี้ การอุ่นอาหาร

เองทีบ่า้นอาจทําใหเ้สยีคณุคา่ทางสารอาหารได ้ เป็นตน้  

2. การขายแฟรนไชส์อาจส่งผลให้การมา รบัประทาน

อาหารที่รา้นตน้แบบหรอืการสัง่ อาหารตามโปรแกรมที่



รายการอาหาร ให้มีมาตรฐานเดยีวกนักบัรา้นต้นแบบ 

และจะมเีงื่อนไขในการให้เขา้ตรวจร้านแฟรนไชส์เพื่อ

ตรวจเชค็มาตรฐานรา้นดงักล่าวหลงัเปิด ให้บรกิารแล้ว

ทุก 6 เดอืน  

3. เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ต่อไปจะมกีารกําหนดให้

รา้นคา้แฟรนไชสใ์ชภ้าชนะบรรจุอาหารและถุงหิ้วทีม่ลีาย

พิมพ์ตรารา้นเท่านัน้ โดยรา้นคา้แฟรนไชส์ สามารถทํา

การสัง่เขา้ไปที่ สาขาต้นแบบในการสัง่นัน้ รา้นต้นแบบ

จะมีการสัง่ทําตามจํานวนการสัง่สินค้าข ัน้ตํ่าของคู่ค้า

แล้วมกีารทยอยนําสนิคา้เขา้มาใชโ้ดยไม่มกีารสตอ็คสนิ

คา้ทีร่า้น 

สาขาตน้แบบลดลง เพราะผูบ้รโิภคจะเลือกใชร้า้นที่ใกล้

กบัทีพ่กัอาศยัหรอืใกลท้ีท่ํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 
ในการจดัท าการศกึษาอิสระฉบบันี้จะส าเรจ็ลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และการสนับสนุน

จากหลายท่าน ทีส่ าคญัยิง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคณุ ท่านรองศาสตราจารย์ ศริชิยั พงษ์วชิยั เป็นอย่างสงูทีไ่ดก้รณุา

รบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา การศกึษาอิสระฉบบันี้ นอกจากนี้ยงัให้องค์ความรู ้ค าแนะน าในการท าการศกึษาอิสระและ

ขอ้คดิเหน็ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอิสระ รวมถงึชีแ้นะขอ้บกพรอ่งเพื่อแกไ้ขให้การศกึษาอสิระฉบบันี้ของผู้

ศกึษาส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดยีิง่ และผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคณุท่านรองศาสตราจารย์ สมจิตร ลว้นจ าเรญิ ไดใ้หค้วาม

กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ทัง้นี้ย ังคอยชี้แนะแนวทางการปรบัปรุงการศกึษาอิสระให้มคีวาม

สมบูรณ์ขึ้น อีกทัง้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรบั CMOs (กูรู

การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และองค์ความรู้แห่งปัญญาแก่ผู้ศึกษาจนส าเร็จเป็น

มหาบณัฑติ 

 ผูศ้กึษาขอขอบคณุเพื่อนๆ ในหลกัสตูร CMOs (กรูกูารตลาด ทุกคนทีไ่ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์รว่ม

สขุรว่มทุกขม์าดว้ยกนัตลอดการศกึษาโดยเฉพาะคุณกญัญารตัน์ เชื้อข า ที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจ

แกผู่เ้ขยีน อนัเป็นสว่นหนึ่งทีใ่หท้ าการศกึษาในครัง้นี้เป็นรปูธรรมและส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี

 สดุท้ายแต่ส าคญัยิ่ง ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณบดิา มารดา ผูท้ี่อยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ ให้พลงัผลกัดนัให้เกดิ

ก าลงัใจ ความพยายามที่จะศกึษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา ท าให้ผูศ้กึษามคีวามมุ่งม ัน่และความพยายามต่อการศกึษา

ผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ มาจนส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

 ในการนี้ ผูศ้กึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาอสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจไม่มากกน็้อย และหาก

เนื้อหาในฉบบัดงักล่าวนี้ผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาขอน้อมรบัความผดินัน้ไวแ้ต่เพยีงผู้เดยีวและขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 

 

วรพจน์ โรจน์สกลุจอง 
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