


rir *r u rari vr u ra'u:rt fig rt u l : ro

d sloob/bCuo
f, , vv ^ {rio.: rroi.lrY.:{r:lqru?6na'un:oluyn?lritJ1nrl,/llyrnmlio'u (Peer Review) :v6'ut1fi

n'ri!rvIild{nil61aniis1n1rniid .d
"d.rnrnyiruuo::rnruldn:suanr:r!dauilru{qn Thaitand d.o"

,,9
n?u alun?t1a{nlJfllan: :.114't'tvru'tau:1tn0ttu{t'tu In?''ltJlJ5va{nu0.r0.tRolvn::rJ n15

ndun:o{rJ n?lrrirnr:/uunaui6'u (Peer Review):vrYum6 n1r!:vt!dnnrJflramiitrnr:n{1fi o<

"dlnrnriruuo::rnru'[dn:cranr:r 6uuilrudun Thai[and <.o' rdot#rfiorj:viuGnrvruav!:vfivrBrua

old'udlu'lnn'liln?1tL1u 'r0r:'r sno (b) uvi.rtr:v:rtriryc!6rvrivrurau:rtrYg .rl.bdd6./
, v"

uvrivurda i{usird'rfr il:lnil?dfi n1iru'nJvn?1riun1i/uvrn'r1!ii'u Uivnoun?u

) u "t-911tJt1Ut0ttuuvt1un16.i-

,i - "i -r,rrj1fr fra1:fu'r nannSo.i rJmn?l:Jat1n15/lJvrFr'r1xa{u 10.i4[?J1l?rJljltauotJa!']uvl1{?t'ln'll ttau[fi
' J a,c, r, - - Y ! ,

torauouuv tanotlru 
'.ra{1u![9]avt50{ 

tv [uu[unlr]!19Et1ulvo1Jt'101 vl.iluovl nlB1 tlavi!ltlJ!n1:
tluuilanlu

osv)tv- ' C ,--- s )*q v- t 1hr yrln5u n15 u9l{9i{! 0! sr14u'ryryrtfil!!o!y 1uau1'rrfl:Jn11 a1:J'D 0 uav!{tnoiiao

riovr.::rtnr:

vl{u st{r,[gt!fl u[u!n! LU

i -) -6.1 tU ?UYl 6, EU?ln! fl.Pl. todbo

f^l,,f ffiffil:
({dronran:ror:ti o:1n1:orj dr.run:)

:0{05n1t!o 5nu1t1tn15lLvtu

0 0 fl'r 51t nlJl1'r?vl u 1a u 5'rtn 0 [t u.i r1 u



)e -r,slUiAAl :{fttU?Oln6iun:O{Ufl n?1ll?t1n1t/UltR21tJ?our-.
nrr!:vt!flnnrrfl 'rasriitlnl:a{.ifi od

"d.:nrnlinruo::rnruldn:uuanlrd6ulaitr(qn Thaitand d.o"
o " i)

ttuurlUrila-{y] e'Joob/bdbo

o. {n:.:qrul6nrouon

6'. fllafl:'rolirilfiurfinsu or.rJfia A?5r6u

{u:qrulor nln u'rivruldu:1trinrtoflr,rrj

b. : o { ?r'ra n r1o 1: ri o:.r{yvr::zu i.lrou

{tr :'r qcue fi a 1 nru'rivr u'r du i'rt rin iirrJ r.t

m. :0nfl1An:''lQ1:U 9ll.tul':ntU !nnltsl
zuvt{n6u?9ll i.1flti14't?vlulau na

d. :0.!fl1ant1n15u o:.qlrvr yr{rlfit?glu

rJrs{qfu'?qr 0ononnl:!fiu141?1ru1au:1tnnttu.::'ru

d. io{fl1aflr'loliri o:.r.Jitr qtfluau

riyr:rnrurd ainrJuliyrurduuifl 'rua?.i

b. :0{n140:'r0'r5u oi.uunr.J05 tt0r?ur

ty:':q6u'?s! n1nr.lfi'r'rvrulausltnrq!a5110'ru

sr. :o{fl lao:1e1rti o:.?ilar fi rtugr{grfi u:6

fivr:rnrurfr o'rnrrulivrurdurfl ofuIa6:rrurnadruur
d. t'lufl1ao:101:uo:.llvru'l 6?nu5

BrvlS{Ft6u't0! n'rn?mulauau?vruln15 tJ141?ylulau0t:rlfl lanl
6(. r.lg?Ufl 'lAn:lo'l:U Ol.l{1n1 tvlylnlll

rivr:lnzurfi n'lnivrula'uauivlu'rn''r: lvlivru'rduorirtfirafli
6)0. 6lt?Ufl14fl514'l:U O:.o:J:UYI5 LYI?01

fiyr:lnrurfi alnruliytulduAaillni
.tr

6,6). rlt2ufl1Ao5'ln1:U 9l5.tnau OUlOaltJU

{vr:l4eu16 odnnru!6nruviyrurnr:i"on'r5 rLr,trivrura'u:rtrYg utu.r:T o

ob. ornl:6 o:.ofiarr 6uvr:ariruti

riyr:rnruroi a1nuillifl ulduurifl 1ua?i

o6n. o'ra'rid o:.lhun ulufuiuad
fry:.rnrurd ornunriyrurduuilrll,rars

od. oralrd n:. ai9u rl:vyr'ourivrol

fryr:.lnrurer slnrlu'riyruiduuifl 1ya?

