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การประชุมวิชาการระดับชาต ิสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”  
วันที่ 18 มกราคม 2561  

การให้ความหมายและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา 
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café  อาคาร AIA Capital Center               

ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
The Study of Meaning And Maximizing the Value of Healthy Food 

Restaurant: Case Study Greenmade Café Restaurant 
 

รพีพัฒน์ วัดเผือก1* วชิรญาณ์ ทิพย์โก่ย2 และพิทักษ์ ศิริวงศ์3 

Rapeephat Watphuak1* WachirayaThipkoi2 and Phitak Siriwong3 

 

1นักศึกษา (สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี) 
2นักศึกษา (สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี) 
3ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร. (สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี) 
*Corresponding author. E-mail: Dew_kai@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้ความหมายอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ ร้าน Greenmade Café 2) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้าน Greenmade Café 3) ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้าน Greenmade Café กระบวนการการท างาน และการใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการประกอบอาหาร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และพนักงานให้บริการ 3 คน                       
         ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) การให้ความหมาย อาหารเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการ ได้ให้
ความหมายไว้ 3 ประการ 1.1) อาหารที่ผู้ประกอบการต้องคัดสรรวัตถุดิบ ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย 1.2) อาหารที่สามารถ
รับประทานได้ทุกมื้อ ในชีวิตประจ าวัน 1.3) อาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่อาหารที่ไร้รสชาติ อาหารเพื่อสุขภาพสามารถเป็น
อาหารที่มีรสชาติที่อร่อยได้จากความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ ท่ีไร้การปรุงแต่ง 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และความจริงใจ ต่อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารและการ
บริการ 3) ปัญหาและอุปสรรคของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ คือ การปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร ความเป็น Greenmade 
Culture ให้เข้าถึงพนักงาน การควบคุมคุณภาพและรสชาติของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และการท าตลาดของ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
ค าส าคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบ ปลอดสารพิษ ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
      The purpose of this research was to 1) study the meaning of healthy food form the owner’s 
healthy food of Greenmade Café restaurant. 2) study to maximizing the value of healthy food 
Greenmade Café Restaurant.  3) study the problem and obstruction from healthy food of Greenmade 
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Café restaurant. Including study work process, using science and art to cooking healthy food of 
Greenmade Café restaurant.This is phenomenological qualitative research. In-depth interviews as well 
as non-participant observation form primary contributor owner and staff of healthy food of Greenmade 
Café restaurant. 
      It was found that 1) study the meaning of healthy food form the owner’s healthy food of 
Greenmade Café restaurant include 1.1) selection raw materials to safety for health. 1.2) healthy food 
has a good taste. 1.3) healthy food can eat every meal and has the delicious from nature raw 
materials. 2) Maximizing the value of healthy food restaurant, the owner prioritize the loyalty for usage 
the raw materials to cooking and service to customer. 3) The main problems and obstructions of 
healthy food restaurant is cultivate corporate culture Greenmade Culture to staff, control qualitative 
and taste of nature raw materials and do marketing plan of healthy food restaurant. 
 
Keywords :  Health Foods, Healthy Food Restaurant, Material, Nontoxic, Entrepreneur 

