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กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลือจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.บุษบา สิทธิการ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆของงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนกระทั้งเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ  
อาจารย ์ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการในการสอบ และ อาจารย ์ดร.ฉตัรฤดี จองสุ
รียภาส กรรมการในการสอบ ท่ีไดเ้สียสละเวลาและกรุณาใหค้วามรู้และค าแนะน าเพิ่มเติมในการ
แกไ้ขปรับปรุงงานการคน้ควา้อิสระเล่มน้ีใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูเ้ขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ดทุ่นท่านท่ีเมตตาและเสียสละ
เวลาอนัมีค่าในการใหส้ัมภาษณ์และใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น โดยมีการก าหนดช่ือร้าน
สมมติ เป็น ร้าน  A B C และ D แทนช่ือร้านจริง ตลอดจนขอขอบคุณร้านอาหารสุขภาพทุกร้านท่ี
เมตตาเอ้ือเฟ้ือใหใ้ชส้ถานท่ีในการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ทา้ยท่ีสุดน้ีผูเ้ขียนขอนอ้มรับอภยัเป็นอยา่งสูงหากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้ผดิพลาดหรือขาดตก
บกพร่องประการใด และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจ
ในธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด 

พรทิพย ์อินทรพรอุดม 
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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าอสิระ แนวทางการพฒันาธุรกิจของร้านอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 

ช่ือผู้เขียน   พรทิพย ์อินทรพรอุดม 

หลกัสูตร   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 

อาจารย์ทีป่รึกษา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา สิทธิการ 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาโดยอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาบริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างใช้เก็บขอ้มูลจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 4 ร้าน ซ่ึงใชร่้วมกบัการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และแบบสอบถาม ใชเ้ก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ี
มีต่ออาหารคลีนฟู้ ด จ  านวน 300 ตวัอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
แบบจดัหมวดหมู่แลว้น ามาเช่ือมโยงกบัผลของแบบสอบถาม ในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณนั้นใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี ร้อย
ละและค่าเฉล่ียเลขคณิต  

 ผลการศึกษาพบวา่บริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ดา้น
ผลิตภณัฑมี์การจดัตารางอาหารใหลู้กคา้แบบเป็นเหมาเป็นโปรแกรมอาหารรายวนั รายสัปดาห์หรือ
รายเดือนโดยท่ีทางร้านเป็นผูก้  าหนดเมนูในแต่ละม้ือให้กบัลูกคา้ ดา้นราคาพบวา่อาหารคลีนฟู้ ดมี
ราคาสูงกว่าอาหารตามทอ้งตลาดทัว่ไป ผูป้ระกอบการก าหนดราคาจากตน้ทุนเป็นหลกัเน่ืองจาก
วตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูง ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายพบว่าส่วนใหญ่จ าหน่ายใน
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รูปแบบของ Delivery เป็นหลกั และไม่มีบริการให้ทานท่ีร้าน ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่
ผูป้ระกอบการใชส่ื้อ Social Media เป็นหลกัในการท าการตลาด ดา้นบุคลากร พบว่าธุรกิจอาหาร
คลีนฟู้ ดมีพนกังานอยา่งนอ้ย 2 คน ผูป้ระกอบการเป็นผูล้งมือท าอาหารเอง และมีความรู้เป็นอยา่งดี 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่าร้านส่วนใหญ่ไม่มีพื้นท่ีให้บริการทานในร้าน การตกแต่ง
ร้านเป็นไปตามความชอบของผูป้ระกอบการและมีความเรียบง่าย ดา้นกระบวน พบว่าร้านส่วน
ใหญ่มีกระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็ว และเกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ย เพราะวา่มีการจ ากดัเมนูอาหารใน
แต่ละวนัร้านเป็นผูจ้ดัเมนูอาหารใหลู้กคา้เอง และมีบริการส่งอาหารใหลู้กคา้ ก่อน 11.00 น. ทุกวนั 