od. O1n1id o:.arLrfiu:fr 6uyrt.rr.i
yll{n 't9u n 1n! u1? ylu 1a u r?, u.r t14:.r

ob. 011'15U 05.n1un:'l 1J19U']U1.JYI

+

!^
fl il:{qfu?su {'rnilM1?1tu1au:'tr.lFl1tlv.t



b. fl}ll{au2fln1u lu

o. 10.if,14051a1:u o:.u1IY{5 6uvguljuD

Nyr:{niu?91r 01nnfuJnlfl lan: !14'l?ylu'taulltrlttu.illu
b. :0nn1an:101tu?{t:1 n0uxaqa

flvrr.rqru?gri 01na1un?g'r?vru1fl16mla1n11r t|14')? u1au:1tn0rtu{t'ru

m. :O{fl'ra0r:'rar:drj:vnrUai niirriOr
,'rvl:':qol?s! n6uuoalun'ts1lj:14'E:!no ! 1?yru1au5'rtrrttu.:5'ru

d. l0.ifl16rl:101tulr')a u ?nna

{vr:.:q216 nrndrrlnitrflinlfi raer{ !uriilurdei:rtfinrior:ru
a. frdrunraer:rnr:ti o:.iruur duu.l

til5.iqEu?t! :0{00n'r5uo rJv'r?vulau51tnlrtun5'lu
, ^ib. Nt?ufl1anl'r0'r5u nt.6t1fl a0lvna

{n:qru2ri' nrnnruvnlnraori lr,rrivrurdu:rtfi6riur:ru
s'i. tltlUfl'16nl'lA1:U 9l.Laua1 n:tofl1ufla

{vr:':4ru'1d orndtinitra'.:nrnT ani iluriilurdu:rtrY6ttur:ru
<. firiruman:rnr:J o:.:finr tlrfiol

4fl :iqfu'ls! i1nff 1unlfl 1a{n!fi 16fl : u141?vrtJ'rauiltnltttj{l'ru

o<. frriruflrag:ror:d o:.uriu vi:uloar

{r:{nil?rir 01n61un'rt'ra{nl]fl 'rao: tJlr1?vlu'rau:1tnfl ttunllu

oo. 4t?Uri16rll'l015Uoio'10 ouvlutlfl

{vr:.:qruloi orndrrinitrdrnrnrani luriuurdu:rtdnliu.r:ru
66r. Alt?Ufi16n:10'liun lflUE YlU0

{u:.rqru1fi nrndrrinitrdlnlfl rani !urifl ura'u:rtrY1riu.::'ru

ob. olor:ti o:.r::ruv isru rd

{u:'rqru'16 ozur6dT rinitrd':nufl raeri urarimurdu:rtrYnrtur:ru

om. olilrd o:.fisrafind f,rini
,.1vr5{qol?s! S0in uonfuvnlfi'la0r5 }J141? yru la u: l tn 0 Lt u i l'l u

.2
od. 0'18'l:U Ol.OUUgl ttfl?n1nu

{n:sqru'Ifr {tirurunr:aorriuio'uuavfiruur uurivrurdo:rtfinrten:ru
od. o1a1:d ar.4o']1ri flrgrgrvrqnd

$u:.iqfu?eu n1nfl vn:fl'r6et5 !1411 u1au:1rnlttu.!5'ru

ob. O'li1:U O:.0U05'1 ?tt,

{n:rRuoI orneirfnitrd.lnrnrasri urarirura'rr:rtrinrtul:rtr
osr. O'10'l5U Oi.LUfU0lJ'16 lUo.i[nVU

hilr.iqru?0u alnalun?t1a{n!fi 'tan: !u't?Ietlau:1nn![tuil'tu
od. olnr:si o:.6:riud ttuflrL uonri

{u:.:qru'16 orneirrinitrf,.:nunrani lr,rrirordu:'tnrYlttu.r:1u
oG(. 01i1:U 05.nonU.l5 UfUuu

nilr.iqot?gu Q1n6lun?t16.in filafl 5 !y't?ytulau:ltn![tu.i5']u

-b-



-m-

. ,l
bo. Oln'l:U 05.o€UfuanU ltStAU?

{vr:lqru1fi orndrrinitrdsnlnrani rurirsra'u:rtrYgrtul:ru
.d -d -.bo. 01i'l5Ut11tl6?40 flUn1

4fl r.iqfu?s! olna'tun'M4{Ftufl 14915 u14'r?yula gl'rtnnrtu.i:1u

bb. o'rn,rdfiAfiri uJs:1

r.rvr:.l4ru?fl 01na1un't{1a.in fi '16n: tJ14'r?Yru'rau:1nn0ttu{l'lu

bm. 0141:UOY|0 Y0 tlo{nA?glu

{y:'!qol?Br !1na1un?t'ralnualaq: !vr1?yru'rau:1tn0ltu{:''ru

bd. 0'lQ15u9l0{:n nnSu:tryt1

{vr: r q ru1d o r ndrrinitrdrnrnr a n i rLrariu o r a'o: rt rYn

bd. o'ta't:ua1!: :uaua

fjur{qfu?9}r Qlnalun?t1a{n}.tn1an: }J14'l? u1au:1tnn ttu{:1



rird'rl141?vlUlAU:ltnlrtU.i:',ru

fi e'roo6r/bdbo

150{ uriroY.:{vr:rqrulolinr nrinr:rjr rauo!fl n?1!it1 n1:/uvln?1r.Ji{u

nlr!:vWf,inlrfi 'raniitrnr:o{ld .<
" d':nulrr,1iruuor:lnruldn:vuanr:uJduuilru{qn Thail,and d.o"

dru druhitrdln!flraeri !urivrurdu:rtrYgriu.::ru iinrurJ:yalduoirdlnruvn::rnr:
inrn{unruitrnr:/runrui{trtolfru{ri':lrirrauoruarurrlirrnr::vdutrfi #onaorrro',uuu,