 
บทน า 
       การมีสุขภาพแข็งแรงเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต เพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงช่วยให้มนุษย์สามารถด าเ นิน
กิจกรรมต่างๆในชีวิตอย่างราบรื่น ร่างกายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งให้มนุษย์ได้ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิต (กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2559) กล่าวว่า จากการศึกษาท าการวิเคราะห์รวบรวมและแปลผล อัตราความสูญเสียสุข
ภาวะของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประชากรไทย มีอายุยืนขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 โดยประชากร
ชายมีอายุยืนเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ปี และประชากรหญิงมีอายุยืนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ปี 
ถึงแม้ว่าประชากรหญิงมีอายุยืนเฉลี่ยที่มากกว่ากว่าประชากรชาย แต่ประชากรหญิงกลับมีอัตราสุขภาพไม่สมบูรณ์และมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือพิการมากกว่าประชากรเพศชายโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี โดยปัจจัยหลักๆที่ส่ งผลให้
ประชากรไทยมีสุขภาพร่างกายบกพรอ่งและเกิดภาวะเสีย่งต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบ
บุหรี่ ภาวะน้ าหนักเกินจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและการขาดการออกก าลังกายท่ีไม่เพียงพอ 
        องค์การอนามัยโลกให้ค าจ ากัดความของค าว่าสุขภาพไว้ว่า “heath is a state of complete physical, mental, 
and social well-being (and not merely the absence of disease and infirmity) หรือสุขภาพคือสุขภาวะโดย
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม จากค าจ ากัดความนี้อาจสรุปได้ว่า สุขภาพ  คือความสุขหรือคุณภาพชีวิต 
(จันทนา เวสพันธ,์ 2545) 
       สุขภาพท่ีดีและแข็งแรงไม่ใช่เกิดจากการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยที่ส าคัญของการด าเนินชีวิต คือ
การรับประทานอาหาร จัดว่าเป็นสาเหตุหลกัๆของการก าหนดสภาวะของสุขภาพ เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีช่วยช้ีแนวทางของ
สุขภาพว่าไปในทางที่ดีหรือในทางที่แย่ ล้วนข้ึนอยู่กับการบริโภคอาหารของเราเองว่าเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือ
อาหารที่ท าลายสุขภาพเข้าสู่ร่างกาย (โรงพยาบาลสมิติเวช,2554) กล่าวว่า อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อนั้น มี
คุณค่าทางโภชนาการของแต่ละรายการต่างกัน ซึ่งภัยเงียบที่อันตรายซ่อนอยู่ในรายการอาหารที่เราบริโภค หากเราเลือก
บริโภคแต่อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยไม่ค านึงผลที่ตามมา ท าให้ ได้รับผลกระทบหลังจากการรับประทาน
อาหารเหล่านั้น เช่น ภาวะน้ าหนักเกิน และโรคภัยต่างๆที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 
       สุขภาพดีเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ จึงพยายามหาวิธีการท าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย ในรูปแบบของการ
ออกก าลังกาย การรับประทานอาหารให้ครบถ้วน การใช้ยาเมื่อมีอาการป่วยเป็นต้น อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อ
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ประโยชน์ในการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนแต่ละวัยในสังคมปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลถึงอารมณ์และปัจจัยสุขภาพ อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่คน
ทั่วไปสามารถน ามาพิจารณาประกอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง (จันทนา เวสพันธ์, 2545) 
       ประเทศไทย อาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมและความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการดูแลสขุภาพมากข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรทีม่ี
การศึกษา และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่มีความฉลาดและเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และกระแส
การใส่ใจสุขภาพ ความต้องการมีรูปร่างที่ดี โดยให้ความส าคัญกับอาหาร มาช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยง
จากการเป็นโรคต่างๆ (เวทย์ นุชเจริญ, 2559) 
        เกิดผู้ประกอบการ แข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น  เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ผนวกกับการผลักดัน จากภาครัฐท่ีมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งที่ท าให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้า เพื่อสุขภาพที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของ
ไทยในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ท่ีมูลค่าประมาณ 119,311 
ล้านบาท ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ คิดค้นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2560) 
         อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ร่างกาย หลังจากการรับประทาน อาหารเพื่อ
สุขภาพประกอบไปด้วยวัตถุดิบดีมีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีนจากถั่ว เนื้อปลาทะเล เนื้อสัตว์เนื้อสีขาว พวกธัญพืช
ต่าง ๆเป็นต้น การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสม เพื่อน ามาท าอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การรับประทานข้าวกล้องแทน
ข้าวขาวหรือข้าวซ้อมมือมาเป็นวัตถุดิบหลักในรายการอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องเข้าใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
แต่ละอย่าง มีคุณสมบัติ ประโยชน์ และโทษต่อร่างกายอย่างไร เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจท ารายการอาหารเพื่อ
สุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากรายการอาหารเพื่อ
สุขภาพอย่างเต็มที่ (ศริญญา ดีชัย, 2555)  
         ผู้ที่รักสุขภาพหรือผู้ที่อยากมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้อื่นหรือผู้ที่เห็นช่องทางโอกาสเกาะกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ ก็ผัน
ตัวมาเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ หรือประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ไม่น้อย การประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงเกิดคู่แข่งใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์รายการอาหาร มีวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพและสดใหม่ มีเอกลักษณ์ และมีกลยุทธการบริหาร
การตลาดที่ท าให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการ เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสินค้าและบริการ 
          ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 โดย คุณวาสินี ตาปัญญา (คุณปอย) 
ประกอบธุรกิจร่วมกับครอบครัว ลักษณะธุรกิจเป็นแบบครอบครัวกึ่งองค์กร ธุรกิจได้มีการจดทะเบียน โดยคุณปอยเคย
ประกอบอาชีพพยาบาลรักษาผู้ป่วยมะเรง็ และจบการศึกษาด้านธรรมชาติบ าบัด (Naturopathic Medicine) จากประเทศ
ออสเตรเลีย คุณปอยพื้นฐานเป็นคนเชียงใหม่ เติบโตมากับครอบครัวที่ชอบรับประทานผัก เมื่อเข้ามาอาศัยในกรุงเทพ ท า
ให้วิถีการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป สังคมชีวิตเร่งรีบ ไม่สามารถท าอาหารรับประทานเองได้ ไม่มั่นใจเรื่องวัตถุดิบและ
ความสะอาดของร้านอาหารทั่วไป ท าให้เกิดความคิดที่จะเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและได้น าความรู้ ประสบการณ์ด้าน
โภชนาการอาหารมาต่อยอด ท าให้ตัดสินใจเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้ช่ือร้าน Greenmade Café และมีแนวคิดว่า
การรับประทานอาหารที่ดี สามารถป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ วัตถุประสงค์หลักในการเปิดร้าน คือต้องการ
ให้กลุ่มผู้บริโภคประเภทพนักงานบริษัทและคนเมือง หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ 
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              ดังนั้น ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาการให้ความหมายอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้ประกอบการ และหลักการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café  อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการให้ความหมาย ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของร้าน Greenmade Café 
2. เพื่อศึกษาถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพของร้าน Greenmade Café 
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคร้านอาหารเพื่อสุขภาพของร้าน Greenmade Café 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      ผู้วิจัยได้วิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปรากฏการณ์วิทยา จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า
มีผู้ให้ความหมาย ปรากฏการณ์วิทยา หมายถึง การศึกษาถึงการที่บุคคลจะอธิบายถึงสรรพสิ่งต่างๆหรือกระบวนการเรียนรู้
ถึงเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ โดยการบอกเล่าและการอธิบายของบุคคล ( Edmund H. Husserl, 1859-1938 อ้าง
ใน กิตพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าหลักการของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยามา
เป็นแนวทางศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ประกอบการและพนักงานให้บริการประจ าร้าน ร้าน Greenmade Café  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูลของบริบทพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลหลัก ก่อนลงพื้นที่สร้างแนว 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อขออนุญาตเจ้าของบริษัท เพื่อขอนัดหมายในการเก็บ ข้อมูล ทั้ง
ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ที่มีส่วนรวมในการให้ข้อมูล  โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Inter-view)  ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คุณวาสินี ตาปัญญา (คุณปอย) และผู้ให้
ข้อมูลรองคือ พนักงานให้บริการประจ าร้าน จ านวน 3 คน 