 ในส่วนของผูบ้ริโภคพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั มีรายได ้20,000 บาทข้ึนไป และ
สาเหตุท่ีเลือกรับประทานอาหารสุขภาพเพราะต้องการให้สุขภาพแข็งแรง  ส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อความต้องการผูบ้ริโภค นั้นทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเม่ือเรียงล าดบัแลว้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้น
บุคลากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายสะอาดเหมาะสม และพนกังานบริการดว้ยความสุภาพ
เป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส 

ค าส าคัญ:  ธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด/ผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด/ส่วนประสมทางการตลาด 
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Degree Master of Business Administration (Business Administration) 

Advisor Asst. Prof. Bussaba Sittkarn, Ph. D. 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study were: (1) To study context of clean food in 
Mueang district, Chiang Rai  Province; and (2) To study marketing mix effective customer need 
clean food in Mueang district, Chiang Rai. The research was analyzed by quantitative and 
qualitative method. In addition to participant observation, the semi-structured interviews were 
employed to entrepreneurs of four clean foods in Mueang district, Chiang Rai for data collection. 
Moreover, questionnaire survey was employed to 300 samples of clean food customers. Content 
analysis was employed for qualitative data; whereas computer analysis program was used for 
quantitative data analysis that presented in form of frequency, percentage and means. The results 
of the study were cross examination and then presented according to marketing mix factors (7Ps). 

 The study revealed as follows; the context of clean food in Mueang district, Chiang Rai, 
the products are set the menu in each meal for customers by daily, weekly or monthly course. 
Price factor, the price of clean food is higher than the market generally. Price of products is based 
on the cost of raw materials used in the cooking process. The distribution channels, the study 
shows that mainly sold in form of delivery service and do not serve in the restaurant. Promotion 
marketing, entrepreneurs will use social media as a major in marketing. Human resources, clean 
food businesses should employ at least 2 people and entrepreneurs were cooked by themselves. 
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The physical environment, most stores will not serve in the restaurant. The restaurant is decorated 
according to the simplicity. The process, the most stores have a quick process and few errors 
because the limited menu in each day. Entrepreneurs decide the menus and delivery service to 
customers before 11:00 a.m. in everyday.  

 In aspect of customers, there are mostly female, age between 20-30 years old which 
having bachelor degree, careering as a business owner with an income more than 20,000 baht. 
The main reason of having the clean food is to have health awareness. The level of their needs on 
marketing mix factors (7Ps) is in high level for six factors except the level of the promotion factor 
is moderated. However, the human resource is considerate to be the most important factor consist 
of employees wear clean suits, and employees have service mind. 

Keywords:  Clean Food Business/Clean Food Customer/Marketing Mix 
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อาหารคลีนฟู้ ด 

 
 

34 
4.10  ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
อาหารคลีนฟู้ ด 

 
 

36 
4.11  ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 
 

38 
4.12  ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพและการน าเสนอของธุรกิจ
อาหารคลีนฟู้ ด 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง หน้า 

4.13  ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความ
ตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการของธุรกิจ
อาหารคลีนฟู้ ด 

 
 

40 
4.14  ค่าเฉล่ียของความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps )

ธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดหรืออุปสงคข์องผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 
 

41 
4.15  การวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) ระหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

อาหารคลีนฟู้ ดและบริบทธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด 
 

42 
4.16  ค่าเฉล่ียอุปทานของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 46 
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สารบัญภาพ 

ภาพ หน้า 

1.1  สถิติการเสียชีวติของประชากรไทยจากกลุ่มโรค NCDs 2 
1.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 5 
4.1  ค่าเฉล่ียของความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

(7Ps)ธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดหรืออุปสงค ์(Dmand) ของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 
 

41 
4.2  แสดงค่าเฉล่ียของบริบทร้านอาหารคลีนฟู้ ด หรืออุปทาน (Supply) ของ

ผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 
 

45 
4.3  การเปรียบเทียบระหวา่งอุปสงค ์(Demand) ของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด และ