nrnLJarooilrud.rnlfiraniitrnr:o{od .< " drnlvrrliruro::lnru'tdn:vuanr:r!doudru{qn Thaitand

d.o"

ord'ud1u1no1xnarrl'lurLrsr:r eno (b) urirvr:v:rmirgrffirrarivrura'u:rtrY4 .rl.bdds,
' 3 w -- - , h ,S

tJl4',r?yter'tau 0.it[0.i0nr{yl{ntu?sll lnunlTu.lr,au0uyn?'] ?!1fl'r5/u n'r.ru'tQu onfl0 tlu
d w "&-9r''rlr51ut0ttuuyt1 un''16{-

vi -urirfr inrnd lrirlorauo*uc nr:rir rauoryn'l1 it'rn1:,/! n?tli6'u tor{rdrirrdr rauoaa rru
lfirflulrjdrunlrLriuuiot uavfi rJ:vSyr6nrn

.t re)\ ee , i ,- -- v d)q wo
tl4UvlLo:U n1: Utl{01.:U!! rlUU'lylyl[9]:U:J0UYtJ1UOtr1.itntJn?1 41ll'll0Uav!.:tnnala0

9l0vt1.t:1t n 15

.iu n.l u9rlr9luruu0u Lrl

:, -) -6{ ru 'lUYl o 0U?1n:J rl.fl. b(bo

It,rWff[
({trurran:ror:ti n:InI:ori drtun:)

l0{06n11!o ln19l:1tnltlLytu

00n1:ufir.l14'r?yt ulau:1tn0 Ltu.lT''lu



at,
:1Ut 02y5{ntu1r},1lt1nun15u'r ta u o ti a.:'t u1t 1n 1:: y 0i1J t,t 9l

J;
':luann! fl '160t:?t1 n't:n5.i?i od

"a'rnunyisnuo::lnru'tdn:cuanr:r!dauairu{qn Thaitand <.o',
, ",i,;[U!yt1Unld{y] sroom/bdbo

o,. tonfilaF:10'):d o:.fiilol firtuEqcyrfio:6

te. lO{fi1Ant1o1td or:.uyryr: nuct'udud

6n. :O{fl1fi451O'liU t:1 nOUtAna

d. lo{fl1aFt51i't:tirj:cnrufii aii.l6ol
d. :onfl1aor1ol:dmd uu:nna

t ^!b. {t?ufl'r6Ft5'r015u n5.at10 a0:yna

sr. fitirurrao:ror:tj o:.i1ruits'lolr
cd. 0.Jt?ufl1an:101:U O:.1J1 1 a9':yna

G{. fit? U fi 1A m:1Q'l: U 915.:ruo1 !.tt!0i
oo. altlufllaFt1Q15U Ot.mUAl fl5t0n1lna

.r. dd':uflran:rii:d ni.uliu n::l'ha.r

ob. rut?Un16rl51i'llU OS.nltun ALU1{n

om. 0101itl 9l:. a?oUU lJ:Vytsljuyl0.t

od.o'li'l:tr O:.onAU OUyllali U

od. olor:d o:.rJrun lluriuiXad
6rb. 01n1:U fi5.?ll U l9luYt{19

osr. o']0'r:ti o:.rl:iuyti oiror
.:od. 01015U O:.OlJL9l Un'lO10U

J--.
oc(. 0'10'l:U O:.naslfinn U't5flL

bo. o1Q15U fl:.Anlul lrurulilqnu
bo. o1n1:d o:.6:riud ltt'lu uonri

bb. o'ralid o5.nqnuo qqJlu

bsn. o1n1id n:.i'ui:r i{u
Ied. orsl:d o:.6rycga'nuni udraiur

b<. oror:ri o:.lorL frruultfi

bb. o:.qiloaa{ grd

yt: .t fi fu ? 9ll

c.ryl:{n 't911

,ly5{ntu19Il

yl: nn tul9!

ruv:{4tu'tqt

zu)1:.in tu?r!

zu :.:a ?gu

9t YII { n fu't el

tull:nn'1zu

zuyl:{ n tu'l ru

,tfl:{n ?ql

yl5{n 1rIJ

zuyl:{nfu?tu

ftyI5{n{U

Blvt

,.rvl

ilvt

il11

ruvri{o 20J

zulllia 'l9u

u115{

,1115{

,.tyh{

0Jyt: {

:.:ntu

:{n fu

ru

9Il

gil

t!
s!

g!

g!

1

?

,]

')

?

?

')

:na ru

:{a tu

zuv 5.i e 6u

,J11:{nfl

n lglJ

ntu?fl

n ru1fi

n 6u19!

'.i1

fi;,{
. ' :'..
i:j_:-'



n1d{tJv'r?14u1au:ltnlrtu{t1u

fi eloo</bddci
A ,Jrioi [ei{sl'rniuuni:!n1:itrn1:i'olir:Utdr (Proceeding)

n'ri!lvq!d{n!fi lamiitrnr:niri o<
"drnunuioruo::unrulein:vuanr:LU6ut.tdludun Thaitand <.o"

deu cirfinirr6'ra fiiani r.ru.rivlu'ri'u:rrrinuttx:ru finrT urJ:sarriusilrilut rnttrn.,t
itrnr:o'orir;rJreir (Proceeding) lrufrrnraraniit.n'',to{od o< " drnrriuinruo::unrsldn:vuanr:
nlduusiru.ian Thaitand a.o"

o1fiud'ru'rnn'ua'r'u1u!1er5'l ,. (b) ut{ :c:rtriq;r!6lnrivrura"u:'rtrY! .11.bdds,
,!