2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participative Observation) 
2.3 การบันทึกข้อมูลการสนทนา โดยการอัดเสียงในขณะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล      

3. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  Danzin (1978) อ้างใน สุภางค์ จันทวานิช (2555) กล่าวว่า ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบสามเส้าข้อมูล (Data Triangulation) คือ การสอบแหล่ง
ของข้อมูล เพื่อให้ได้ค าอธิบายหลายแบบหลายช่วงเวลา และการตรวจสอบสามเส้าผู้วิจัย (Investigation Triangula-tion) 
เพื่อลดความล าเอียงส่วนตัว ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวมรวบ
ข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน และเป็น
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบ เช่น เก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้เอกสาร 
เพือ่ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่เหมือนกัน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยวิธีการบันทึกเสียง ถอดเสียงการสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ หาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิจัย และจับใจความส าคัญ เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูล
ทั้งหมดมารวบรวมเพื่อจับประเด็นส าคัญต่างๆมาตีความหมายและเรียบเรียงความสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ค าอธิบายตามลักษณะ
ความสัมพันธ์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล โดยการบรรยายเชิงพรรณนาในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
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ผลการศึกษาวิจัย 
           การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา การให้ความหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านอาหารและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กรณีศึกษา ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
Greenmade Café  อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้จ าแนกผลการศึกษา
ออกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. การให้ความหมาย อาหารเพื่อสุขภาพและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
Greenmade Café   