อุปทาน (Supply) ของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

 ในยคุปัจจุบนัน้ีเป็นยุคท่ีผูค้นต่างใชชี้วิตเร่งรีบอนัเน่ืองมาจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีขาดความสมดุลกนั ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้กลายเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง 
จึงท าให้ผูค้นในยุคน้ีไม่มีเวลาให้กบัการใส่ใจในสุขภาพ ในเร่ืองการออกก าลงักาย และการเลือก
รับประทานอาหาร การรับประทานอาหารในสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสมทางโภชนาการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อสุขภาพ จะเห็นวา่ในปัจจุบนัน้ีคนนิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูป และอาหารประเภท 
Junk Food กนัมากข้ึน เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว แต่ผลท่ีตามมาคือส่งผลเสียต่อ
สุขภาพในระยะยาว เน่ืองจากอาหารเหล่าน้ีมกัจะมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต น ้ าตาล เกลือ
และไขมนัอ่ิมตวัในปริมาณท่ีสูงซ่ึงไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ยิ่งประกอบกบัการท่ีไม่มีเวลาออก
ก าลงักายและบริโภคผกัและผลไมน้อ้ยลงแลว้ ก็จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดโรคภยัต่างๆ อยา่งกลุ่ม
โรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อนัไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหวัใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้นลงพุง และท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือโรคมะเร็ง เป็นตน้  
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ทีม่ำ ส านกักองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 

ภำพที ่1.1 สถิติการเสียชีวติของประชากรไทยจากกลุ่มโรค NCDs 

 จากรูปจะเห็นว่า ประชากรไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากถึง 73% ของประชากร
ทั้งหมด และพบว่าปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคก็คือ การรับประทานอาหารท่ีไม่มีความเหมาะสม
ทางดา้นโภชนาการ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เม่ือผูค้นเร่ิมเห็นแนวโน้มของการเกิดกลุ่มโรค NCDs 
ในประชากรไทยนั้นมีเพิ่มมากข้ึน และเล็งเห็นวา่สาเหตุของการเกิดโรคมีปัจจยัท่ีส าคญัมาจาการใช้
ชีวิตท่ีละเลยต่อการใส่ใจในสุขภาพ จึงท าให้ปัจจุบันประชากรไทยในยุคใหม่เร่ิมหันมาให้
ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยการออกก าลงักาย ควบคู่ไปกบัการใส่ใจในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ อยา่งจะเห็นวา่ในปัจจุบนัมีกระแสนิยมการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากข้ึน และท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจอย่างมากในขณะน้ี คือ การรับประทานอาหาร ท่ี
เป็นแบบคลีนฟู้ ด 
 คลีนฟู้ ดคือ การทานอาหารท่ีมีความครบถว้นทางดา้นโภชนาการ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
ไขมนัต ่าและผ่านกระบวนการการปรุงแต่งน้อยท่ีสุดหรือไม่ปรุงแต่งเลยยิ่งดี เพราะจะท าให้ได้
สัมผสัรสชาติจากธรรมชาติมากท่ีสุด และไดรั้บคุณประโยชน์จากอาหารมากท่ีสุดดว้ย ซ่ึงหลกัใน
อาหารคลีนจะมีดงัน้ี คือขดัสีใหน้อ้ยท่ีสุด เช่น ขา้วจะตอ้งไม่เป็นขา้วขาว ขนมปังก็ตอ้งไม่เป็นขนม
ปังขาว  ท่ีส าคญัคือปรุงแต่งเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น เล่ียงการใชน้ ้ ามนัทอดหรือผดัจนท่วม แต่อาจเติมน ้ า
สลดัจากน ้ ามนัธรรมชาติได ้ ไม่ปรุงน ้ าตาล, น ้ าปลา, เกลือหรือเติมรสจดัจนท าให้รสผิดไปจาก
ธรรมชาติมากไปซ่ึงจากระบวนการท่ีกล่าวมาจึงท าให้การรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ ดจึงมี
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ประโยชน์ต่อสุขภาพ และยงัเหมาะกบัผูท่ี้ควบคุมอาหาร ควบคุมน ้ าหนกั ท าให้ลดการเกิดโรคและ
การรับประทานอาหารแบบคลีนนั้นนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพดีแลว้ ยงัเป็นการช่วยชะลอวยัได้
อีกดว้ย ดงันั้นการรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ ดจึงเป็นการกินเพื่อสุขภาพ ดงัค ากล่าวท่ีว่า “กิน
เพื่ออยู ่ไม่ใช่อยูเ่พื่อกิน” 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการกินอาหารแบบคลีนฟู้ ดว่า
ไม่ไดเ้ป็นแค่กระแสนิยมเพียงชัว่คร้ังชัว่คราว แต่ยงัสามรถเป็นทางเลือกให้กบัคนในยุคปัจจุบนัท่ี
เร่ิมหันมาใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน และท่ีเลือกศึกษาในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
เพราะวา่ธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดของตลาดในจงัหวดัเชียงราย โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง ซ่ึงมีความ
เปล่ียนแปลงของกระแสการบริโภคนิยมท่ีเป็นอาหารประเภทคลีนฟู้ ดแต่ยงัไม่แพร่หลาย เน่ืองดว้ย
ยงัไม่มีร้านขายท่ีเป็นเอกเทศ จะมีแต่ในลกัษณะท่ีเป็นธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด แบบไม่มีหนา้ร้านเป็น
รูปธรรม มีแต่แบบรับออเดอร์ออนไลน์ หรือแบบโทรสั่ง ท่ีเป็น Delivery เท่านั้น เพื่อเป็นการ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด และกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ดท่ีเพิ่มข้ึนในจงัหวดั
เชียงราย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจวา่เราควรจะมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมอยา่งไรเพื่อเป็นการ
รองรับตลาดของธุรกิจ และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีมีเพิ่มมากข้ึน  