lulivru'rd'u iluriln*laruvn::unr:o-olir:!uil (Proceeding) tJ:vnoudru

o.O1n1lUn0{:n nrl:!::t111

lo. 410'l:Un1 5 SvaUA

en. 0']0'l:uiu}lvlS AUyllYlYl9UUllnn

d. o1n1:utu6vru1 19rJu65fl1an:

e. oror:tiuufu rior6aa:v

u.oror:tifir,rr::ru 6oflo

r,rrirfi :rr:rlurn?1 i!'rnrr/lrvrnruidotolririrrauodrirunr:fior:ru'rndun:o{0rntivr:{nru?duav

i'nri, ;rJreil (Proceeding) }iqn6'o.urursr:oruitrnr:

qvy)tv- ' C ,--- v )S.ou
Llrilyrto:u n1t Innfi{uru0]14ulytvtLo:LJU0lJfi,l1u0u1.1['|!n11!a1rJ1l0 Ltav!{tno afl

riorrr:rtnr:
va z ,-!4.cyl{u o{Llolnutuuflu L1J

d{ ['r.] lllYl o EU?1n! .fi. bdbo

rJ:corun::rJnr:

n::!n1t
n::un1:
fl55!n1:

n:: nl:
n::l.tn't:uav ta!1!n1t

l,l,,r \ffff(
({drooran:ror:ti o:InI:ori d'l.un:)

:oroGnr:r.l6 inur:rtnr:uvru
aEnr:u6lraT ivrurdu:rtfln riu.::ru



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

 
 

เร่ืองเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหาร 

และขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

The success a story of Entrepreneur Hearth food restaurant, case study of 

Nature farm cafe healthy food and healthy snack restaurant in Bangkok. 
 

 เกียรติศักดิ์ เลิศสินเตชนนท์ 1* สริิเดช ดอกไม้ทอง 1* และพิทักษ์ ศิริวงศ์ 2 

Kiattisak Lartsintachanon 1 Siridech Dorkmaithong 1 and Phitak Siriwong 2 

 
1นักศึกษา สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
1Students in Marketing Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University 
2รองศาสตราจารย์ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2Associate Professor, Marketing Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University 

*Corresponding author. E-mail: nitezii_0@hotmail.com, champ2441138@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา 

ร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิทยาแบบ

อัตชีวประวัติและเรื่องเล่า จากประสบการณ์ชีวิต เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 คน 

จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ เกิดจากการที่ผู้ประกอบการเริม่ออกก าลงักายเพื่อให้มีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น แต่น้ าหนักไม่ลด จึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและพบว่าอาหารเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อร่างกายและ

การลดน้ าหนัก อีกทั้งในปัจจุบันการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยม ท าให้ประกอบการเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาด

ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้หันมาท าธุรกิจอาหารสุขภาพ โดยมีปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ 1) ประกอบการเล็งเห็นถึงความ

ต้องการของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 2) ด้านการด าเนินงาน ผู้ประกอบการมีความใส่ใจคอยแนะน าและให้ข้อมูล

กับลูกค้า มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายท าให้เกิดความจงรักภักดีและกลับมาซื้อซ้ า 3) แนวคิดใน

การรับมือกับปัญหาโดยผู้ประกอบการมีความพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
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Abstract 

This research paper aims to study the success a story of entrepreneur healthy food restaurant, 

case study of nature farm cafe healthy food and healthy snack restaurant in Bangkok. This qualitative 

research aims to study about the autobiography and data were collected from 7 key informants by in-

depth interviews. The successful lives of the entrepreneurs caused by doing exercise for better health. 

They began to study about diet methods to reduce the weight and found out that the healthy way to diet 

is to consume healthy food .The current popular trend of consuming healthy food leads the entrepreneurs 

aware of its need and decide to run healthy food business. The success factors include: 1) Entrepreneurs 

realize healthy food market and the demand of the consumers. 2) Operation Entrepreneurs are advice 

information to customers and easy to contact. The customers easily accessible cause loyalty and back to 

buy again. 3) The concept of dealing with the problem by entrepreneurs: They must be ready to solve the 

problems and always develop the way to improve the business. 

 

Keyword : healthy food restaurant, success 

 

บทน า 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้น จนท าให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  

อาหารเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่

ใจสุขภาพโดยมุ่งหวังให้อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

แข่งขันกันสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว ผนวกกับ

การผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการน า นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0)  จึงเป็นอีกแรงกระตุ้นหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า เพื่อ

สุขภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) การปฏิรูประบบการดูแล

สุขภาพไปสู่ยุคใหม่ (Health 4.0) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส่วนหน่ึงของบริบท Thailand 4.0 การปฏิรูประบบการดูแลสขุภาพ

ในยุคใหม่นี ้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่งมือหลักช่วยในการดแูลสขุภาพของประชาชนจะท าให้เกิดผลลพัธ์ที่กว้างขวาง 

มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงควรให้ความส าคัญและท าความเข้าใจการปฏิรูประบบใน

ภาพรวมทั้งหมดแล้วก าหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนการไปสู่ Health 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป (วรรษา เปาอินทร, 

2560) 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมีความเร่งรีบมากข้ึน จนไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้ความส าคัญกับเรื่องอาหารที่

รับประทาน จึงนิยมรับประทานอาหารจานด่วน จนท าให้คนไทยมีโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต 
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ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการกินอาหาร ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจาก

ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้นจึงท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่จ าเป็นต่อ

ร่างกายถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต ดังนั้นเราต้องใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารมากเป็นพิเศษ การรับประทาน

อาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย (ณัฐณิช, 2558)  

ร้าน Nature farm café เป็นร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ จ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพ มีเมนูใหไ้ด้เลือกสรรตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการยังเป็นคนกลางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

ต่อร่างกายไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายและมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ถือเป็นยุคที่ผู้คนให้ความสนใจ

ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาถึง เรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านอาหารและ

ขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm  café จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารและ

ขนมเพื่อสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารและขนมเพื่อ

สุขภาพ Nature farm  café จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางให้แก่บุคคลที่สนใจในการท า

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ีจะตอบโจทย์คนรักสุขภาพในยุค Thailand 4.0 และเป็นการส่งเสริมทางด้านความรู้แก่ผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาเรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารและขนม

เพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 2. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารและขนมเพื่อ

สุขภาพ Nature farm café จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ด้านเนื้อหา 

ศึกษาเรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ  ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึง

แนวคิดของผู้ประกอบการและปัจจัยสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ อีกท้ังศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในการ

ท าธุรกิจ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

 1. ผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ 1 คน 

 2. พนักงานภายในร้าน 1 คน 

 3. ผู้บริโภค 5 คน 
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ด้านเวลา 

 ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแตเ่ดือนสงิหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

ด้านพ้ืนที่ 

 ร้าน Nature farm café ตั้งอยู่ในตึก KPN ช้ัน G ถนนดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 แยกสามเหลี่ยมดินแดง ใกล้อนุสาวรีย์ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาแบบอัตชีวประวัติและเรื่องเล่า  จากประสบการณ์ชีวิตของผู้ให้

ข้อมูลหลัก เป็นการศึกษาเรื่องเล่าชีวิตของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ นภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ได้

อธิบายว่า วิธีวิทยานี้คือ การเข้าถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิต จากการศึกษาวิธีคิดการนิยามหรือการให้ความหมาย ถือ

เป็นการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมที่เน้นการตีความและการให้ความหมายกับเรื่องราวต่าง ๆ นับจากอดีตถึง

ปัจจุบันและยังส่งผลถึงอนาคต เรื่องเล่าประสบการณ์จึงน าเสนอในรูปแบบของอัตชีวประวัติสู่การวิเคราะห์บริ บททางสังคม 

นภาภรณ์ หะวานนท์ (2552) ได้ศึกษา การศึกษาเรื่องเล่านั้นให้ความสนใจกับบุคคลที่ให้ ความหมายกับประสบการณ์มากมาย

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และถูกมองว่าการวิจัยสามารถเคลื่อนไปสู่ความคิดที่ว่า ความจริงถูกสร้างโดยกระบวนการทางสังคม มนุษย์

ใช้เรื่องเล่าและเรื่องราวที่สร้างขึ้น ในการจัดระเบียบออกมาเป็นบท  ตอน หรือฉากต่างๆ วิธีการศึกษาเรื่องเล่า ยังให้

ความส าคัญกับผู้เล่าเรื่องซึ่งมีประสบการณ์ที่นักวิจัยให้ความสนใจในฐานะเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้รู้ และสามารถสะท้อนตัวตน

ออกมาแทนการมองว่าผู้เล่าเป็นวัตถุเพื่อการศึกษาในกระบวนการวิจัย วิธีการศึกษาเรื่องเล่ายังเป็นประเด็นใหม่ในการวิจัยและ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการและคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคุณภาพครั้งนี้จ านวน 3 กลุ่ม 

  1. ผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ คือ คุณริญญาภสัร ์พลังธนสุกิจ 

  2. พนักงานภายในร้าน 1 คน 

  3. ผู้บริโภค 5 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณเ์ชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลหลกัจ านวน 3 กลุ่ม มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ิจัย

ได้เตรียมแนวค าถามของการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการก่อนลงพื้นที่  

วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการบันทึกเสียงระหว่างสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครบถ้วนและชัดเจนมีเนื้อหาตรงกับแนวค าถามของผู้วิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

            ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก

จากผู้ให้ข้อมูลหลัก และน าข้อมูลเหล่านั้นมาถอดเทปแบบค าต่อค า (Verbatim)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวผู้วิจัย ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยต้องลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล มีความพร้อมในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
ถึงปัญหาและแนวทางในหัวข้อท่ีก าหนด เพราะฉะนั้นตัวผู้วิจัยจึงมีความส าคัญในการหาข้อมูลเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการและ
ครอบคลุมขอบเขตของข้อมูลให้ได้มากที่สุด 

2. แนวค าถามในการวิจัยเป็นการสร้างค าถามเพื่อก าหนดขอบเขตค าถามให้มีความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ 

โดยประกอบเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือประเด็นที่จะศึกษาและเพื่อให้บรรลุวัตประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยประเด็น

ค าถามได้แก่ ศึกษาเรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการ , ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อ

สุขภาพ  

3. เครื่องบันทึกเสียง เป็นสิ่งจ าเป็นในการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการอัดเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยก่อนการสัมภาษณ์ต้องของอนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนท าการบันทึกเสียง 

4. กล้องถ่ายรูปที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บภาพประกอบในการลงพื้นที่วิจัยโดยก่อนการบันทึกภาพต้องขอ

อนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจนั้นก่อนบันทึกภาพ 

 5. สมุดจดบันทึก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์ ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลถึงประเด็นที่ต้องการ

ศึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลจึงไม่เน้นท่ีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนั้น ความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูล จึงฝากไว้ที่คุณภาพของผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ 

(อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ 2551, หน้า 282) โดยตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่อออกจากภาคสนามก็ต้อง

มีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบค าถามวิจัยได้หรือไม่ และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

น่าเชื่อถือเพียงใด การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสาม 

เส้า (Triangulation Method) ซึ่งกระท าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล 

เพื่อพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าดา้นผู้วิจัย เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้ามีผู้เก็บข้อมูลรวม 2 คนแล้ว ข้อมูลที่ได้ควรจะ

ตรงกัน 

3. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะ

ได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร 
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 โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) 

มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเป็นไปตามที่ต้องการของผู้วิจัย ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นครบถ้วนตามการตรวจสอบของ

ข้อมูลสามเส้าทั้งด้านข้อมูลที่ครบถ้วนท้ังบุคคลและสถานท่ี ด้านผู้วิจัยที่น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นตรงกัน และ

ด้านวิธีการเมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้ก็จะมีผลเหมือนเดิม 

      

ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า คุณริญญาภัสร์ พลังธนสุกิจ ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café มีเป้าหมายในการท าธุรกิจร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน 

โดยผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม และน าความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จาก

การศึกษาและท าธุรกิจเป็นเวลา 2 ปี เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ลูกค้าโดยตรง ในการศึกษาเรื่องเล่าความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café ขอน าเสนอดังนี ้  

1. ประวัติของผู้ประกอบการ 

1.1 ชีวิตในวัยเด็ก 

 ผู้ประกอบการเกิดและท างานท่ีกรุงเทพมหานคร สมัยที่ยังเป็นเด็กเมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนจะถูกส่งไปบ้านคุณตา อยู่ที่

จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ ที่บ้านท าฟาร์มปลาเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด ผู้ประกอบกา รชอบเล่นซุกซนแบบ

เด็กผู้ชาย ชอบใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ อยู่อย่างพอเพียง ผู้ประกอบการมีความคิดว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กเป็นสิ่งส าคัญต่อ 

เพราะส่งผลด้านความคิดและความเชื่อที่เป็นตัวของตัวเอง แตกต่างจากช่วงศึกษาเล่าเรียนจนถึงช่วงการท างานเนื่องจากต้องมา

ใช้ชีวิตอยูใ่นกรุงเทพ    

 1.2 การศึกษา 

 ประสบการณ์ช่วงศึกษาช้ันมัธยมปลายผู้ประกอบการเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดื้อ เกเร ท าให้ผลการเรียนไม่ดี

ต้องเรียนซ้ าช้ัน ผู้ประกอบการมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงต้องการเข้าเรียนคณะที่ได้ช่วยเหลือสังคม ผู้ประกอบการสามารถ

เรียนจบในระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 1.3 การท างาน 

 การท างาน สมัยเรียนช้ันมัธยมศึกษาผู้ประกอบการเริ่มท างานหาเลี้ยงดูตัวเองโดยการ  ขายเสื้อผ้า ขายของทาง

อินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการถูกเลี้ยงดูมาแบบปล่อยให้รับผิดชอบ รู้จักใช้ชีวิตด้วยตนเอง เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผู้ประกอบการเริ่มท างานครั้งแรกท่ียูนิเซฟเป็นองค์กรเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก งานดังกล่าวมีลักษณะที่ตรงกับสาขาที่ผู้ประกอบการ

ส าเร็จการศึกษามาประกอบกับมีความชอบส่วนตัวกับงานลักษณะนี้ ต่อมาได้ย้ายมาท างานทางด้าน การตลาดการส่งเสริมการ

ขาย จนกระทั่งผู้ประกอบการได้มาท างานในต าแหน่งฝึกอบรมพนักงานขายของบริษัทซัมซุงและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ

ได้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ จึงท าให้มีเงินสะสมเพื่อใช้ลงทุนประกอบธุรกิจของตนเอง  
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 1.4 การเร่ิมต้นท าธุรกิจ 

 การเริ่มต้นท าธุรกิจ ด้วยบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการนั้นเป็นบุคคลที่มีรูปร่างอ้วนจึงพยายามใช้วิธีการออกก าลัง

กายเพื่อลดน้ าหนัก ในขณะเดียวกันได้สังเกตพบว่าปัจจุบันผู้คนมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น แต่การ

ออกก าลังกายที่หักโหมมากเกินไปไม่ได้เป็นปัจจัยให้น้ าหนักลด การลดน้ าหนักให้ได้ผลนั้นต้องประกอบด้วยวิธีการการออก

ก าลังกายและการเลือกรับประทานอาหาร ผู้ประกอบการจึงได้เริ่มต้นศึกษาถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหาร ที่ดีต่อ

สุขภาพ ท าให้มีเป้าหมายต้องการท าธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้ติดต่อกับตัวแทนจ าหน่ายอาหารสุขภาพผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน์เพื่อต้องการน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายในร้านของตนเองโดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอาหารเพื่อ

สุภาพ ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจน าเงินทุนที่ได้จากการท างานลงทุนเปิดร้านอาหารสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการได้สร้างช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้าน 

ผู้ประกอบการได้ด าเนินธุรกิจด้วยตนเองและมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาของร้านให้เพิ่มมากข้ึน  

 1.5 รูปแบบธุรกิจ 

 ธุรกิจของผู้ประกอบการ เป็นธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นเจ้าของกิจการคนเดียว เป็นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 

ภายในร้านผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ รวมทั้งขนมสุขภาพแบบส าเร็จรูปมีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการ

จัดเก็บ และมีรายละเอียดของโภชนาการในการบริโภคต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน 

 1.6 กลยุทธ์ในการท าธุรกิจ 

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีความหลากหลาย เพื่อสร้าง 

ความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีการออกแบบบรรณจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสะดวกต่อการจัดเก็บ  