        จากการวิเคราะห์ พบว่าการให้ความหมายเกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวิตและประสบการณ์จากการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผู้ประกอบการร้าน Greenmade Café  ได้ให้ความหมาย อาหารเพื่อสุขภาพไว้ 3 
ประการ ดังน้ี 

1.1 อาหารที่ผู้ประกอบการต้องคัดสรรวัตถุดิบ ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ผู้ประกอบการกล่าวว่า วัตถุดิบเป็น
ตัวตั้งต้น ให้อาหารเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ  

1.2 อาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทุกมื้อ ในชีวิตประจ าวัน เพราะผู้ประกอบการ
เห็นว่า ผู้บริโภคทั่วไป มีทัศนคติและภาพลักษณ์ของอาหารเพื่อสุขภาพว่า เป็นอาหารที่ผู้บริโภครับประทาน เมื่อต้องการ
ดูแลสุขภาพหรือรักษาสุขภาพ เมื่อเกิดโรคภัย  

1.3 อาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่อาหารที่ไร้รสชาติ อาหารเพื่อสุขภาพสามารถเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยได้
จากความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ ที่ไร้การปรุงแต่ง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า เพราะผู้ บริโภคทั่วไป ติดกับ
ภาพลักษณ์ของอาหารเพื่อสุขภาพ ว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติจืดชืด ไร้รสชาติ 

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการได้ให้ความหมายไว้ว่า “เราต้องคัดสรรวัตถุดิบที่เข้ามาในร้าน เมื่อวัตถุดิบ
เหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายแล้ว ต้องปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย และต้องตอบลูกค้าได้ว่า สิ่งที่ลูกค้าได้รับประทานเข้า
ไป จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายลูกค้าอย่างไร และการประกอบอาหารที่ท าด้วยใจจริง” 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café 
2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวัตถุดิบ  
      แนวคิดของร้าน Greenmade Café คือ ทุกอย่างต้องท าด้วยใจ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องให้

ความส าคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบจากผู้ผลิต ซึ่งเน้นกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกผักผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์ด้วยใจจริง เช่น กลุ่ม
แม่บ้านท่ีปลูกผักด้วยใจรัก ไม่ใช้สารเคมีหรือสารเร่งการเจริญเติบโต ใช้ผักและผลไม้ที่เติบโตด้วยวิธีธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้
ส่งตรงจากชาวสวนชาวไร่ เนื้อสัตว์ รับจากกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปล่อยตามธรรมชาติ เช่น ไข่ เป็นไข่ออแกนิค 
(Organic) ที่อารมณ์ดี เพราะไก่ท่ีเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ เปิดเพลงให้สัตว์เลี้ยงฟัง กุ้ง ก็ใช้กุ้งที่เลี้ยงในบ่อดิน ไม่ใส่สารเร่ง
โตและไม่ผ่านการฟอกสี เส้นสปาเกตตี้ และขนมปังท าในรูปแบบโฮมเมด (Homemade) และการล้างท าความสะอาดผัก 
ผลไม้เลือกใช้น้ าหมักตามธรรมชาติแทนสารเคมี 

2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการสร้างสรรค์รายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  
      รายการอาหารในร้าน Greenmade Café รายการอาหารผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและ

นานาชาติ ผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบที่เอาใจใส่ มีความสดใหม่ สะอาด และปลอดภัย มีการปรุงแต่งน้อยและปลอดผงชู
รส เทคนิคส าคัญในการปรุงอาหาร คือ ต้องท าด้วยใจรัก ส่วนแนวคิดสร้างสรรค์รายการอาหาร ผู้ประกอบการมีการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท าอาหารจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ลองปรับเปลี่ยนในรูปแบบของร้าน Greenmade Café มีการทดสอบ
รสชาติรายการอาหารต่างๆ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ทดสอบรสชาติของอาหารว่าถูกใจหรือไม่ อาหารที่ลูกค้าพึงพอใจ 
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ผู้ประกอบการจะน ามาเป็นรายการอาหารของร้าน ซึ่งต้องใช้เวลานาน เนื่องจากความส าคัญในรสชาติแล้ว ยังค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับประทานอาหารในรายการดังกล่าว  