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.2.2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีน

ฟู้ ดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาโดยรวมดงัน้ี 

1.3.1.1 บริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในดา้น
ปัจจยัส่วนประสมท าการตลาด (7P’s) 

1.3.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ท่ีมีผลความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหาร
คลีนฟู้ ด 
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1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

1.3.2.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.3.2.2 ผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพ ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบแนวทางการท าธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 

1.4.2 ท าใหท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ดตามส่วนประสมทางการตลาด 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย 
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1.5 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที ่1.2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

 

บริบทของร้ำนอำหำรคลนีฟู้ด 

ตำมส่วนประสมำทำงกำรตลำด(7Ps) 

 
1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

5. บุคลากร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการ 

 

 

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคอำหำรสุขภำพ
ทีม่ต่ีออำหำรคลนีฟู้ด ในเขตอ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัเชียงรำยตำมส่วนประสมทำง

กำรตลำด 7P’s 
 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

5. บุคลากร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการ 

 
 
 
 

 

 

แนวทางการท าธุรกิจของร้านอาหารคลีนฟู้ ด ตามส่วนประสมทาง
การตลาด ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

Supply 
 

Demand 



6 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.6.1 อาหารคลีนฟู้ ด หมายถึง อาหารท่ีสะอาดเน้นความใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด 
เป็นอาหารท่ีมีความครบถว้นทางดา้นโภชนาการ สะอาด ปลอดภยั ไร้การปนเป้ือนจากสารเคมี ถูก
สุขลกัษณะ ไขมนัต ่าและผา่นกระบวนการการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ปรุงแต่งเลย โดยจะมีเกณฑ์
ในการก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1.6.1.1 วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารจะตอ้งมีความสดใหม่เสมอ เช่น เน้ือสัตว ์ผกั
สดและผลไมจ้ะตอ้งมีความสดใหม่ 

1.6.1.2 ผกัสดและผลไมท่ี้ใช้ในการประกอบอาหารจะตอ้งไดรั้บการรับรองว่าเป็น
พืชผกัออแกนิค หรือปลอดสารพิษ 

1.6.1.3 เน้ือสัตวท่ี์น ามาประกอบอาหารจะตอ้งไม่มีการใชส้ารเคมี หรือเป็นเน้ือสัตว์
ปลอดสารท่ีไดรั้บการรับรอง  

1.6.1.4 ในการปรุงหรือประกอบอาหารจะตอ้งเนน้การปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุด เช่น อาหาร
จะตอ้งไม่รสจดัจา้น  