 กลยุทธ์ด้านราคา ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) คือ การที่ผู้ผลิตหรือร้านค้าก าหนดระดับ

ราคาของสินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างแบบ ต่างรุ่นหรือมีระดับคุณภาพแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าใน

ระดับราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการขายมากกว่าการผลิต 

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีช่องการจ าหน่ายแบบเดียวกัน  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

ผู้ประกอบการได้ส่งเสริมการขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการใช้บัตรสะสมแต้มเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบสิบครั้งจะได้รับ

ส่วนลดจากทางร้าน    

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการไดส้่งเสริมการขายผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการใช้บัตร 

สะสมแต้มเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบสิบครั้งจะไดร้ับส่วนลดจากทางร้าน 

 1.7 กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

 กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่รักสุขภาพหรือกลุ่มที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพ โดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้ 

 พฤติกรรมผู้บริโภค มีความต้องการในการดูแลสุขภาพโดยในการเลือกอาหารของผู้บริโภคจะต้องค านึงถึงปริมาณ

แคลอรี่ในอาหารและค านึงถึงไขมันโดยจะบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ าและดีต่อสุขภาพ 
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  1.7.1 กลุ่มลูกค้าพ่ึงเริ่มบริโภคอาหารสุขภาพ ผู้ประกอบการจะให้ข้อมูลและแนะน าเรื่องการบริโภค 

และการออกก าลังกายเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวทางในการเริ่มต้นเรื่องการดูแลสุขภาพและการบริโภคอย่างถูกต้อง  

  1.7.2 กลุ่มลูกค้าท่ีบริโภคมาระยะหนึ่ง ลูกค้ากลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับเรื่องของแคลอรี่ ลูกค้าจะมี 

การนับแคลอรี่ในการรับประทานแต่ละมื้อ 

     1.7.3 กลุ่มลูกค้าท่ีบริโภคมาเป็นเวลานาน ลูกค้ากลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพมากและจะ

ไม่รับประทานอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช้อาหารเพื่อสุขภาพ 

  1.7.4 กลุ่มลูกค้าท่ีมีอาการแพ้ ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีอาการแพ้ ไม่สามารถบริโภคอาหารบางชนิดได้ 

 1.8 ปัจจัยความส าเร็จ 

  ปัจจัยความส าเร็จ เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ประกอบการ

ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

   1.8.1 แนวคิดในการท าธุรกิจ เกิดจากการที่ผู้ประกอบการสนใจในเรือ่งของการออกก าลังกายและตอ้งการที่

จะลดน้ าหนัก จึงศึกษาหาข้อมูลพบว่าอาหารเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้น้ าหนักลดลงได้ และผู้คนมีความต้องการในการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพและมีอัตราการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นโอกาสและความต้องการของ

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการจึงได้เริ่มท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้ประกอบการจะทราบว่าผู้ประกอบการนั้นเป็นคนรักสุขภาพมากและออกก าลังกายสม่ าเสมอจึงส่งผลให้ผู้ประกอบกา รมี

บุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาสุขภาพแก่ลูกค้า ลูกค้าจึงสามารถเอาเป็นแบบอย่างและสามารถน าไปบอกต่อได้ 

1.8.2 ด้านการด าเนินงาน ผู้ประกอบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค โดยการดูแลเอาใส่ใจถึง 

ความต้องการของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการจึงคอยแนะน าและให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  

โดยมีช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว ท าให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับตราสินค้าจนเกิดการ

กลับมาซื้อซ้ า ในการแนะน าและคอยดูแลใจเอาใจใส่ลูกค้า ท าให้ลูกค้าช่ืนชอบในการให้บริการของผู้ประกอบการ 

1.8.3 แนวคิดในการรับมือกับปัญหา ผู้ประกอบการมีความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจในตัว

ของปัญหา ท าให้เมื่อมีปัญหาผู้ประกอบการมักจะแก้ไขปัญหาได้ และน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่

ตลอดเวลา อย่างเช่น เมื่อมีปัญหาในการส่งสินค้า ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ผู้ประกอบการจะมีการกล่าวขอโทษและอธิบายถึง

สาเหตุด้วยความจริงใจท่ีมีแก่ลูกค้าและหากสินค้าเกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะรับผิดชอบทุกอย่างโดยการส่งสินค้าตัวนั้น

ใหม่และมีการแถมสินค้าเพื่อเปน็การขอโทษแก่ลูกคา้ ถือเป็นการสร้างบริการหลังการขายและยังท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ในการบริการของทางร้าน 

  1.8.4 การตอบสนองกับลูกค้าและพนักงาน ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพนักงานโดย

ผู้ประกอบการได้ใส่ใจทุกรายละเอียด เช่น จากการสัมภาษณ์จากลูกค้ารายหนึ่ง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากทางร้านและเกิดสินค้า

ตกหล่นหรือไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการจะท าการตรวจสอบและเมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าตกหล่นจริงผู้ประกอบการจะกล่าว

ขอโทษและให้คนส่งของส่งสินค้าไปยังท่ีอยู่ของลูกค้าพร้อมกับสินค้าใหม่อีกหนึ่งช้ินเพื่อเป็นการขอโทษและรักษาความสัมพันธ์
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ความส าเร็จ 
ของร้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 

ประสบการณ์ 

กลยุทธ์ 

การ
ด าเนินงาน 

การรับมือ 
กับปัญหา 

อันดีกับลูกค้าไว้ ด้านการตอบสนองกับพนักงานจากการสัมภาษณ์พนักงานรายหนึ่งได้กล่าวว่าผู้ประกอบการมีการจัดการ