      จากการศึกษาพบว่า รายการอาหารที่ได้รับความนิยมประจ าร้าน Greenmade Café  ได้แก่ รายการ
อาหารสลัดส้มโอ เป็นการน าส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมาคลุกเคล้ากับน้ าสลัดสูตร ใช้น้ ามะขามเป็นส่วนประกอบหลัก 
รับประทานคู่กับผักสลัดรวม รายการอาหารสลัดส้มโอปลาทูย่างเป็นการผสมผสานส้มโอ ปลาทูย่าง ผักสลัดรวมมา
คลุกเคล้ากับน้ าส้มต าไทยผสมถั่วลิสงบด รายการอาหารสลัดผักต่างๆเป็นสลัดผักในรูปแบบความเป็นไทย ท าให้ลูกค้าชาว
ไทย เข้าถึงรสชาติได้ง่าย ไม่เบื่อง่ายเหมือนสลัดผักรูปแบบอาหารนานาชาติ นอกจากรายการอาหารสลัดผัก ทางร้านมี
รายการอาหารประเภทเส้น ได้แก่ เส้นสปาเกตตีโฮมเมด เช่น สปาเกตตีหมึกด ากับปลาทูทอด เป็นการน าเส้นสปาเกตตีผัด
กับพริกแห้งกระเทียม ปรุงรสเพียงเกลือป่นรับประทานกับปลาทูทอดของไทย  

      เครื่องดื่มของทางร้าน Greenmade Café เป็นเครื่องดื่มน้ าผักผสมผลไม้สกัดเย็น (Cold Pressed Juice) 
เป็นวิธีการไม่ผ่านการท าความร้อน ท าให้คุณค่าทางสารอาหารยังไม่ถูกท าลาย อุดมไปด้วยวิตามิน เอนไซม์ และเกลือแร่ 
เครื่องดื่มน้ าผักผสมผลไม้ของทางร้านปราศจากน้ าตาล สารแต่งกลิ่นและรส เครื่องดื่มมีรสชาติหวานจากตัววัตถุดิบ และ
เครื่องดื่มแบบสมูตตี้ (Smoothies) เป็นเครื่องดื่มสูตรน้ าตาลน้อยจากผักและผลไม้ รายการเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมคือ 
รายการเครื่องดื่มรูปแบบสกัดเยน็ ได้แก่ รายการ Brain Energizer มีส่วนผสมของสบัปะรด แครอท แอปเปิ้ล มินต์ มะนาว 
มีประโยชน์ช่วยบ ารุงสมอง  รายการ Bright Vision มีส่วนผสมของเสาวรส แอปเปิ้ล แครอท มินต์ มะนาว มีประโยชน์ช่วย
บ ารุงสายตา รายการ Hello Detox มีส่วนผสมของบีทรูท สับปะรด แตงกวา มะนาว ขิง มีประโยชน์ช่วยการบ าบัดของเสยี
การขับถ่าย รายการ Inner Beauty มีส่วนผสมของ สับปะรด แตงกวา แอปเปิ้ลเขียว ขึ้นฉ่าย ผักโขม มีประโยชน์ช่วยใน
การบ ารุงความงามจากภายใน เครื่องดื่มน้ าผักผสมผลไม้แบบสมทูตี้ท่ีได้ความนิยม ได้แก่ รายการ Beetroot Smoothie มี
ส่วนผสมของน้ าบีทรูท น้ าสับปะรด เลม่อน โยเกิร์ต นอกจากรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประจ าร้าน 
ผู้ประกอบการมีบริการการสร้างสรรค์อาหารสลัดผักได้ด้วยตัวเอง เป็นการให้ลูกค้าสามารถเลือกตักผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่
ชอบรับประทานได้ด้วยตัวเอง   

2.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจลูกค้าของร้าน Greenmade Café 
      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเรื่องความซื่อสัตย์และความจริงใจ ทั้งในเรื่องวัตถุดิบ 

การประกอบอาหาร และการบริการทุกอย่างต้องล้วนท าด้วยใจ ผู้ประกอบการและพนักงานตระหนักในเรื่องสุขภาพ การ
ท างานด้วยใจจริง ท าให้ลูกค้าสามารถรับรู้ความจริงใจได้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 
เนื่องผู้ประกอบการเคยประกอบอาชีพพยาบาลมาก่อน ท าให้ลูกค้าสามารถมาปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ ผู้ประกอบการ
สามารถให้ความรู้ ให้ค าแนะน า และช่วยปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีปัญหา ผู้ประกอบการมีแนวคิดที่ว่ า 
“อาหารสามารถเป็นยาได้ ถ้ารับประทานอย่างถูกต้อง”   