1.6.2 บริบทธุรกิจ หมายถึงจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด ขอ้มูลทัว่ไปของ
ร้าน ตามส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

1.6.3 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการให้บริการ 
ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.6.3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือจะดูท่ีตวัอาหาร ไดแ้ก่ ดูความหลากหลายของ
เมนู ความสะอาด ความสดใหม่ของวตัถุดิบท่ีใชแ้ละคุณภาพของอาหาร   

1.6.3.2 ดา้นราคา (Price) คือ การเปรียบเทียบระหวา่งราคากบัคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ วา่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมการแสดงราคาชดัเจน และความหลากหลายของราคา 

1.6.3.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอไหม การ
เดินทางสะดวกหรือไม่ และมีช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือให้บริการทางไดบา้ง เช่นจ าหน่ายแบบ 
Delivery มีรับออเดอร์ล่วงหนา้ หรือฝากวางขายหนา้ร้านอ่ืน เป็นตน้ 

1.6.3.4 ด้านการส่งเสริม (Promotions) คือร้านมีการโปรโมทร้าน หรือมีกิจกรรม
อะไรส าหรับลูกคา้บา้ง เช่น อาจจะมีการโปรโมทร้านผา่น Social media ต่างๆ มีกิจกรรมส่วนลดใน
เทศการพิเศษต่างๆ มีการแจกคูปองส่วนลด หรือมีการท าบตัรสะสมแต้มเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็น
ส่วนลด หรือรับสิทธิพิเศษอ่ืนๆเป็นตน้ 
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1.6.3.5 ดา้นบุคคลากร (People) คือ บุคลากรของร้าน ได้แก่ เจา้ของร้าน พนักงาน 
คนท าอาหาร มีความรู้เก่ียวกบัอาหารมากหรือนอ้ย การบริการลูกคา้ดีหรือไม่ดี มีปฏิสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ดีหรือไม่ เป็นตน้ 

1.6.3.6 ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) คือสภาพแวดลอ้มของ
ร้านภายนอกมีความร่มร่ืน การตกแต่งสวยงาม และสภาพแวดล้อมภายในเป็นอย่างไร เช่น การ
ตกแต่งภายใน พื้นท่ีใชส้อยมีอากาศถ่ายเทสะดวก หอ้งครัวสะอาดเรียบร้อย เป็นตน้ 

1.6.3.7 ดา้นกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการให้บริการ เช่น การให้บริการมี
ความถูกตอ้ง รวดเร็วครบถว้นตามท่ีลูกคา้สั่งหรือไม่ การให้บริการลูกคา้ดว้ยความเป็นกนัเอง ยิ้ม
แยม้แจ่มใส และเอาใจใส่ลูกคา้ เป็นตน้ 

1.6.4 ความต้องการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด หมายถึง ความต้องการเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่ออาหารคลีนฟู้ ด 

1.6.5 อุปสงค์ (Demand) ของผลิตภณัฑ์อาหารคลีนฟู้ ด หมายถึง ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 

1.6.6 อุปทาน (Supply) ของผลิตภณัฑ์อาหารคลีนฟู้ ด หมายถึง บริบทของธุรกิจอาหาร
คลีนฟู้ ดท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด 