ภายในร้านท่ีดีมาก หากมีใครท าผิดพลาดจะกล่าวตักเตือนและให้โอกาสเสมอ เพราะผู้ประกอบการมีความคิดที่ว่าไม่มีใครเก่ง

แต่เกิด อีกทั้งยังให้คอยสอนและให้ความรู้ให้การท างานในทุกๆวัน ซึ่งเป็นผลดีทั้งสองฝ่าย  

 1.9 แนวทางของธุรกิจในอนาคต  

 การวางแผนที่จะขยายสาขาเพิ่ม โดยการเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพในแบบบุฟเฟต์เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักในการ 

ออกก าลังกายและผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สิ่งที่ท าให้เกิดความส าเรจ็ของร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

 2.1 ด้านการเก็บสินค้า มีการสั่งซื้อสินค้าที่เกินก าหนดท าให้มีสินค้าท่ีมากเกินไป เมื่อจ าหน่ายไม่หมดส่งผลให้ 

สินค้าหมดอายุและเกิดการขาดทุน 

 2.2 ด้านซัพพลายเออร์ ในบางครั้งซัพพลายเออร์มีการขนส่งที่ไม่ตรงเวลาตามที่ก าหนด ท าให้มีปัญหาในเรื่องเวลา

และการด าเนินงาน อีกทั้งยังมีปัญหาในด้านสินค้าท าให้เกิดของเสียหรือส่งสินค้ามาไม่ครบ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ด้านการเก็บสินค้า 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ด้านพนักงาน 

คู่แข่ง 

ด้านซัพพลายเออร์ 

 2.3 ด้านพนักงาน พนักงานท างานไม่ได้ตามที่มอบหมายไว้ เนื่องจากพนักงานยังไม่มีความรู้ในการท างาน 

ผู้ประกอบการจึงคอยสอนและบอกวิธีแก้ปัญหาแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาในครั้งต่อๆไปได้ 

 2.4 ด้านการจัดจ าหน่าย เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าโดยที่ผู้ประกอบการยังไม่มีสินค้าในปัจจุบันและจะส่งสินค้าให้ใน

ภายหลัง (Pre-order) ท าให้ในการขนส่งบางครั้งมีปัญหาในด้านของความล่าช้า สินค้าไม่ถึงผู้บริโภคตามที่ได้ก าหนดกันไว้  

 2.5 คู่แข่ง เป็นร้านท่ีท าธุรกิจจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบเดียวกันหรืออยู่ในละแวกใกล้เคียง เช่น ร้าน 

ที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกัน ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ปัญหาและอุปสรรคที่พบของร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “เรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารและขนม

เพื่อสุขภาพ Nature farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยขออภิปรายตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 เรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature 

farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงแนวคิดในการท างาน ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ 

ในการเริ่มต้นท าธุรกิจโดยเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ จึง

ได้เริ่มท าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ท าให้เป็นร้านอาหารที่ดีและมีคุณภาพ เรื่องเล่าความส าเร็จมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ อมรภิญโญ (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จที่ยั่งยืoของผู้ประกอบการรายย่อย

ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้าน ความรู้ทักษะการบริหาร ด้านทุน ด้านความตั้งใจ และด้านประสบการณ์การประสบ

ความส าเร็จของผู้ประกอบการเกิดจาก แนวคิดในการท าธุรกิจ ริเริ่มด้วยการมองหาปัญหาและเล็งเห็นถึงความต้องการของ
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ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบการเป็นคนช่างสังเกตและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการริเริ่มท าธุรกิจ

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในการด าเนินงานธุรกิจ ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้kและพนักงาน คอยให้ความช่วยเหลือ

และค าแนะน าแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความจงรักภักดีกับตราสินค้าจนเกิดการกลับมา

ซื้อซ้ า หรือในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น อย่างเช่น สินค้ามีการขนส่งล่าช้า สินค้าเสียหาย ผู้ประกอบการมีวิธีแก้ปัญหาโดยการกล่าว

ขอโทษและแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มใจ และมีของตอบแทนให้แก่ลูกค้าแทนค าขอโทษ ถือเป็นการสร้างบริการหลังการ

ขายและยังท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการของทางร้านในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Mckansey 

(2550) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จเป็นหลักการหรือแนวทางที่ท าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (CSF Analysis)เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจมีทั้งหมด 7 ประกาศ 1. ความมุ่งมั่น  2. ภูมิ

ปัญญา 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 5. มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร 6. ทักษะการแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจ 7. การบริหารเวลา   
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการมีข้อจ ากัดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมทั้งการจ าหนา่ยหน้าร้านและการ 

ประชาสมัพันธ์ของร้านยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก จึงควรมีแนวทางดังนี ้

 ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เนื่องจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังมไีม่ 

มาก ควรมีเว็บไซตเ์ป็นของตัวเองเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้น หรือเพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธส์ินค้าภายในร้านและควรขยาย

สาขาของร้านให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายหน้าร้านและยอดขายให้มากขึ้น เมื่อมีการจ าหน่ายหนา้ร้าน

เพิ่มขึ้นก็จะท าให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ เพ่ือน าไปสู่ธุรกิจ 

ร้านอาหารและสุขภาพท่ีมั่นคงอย่างยั่งยืน  เพื่อต่อยอดความส าเร็จของผู้ประกอบการ     

 2. ผู้ประกอบการควรมีการวิจัยเกีย่วกับปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและยกระดับ

มาตรฐานร้านอาหารและขนม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุภาพของคนในสังคม 
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