2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเอกลักษณ์ของร้าน Greenmade Café   
        จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการประกอบอาหารรูปแบบของครัวเปิด ลูกค้าสามารถมองเห็น

กรรมวิธีการประกอบอาหารของร้าน ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการตกแต่งร้าน สร้างบรรยากาศเหมือนบ้านเล็กในฟาร์มที่
ให้ความอบอุ่นแก่คนในครอบครัว โดยผู้ประกอบการเน้นใช้วัสดุการตกแต่งด้วยไม้ เช่น โต๊ะอาหารและเก้าอี้ ใช้วัสดุที่ท า
จากไม้สัก ใช้ลังไม้ในการใส่ผักผลไม้วางตกแต่งรอบร้าน ซึ่งผักผลไม้ที่ใช้เป็นของจริง ผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์ภาชนะใส่
อาหารให้มีลวดลายไมซ่้ ากัน ด้วยฝีมืองานปั้นเซรามิก จากจังหวัดล าปาง นอกจากน้ีผู้ประกอบการได้สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ
ให้กับร้าน โดยใช้ผักผลไม้ที่วางตกแต่งในร้าน น ามาประกอบอาหารได้จริง ลูกค้าสามารถเห็นพนักงานหยิบผลไม้และผักที่
วางตกแต่งอยู่รอบร้านมาประกอบอาหาร เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารสดใหม่
และปลอดภัย 
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2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
       จากการศึกษาพบว่า ร้าน Greenmade Café มีหน้าร้านอยู่ที่ Café  อาคาร AIA Capital Center 

ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการมีบริการส่งอาหารถึงบ้าน (Delivery) เป็นบริการอาหารคลีนฟู๊ด 
(Clean food) บริการส่งตรงถึงบ้าน สามารถสั่งอาหารได้ผ่านทาง Official line Account 

2.6 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการต่อยอดร้าน Greenmade Café ในอนาคต    
     จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการพยายามสร้างให้แบรนด์มีความโดดเด่นมากขึ้น มีการวางแผนจะท าให้ร้าน 
Greenmade Café เป็นร้านเพื่อสุขภาพแบบเต็มรูปแบบ เช่น มีการเปิดสอนการท าอาหารเพื่อสุขภาพ(Workshop)    

 

โมเดลแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

3. ปัญหาอุปสรรคร้านอาหารเพื่อสุขภาพของร้าน Greenmade Café   
3.1 อุปสรรคด้านพนักงานให้บริการ 
      จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีอุปสรรคเรื่องการปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้าถึงพนักงาน 

พนักงานยังไม่มีความพร้อมในการบริการลกูค้าอย่างเตม็ที่ ผู้ประกอบการมองว่าการปลูกฝังวัฒนธรรมตามนโยบายของร้าน
เป็นเรื่องส าคัญ ถ้าผู้ประกอบการสามารถปลูกฝังความเป็น Greenmade Culture ให้เข้าถึงจิตใจของพนักงานทุกคนได้ 
พนักงานกจ็ะสามารถท างานบริการลูกค้าได้ดว้ยใจรัก ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยลง ลดความเสี่ยงในการ
เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าได้ 

3.2 ปัญหาด้านวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
     จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่สามารถควบคุม

ผลผลิตและรสชาติได้ แต่ละฤดูกาลผักผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันไป ท าให้การประกอบอาหารอาจผิดสูตรมาตรฐานที่
ผู้ประกอบการตั้งไว้ ท าให้รสชาติอาหารผิดเพี้ยน เช่น กลุ่มเกษตรที่เพาะปลูกสับปะรดส่งให้กับทางร้าน เกิดประสบปัญหา
ภัยแล้ง ท าให้สับปะรดมีรสเปรี้ยว ไม่หวานฉ่ า ท าให้มาประกอบอาหารแล้วเกิดรสเปรี้ยว รสชาติไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้
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เกิดความไม่พึงพอใจกับลูกค้าได้ ผู้ประกอบการจึงใช้วิธีการแก้ปัญหา โดยการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงรสชาติของผักผลไม้
ในแต่ละฤดูกาล แสดงให้เห็นเจตนาจริงใจให้ลูกค้าเห็น     

3.3 อุปสรรคด าเนินงานด้านการตลาด 
    จากศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้าน Greenmade Café การด าเนินงานด้านการตลาดยังไม่สามารถท าได้