 
 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาแนวทางการพฒันาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงรายไดน้ าทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการศึกษาคร้ังน้ี โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 
 2.2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ความหมายอาหารคลีนฟู้ ด 
 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service  Mix) ของ Philip  Kotlerไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  
ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้
 ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ (อดุลย ์จาตุรงค,์ 
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2546 ,หนา้ 61) กล่าววา่ผลของท าเลท่ีตั้งท่ีมีต่อการเลือกร้านคา้นั้นเห็นไดง่้ายมาก ผูบ้ริโภคท่ีอยูไ่กล
ออกไปมกัจะมีโอกาสท่ีมาซ้ือนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่กลก้บัร้านคา้มากกวา่  
 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้
บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ (อดุลย ์จาตุรงค์, 2546, หนา้ 77) กล่าววา่กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสามรถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ ข่าวสารท่ีนักการตลาดส่งไป “เตือนใจ” ให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขา้มีปัญหา สินคา้ของเราสามรถ
แกปั้ญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบคุณค่าให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลงัการ
การซ้ือเป็นการยนืยนัวา่การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
 ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม  
การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  
มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation)  
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้ง
ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในด้าน
แผนปฏิบติัการของธุรกิจ นั้นคือเป็นการเลือกใชเ้คร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งสามารถรับรู้การ
ใหคุ้ณค่าและวางแผนดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดย
ไดก้ล่าวถึง แนวคิดส่วนประทางการตลาดของ Philip  Kotler ดงัน้ี 
 P ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ (Product) ซ่ึงได้แก่ สินคา้ (Goods) และบริการ (Service) ท่ีธุรกิจ
พฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้
และบริการมีทั้งท่ีจบัตอ้งได้และไม่สามารถจบัตอ้งได้ นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์ยงัรวมถึงตราสินคา้ 
(Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกนั (Guarantee) คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality)  
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 P ท่ี 2 ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งช าระให้กบัผูข้ายเพื่อให้ไดรั้บสินคา้
และบริการ โดยธุรกิจตอ้งก าหนดก าหนดราคาให้อยู่ในระดบัท่ีลูกคา้สามารถซ้ือได้ การก าหนด
ราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในระดบัท่ีธุรกิจยงัคงมีก าไร และ
ลูกคา้สามารถซ้ือได ้
 P ท่ี 3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก
ในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการน าสินคา้และบริการ
ไปส่งมอบให้กบัลูกคา้ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของสินคา้ 
พฤติกรรมของลูกคา้ สถานท่ีตั้งของธุรกิจ และท่ีตั้ งของลูกคา้ โดยมีความเก่ียวขอ้งกบังานของ
นักการตลาดในการออกแบบและพฒันาระบบการจดัการช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตวั
สินคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 P ท่ี 4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงั
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆของสินคา้และบริการ โดยมุ่งให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดว้ยการประสมประสานส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย  การตลาดทางตรง และการใชพ้นกังานขาย 
 P ท่ี 5 พนกังาน หรือ บุคลากร (People) หมายถึง การจดัการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดว้ยบุคลากรของธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูง
ใจและปลูกฝังลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือ
ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ วิธีการเขา้ทกัทายหรือตอ้น
รักลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ การขอบคุณทุกคร้ังเม้ือลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการ พนกังานนบัว่า
เป็นส่วนหน่ึงในทรัพยากรตลาดท่ีมีค่ายิ่งของธุรกิจ เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัการแข่งขนัทาง ธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบัความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพในการรับรู้ จบัทิศทางการให้คุณค่าและความ
ตอ้งการของลูกคา้และการตอบสนอง 
 P ท่ี 6 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงการออกแบบวางแผนผงั
องค์กร อุปกรณ์ต่างๆทีใช้ภายใน การจดัโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน กระถางตน้ไม ้ฯลฯ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ เพราะในปัจจุบนั การสร้างตราสินคา้หรือภาพลกัษณ์
ของธุรกิจไม่ไดอ้ยูท่ี่การส่ือสารการตลาดแค่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมไปถึงอาคาร สถานท่ีท่ีจะช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกิจ โดยมุมมองน้ี ลูกคา้เกิดความมัน่ใจภาพลกัษณ์การให้บริการของธุรกิจ
จากส่ิงเหล่าน้ี เน่ืองจากเม่ือลูกคา้ติดต่อกบัธุรกิจลูกคา้จะมองไปรอบๆตวั ธุรกิจใดมีการตกแต่ง
สถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม จะท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจมากข้ึน และอุปกรณ์ ของตกแต่งไม่จ  าเป็นท่ี 
จะตอ้งมีราคาแพง เพียงแต่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจ 



11 

 

 P ท่ี 7 กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีขั้นตอนท่ีอ านวย
ความสะดวกใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ลดขั้นตอนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งรอนาน จดัระบบ
การไหลของการให้บริการ ให้มีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการรอการให้บริการนานๆอาจท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจได ้ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้น า แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Philip  
Kotler จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาสามารถน ามาใช้ก าหนดปัจจยัในการวิเคราะห์เพื่อน ามาหา
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้ง 7 ดา้นตามส่วนประสมทางตลาดท่ีกล่าวมาโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ตัวสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีก็คือ ผลิตภณัฑ์ภายในร้านอาหารคลีนฟู้ ดท่ีมีให้บริการแก่ลูกคา้ ความหลากหลาย
ของตวัสินคา้ และคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาปรุงอาหาร 
 ดา้นราคา (Price) ไดแ้ก่ คุณค่าของผลิตภณัฑเ์ม่ือแลกกบัตวัเงินท่ีลูกคา้จ่ายไป มีความคุม้ค่า
กนั มีการก าหนดราคาท่ีชดัเจน และมีการตั้งราคาท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึง
สินคา้ไดทุ้กกลุ่ม 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ได้แก่ การเขา้ถึงสินคา้ของกลุ่มลูกค่า การส่งมอบ
สินคา้ท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกของลูกคา้ในการเขา้ถึงสินคา้ ช่วงเวลาในการด าเนินกิจการของร้าน 
ช่องทางการติดต่อและใหบ้ริการของร้าน  
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางในการส่ือสารทาง
ร้านไปสู่ลูกคา้ ให้ลูกคา้ได้รับรู้ถึงขอ้มูลของสินคา้และบริการของร้านผ่าน การโฆษณา การจดั
โปรโมชัน่และการโปรโมทร้านผา่นทางไหนบา้ง เช่น ทางส่ือ Social Media แผน่พบัหรือใบปลิว  
 ดา้นบุคลากร (People) ไดแ้ก่ การบริการของพนกังานภายในร้าน การแต่งกายของพนกังาน 
การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับสินค้าและบริการ เพื่อท่ีจะสามรถแนะน าลูกค้าได ้  
(อดุลย ์จาตุรงค์, 2546, หนา้ 62) กล่าววา่มีงานวิจยัหลายรายเก่ียวกบัความส าคญัของพนกังานขาย
ในร้านท่ีมีต่อการเลือกร้านคา้ของผูบ้ริโภค บางรายพบวา่เลือกเพราะเหตุท่ีวา่พนกังานขายเป็นมิตร 
รวมทั้งความสุภาพความกรุณาปรานีและความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มกัจะใช้เป็นมาตรการในการ
ประเมินค่าร้านคา้ 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพไดแ้ก่ ส่ิงต่างๆทางดา้ยกายภาพของธุรกิจ ท่ีตวัส่งเสริมใน
การสร้างมุมมองและภาพลกัษณ์ท่ีลูกคา้เห็น ทั้งดา้นการตกแต่งสถานท่ี ทั้งภายในและภายนอกร้าน 
บรรยากาศของสถานท่ี ความสะอาดของเคร่ืองใช้ภาชนะอุปกรณ์ห้องครัว และห้องน ้ าท่ีเพียงพอ
และสะอาด 
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 ดา้นกระบวนการ ในท่ีน้ี ได้แก่กระบวนการในการให้บริการ ท่ีจะท าให้ลูกคา้พึงพอใจ 
ประกอบด้วย การบริการท่ีรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนในการการรับออเดอร์ และบริการของ
พนกังานตั้งแต่ลูกคา้เขา้สู่ร้าน จนเสร็จส้ินกระบวนการใหบ้ริการ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีผูศึ้กษาสามารถน าหลกัการและแนวคิดดงักล่าวมาก าหนดปัจจยัเพื่อ
ใช้ศึกษาแนวทางการธุรกิจทางการท าธุรกิจของร้านอาหารคลีนฟู้ ดตามส่วนประสมทางการตลาด
ต่อไปได ้