มาก เพราะแบรนด์ยังไม่แข็งแรงพอ ผู้ประกอบการมองว่า ถ้าด าเนินงานด้านการตลาดออกไปมาก อาจจะส่งผลเสียต่อ
แบนรด์ได้ เพราะผู้ประกอบการยังไม่สามารถก าหนดมาตรฐานรสชาติอาหารให้คงที่ได้ การเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับ
ความต้องการ การบริการยังไม่ได้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน จึงท าให้ผู้ประกอบการยังด าเนินงานด้านการตลาดได้น้อย แต่ก็ยังมี
สื่อจากแหล่งต่างๆเข้ามาให้ความสนใจ ท าให้ผู้ประกอบการได้โฆษณาร้าน ผ่านรายการโทรทัศน์ นิตยสาร เว็บเพจ 
(Webpage) ส่งผลให้ร้าน Greenmade Café เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการโฆษณา 

 
สรุปผลการศึกษา 
       การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ความหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. การให้ความหมายของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café  พบว่า ผู้ประกอบการได้ให้
ความหมายอาหารเพื่อสุขภาพ ไว้ 3 ประการ 1) อาหารที่ผู้ประกอบการต้องคัดสรรวัตถุดิบ ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย 2) 
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทุกมื้อในชีวิตประจ าวัน 3) อาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่อาหารที่ไร้รสชาติ 
อาหารเพื่อสุขภาพสามารถเป็นอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยได้จากความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่ไร้การปรุงแต่ง และ
ความหมายของร้านอาหารเพื่อสุขภาพคือ ผู้ประกอบการต้องคัดสรรวัตถุดิบที่เข้ามาในร้าน เมื่อวัตถุดิบเหล่านั้นเข้าสู่
ร่างกาย ต้องปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย และต้องตอบลูกค้าได้ว่า สิ่งที่ลูกค้าได้รับประทานเข้าไป เกิดประโยชน์
ต่อร่างกายลูกค้าอย่างไร และการประกอบอาหารที่ท าด้วยใจจริง 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้าน Greenmade Café พบว่า ส่วนส าคัญในการสร้างธุรกิจ
และสร้างสรรค์รายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านอาหารเพื่อสุขภาพได้นั้น คือ 
การเอาใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องวัตถุดิบ ตั้งแต่การคัดเลือกกลุ่มเกษตรที่มีการเพาะปลูกผักผลไม้
หรือเลี้ยงสัตว์ด้วยใจจริง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดสารปรุงแต่งหรือสารเร่งการเจริญเติบโต เมื่อน ามาประกอบอาหาร แล้ว
ท าให้อาหารที่ได้ เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ประกอบการจะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพของอาหาร มากกว่า
แข่งขันในเรื่องของราคาหรือปริมาณอาหาร   

3. ปัญหาและอุปสรรคของร้าน Greenmade Café  พบว่าปัญหาหลักคือการปลูกผังวัฒนธรรมขององค์กร
ความเป็น Greenmade Culture ให้เข้าถึงไปฝังอยู่จิตใจของพนักงานยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ถ้าผู้ประกอบการสามารถ
เปลี่ยนจิตใจของพนักงานเป็น Greenmade Culture ได้ตามนโยบายของร้าน พนักงานก็จะสามารถบริการลูกค้าได้ด้วยใจ
จริง ลูกค้าก็จะสามารถรับรู้ถึงความจริงใจของผู้ประกอบการและพนักงาน และเกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยลง 
ส่วนปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบ ผู้ประกอบการยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพและรสชาติให้คงที่และได้มาตรฐาน รสชาติของ
อาหารเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละฤดูกาลมีรสชาติแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการมีการสื่อสารอธิบาย
ให้ลูกค้าเข้าใจถึงรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
ที่ได้แสดงความจริงใจให้ลูกค้าเห็น อุปสรรคในเรื่องการตลาดของร้าน Greenmade Café  ผู้ประกอบการยังด าเนินงาน
ด้านการตลาดได้น้อย เพราะพื้นฐานของแบรนด์ยังไม่แข็งแรง แต่ก็ยังมีสื่อจากแหล่งต่างๆที่เข้ามาให้ความสนใจ ท าให้ทาง
ร้านได้โฆษณา ผ่านรายการโทรทัศน์ นิตยสาร เว็บเพจ (Webpage) ท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการให้ความหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา 

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Greenmade Café  อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้รวมรวบข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ เรียบเรียงความสัมพันธ์ จับใจความส าคัญของเนื้อหา การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้าน Greenmade Café  การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่า หัวใจส าคัญใน
การประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสขุภาพ ต้องเริ่มด้วยการตั้งใจท าด้วยใจจริง ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาประกอบใช้ในการท าอาหารที่ดี ให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง และการให้พนักงาน
ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพและความจริงใจในการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นตั้งแต่ที่เดินเข้ามาในร้าน 
และการรับประทานให้ได้อารมณ์เหมือนกับครอบครัวหรือคนที่รักท าอาหารให้รับประทาน การสร้างสรรค์รายการอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการ ใช้ความเป็นไทยและนานาชาติผสมผสานสร้างรายการอาหาร เพื่อให้เข้าถึง
รสชาติที่ชาวไทยคุ้นเคย ไม่ท าให้เบื่อง่าย เหมือนสลัดผักแบบเดิมๆ เช่น รายการอาหารอาหารสลัดส้มโอปลาทูย่าง  เป็น
การผสมผสานส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง รับประทานคู่กับปลาทูย่างและผักสลัดรวมมาคลุกเคล้ากับน้ าส้มต าไทยผสมถั่วลิสงบด 
เป็นสลัดผักท่ีผสมผสานทั้งไทยและนานาชาติได้อย่างลงตัว จนรายการอาหารนี้กลายเป็นรายการอาหารยอดนิยมประจ า
ร้าน ส่วนเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์เครื่องดื่มน้ าผักผสมผลไม้รวม ด้วยวิธีสกัดเย็น ท าให้เครื่องดื่มยังอุดมไป
ด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การใส่ใจคัดเลือกวัตถุดิบ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหารให้ได้
หลากหลายรายการอาหารที่สรา้งสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ
ร้าน Greenmade Café  คือการควบคุมรสชาติของอาหารให้ได้มาตรฐาน เพราะผักผลไม้แต่ฤดูกาลมีรสชาติที่แตกต่างกัน 
ท าให้ผู้ประกอบการต้องท าการสื่อสารบอกลูกค้าให้เข้าใจในเรื่องของวัตถุดิบ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องมีทั้งความซื่อสัตย์และความใส่ใจ การท าด้วยใจรักเป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
การสร้างพื้นฐานแบรนด์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีความเกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น 
ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ให้ความหมายอาหารเพื่อสุขภาพ ไว้ว่าอาหารที่ผู้ประกอบการต้องคัดสรรวัตถุดิบ 
ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพว่าอาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึงอาหารที่สามารถ
สร้างประโยชน์แก่ร่างกาย หลังจากการรับประทาน (ศริญญา ดีชัย, 2555) และผู้ประกอบการได้น าวัตถุดิบของไทยมาใช้ใน
การสร้างสรรค์รายการอาหารให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย มีความสอดคล้องทาง
แนวคิดการสร้างมูลค่าให้กับร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเติบโตแข็งแรงเพิ่มขึ้น และท าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงพนักงาน และสร้าง

ความพึงพอใจ ตอบโจทย์ความต้องการให้กับฐานลูกค้าที่ขยายใหญ่ขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะความคิดเห็นดังน้ี 
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการเพิ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพได้ไม่นาน ท าให้มีฐาน

ลูกค้าประจ าร้านน้อย และผู้ประกอบการยังไม่อยากด า เนินงานด้านการตลาด เพราะธุรกิจพื้นฐานยังไม่แข็งแรง 
ผู้ประกอบการควรท าการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเพจเฟสบุ๊คของร้าน (Facebook 

Pages) ให้ลูกค้าเก่าได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานลูกค้าประจ าร้านก่อน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการโฆษณา 



 
 

360 
 

2. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ยังไม่สามารถ
ควบคุมรสชาติของรายการอาหารได้ เพราะวัตถุดิบมีรสชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผู้ประกอบการควรสร้างสรรค์รายการ
อาหารที่ใช้วัตถุดิบตามฤดู การสร้างสรรค์รายการอาหารพิเศษประจ าร้านท่ีใช้วัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องทัศนคติของพนักงานให้บริการประจ าที่มีต่อ ร้าน  reenmade 

caf  และศึกษาค่านิยมของลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน  reenmade caf  เพื่อผู้ประกอบการจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้แก่พนักงาน และการสร้างความพึงพอใจในการบริการและตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย
มากขึ้นให้สอดคล้องกับฐานลูกค้าที่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
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