2.2 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ความหมายอาหารคลนีฟู้ด 

 ในปัจจุบนักระแสการบริโภคนิยมอาหารสุขภาพก าลงัไดรั้บความนิยม อนัเน่ืองมาจากผูค้น
หนัมาใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน เพราะในปัจจุบนัน้ีมีผูเ้ป็นโรคเก่ียวกบัสุขภาพมากข้ึน เช่นกลุ่มโรค 
NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือ ช่ือภาษาไทยเรียกวา่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง นั้นเป็น
ช่ือเรียก กลุ่มโรคท่ีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการติดเช้ือ ไม่ไดเ้กิดจากเช้ือโรค ไม่สามารถติดต่อไดผ้า่น
การสัมผสั คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผา่นตวัน าโรค (พาหะ) หรือสารคดัหลัง่ต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจยั
ต่างๆ ภายในร่างกาย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงอย่าง 
เหลา้ บุหร่ี ขาดการออกก าลงักาย อาหารหวานมนัเคม็จดั และมีความเครียด อนัไดแ้ก่ โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง  และท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือ
โรคมะเร็ง เป็นตน้ ดงันั้นผูค้นจึงตระหนกัเห็นถึงปัญหาสุขภาพดงักล่าว จึงเกิดกระแสการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการบริโภคอาหารคลีนฟู้ ดข้ึน 
 อาหารคลีนฟู้ ด  คือ อาหารแสนสะอาดท่ีผา่นการปรุงแต่งดดัแปลงนอ้ยท่ีสุด และเนน้ความ
เป็นธรรมชาติมากท่ีสุดเมนูอาหารท่ีปราศจากสารปรุงแต่งซบัซ้อน ท าให้ร่างกายแยกแยะไดง่้ายว่า
ก าลังได้สารเคมีอะไรอยู่ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดท่ีช่วยชะลอวยั ลดขยะพิษอันเกิดจาก
กระบวนการเผาผลาญไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีแน่ๆ อาหารคลีนฟู้ ดส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะ
คนท่ีดูแลสุขภาพ อาหารคลีนมีหลกัง่ายๆ ในการเลือกและการปรุงให้ไดป้ระโยชน์จากธรรมชาติ
ของอาหารนั้นๆ มากท่ีสุด คือ ตอ้งเป็นอาหารท่ีลดกระบวนการขดัสี เช่น ขา้วก็ไม่เลือกชนิดท่ีขดั
จนขาว และลดกระบวนการปรุงแต่ง เช่น การใชน้ ้ ามนัทอด หรือผดัจนท่วม ไม่ปรุงน ้ าตาล น ้ าปลา 
เกลือ หรือเติมรสจดัจนท าใหร้สชาติผดิธรรมชาติมาก 
 อ.สง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านโภชนาการ และผูจ้ดัการโครงการโภชนาการสมวยั 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายวา่ “คลีนฟู้ ด” (Clean Food) เป็น
ค าเรียกท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อให้ผูค้นไดเ้กิดความตระหนกัวา่ “การกินอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ มีความ
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ปลอดภยั ไม่มีสารปนเป้ือน และกินอย่างเพียงพอครบ 5 หมู่ ควบคู่กบัการออกก าลงักาย คือ การ
น ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดี เพราะการออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค  านึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็น
ผล” 
 ส าหรับคลีนฟู้ ด อ.สง่าบอกวา่ มีความหมายอยู ่2 นยัยะ คือ “อาหารท่ีไม่ปนเป้ือน” หมายถึง 
กินเข้าไปแล้ว มีประโยชน์และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซ่ึงการปนเป้ือนก็มีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ 
“ปนเป้ือนเช้ือโรค” มีเช้ือจุลินทรียเ์ขา้ไปปะปนในอาหาร ไม่วา่จะเป็นอาหารท่ีไม่สุก อาหารท่ีคา้ง
คืน มีแมลงวนัตอม ปรุงไม่สะอาด ก็น ามาซ่ึงอาการทอ้งเดินได ้ต่อมา “ปนเป้ือนจากพยาธิ” เช่น 
การกินอาหารท่ีสุกๆ ดิบๆ การกินอาหารท่ีไม่ระมดัระวงัเร่ืองความสะอาดก็มีการปนเป้ือนพยาธิได ้
และสุดทา้ย “ปนเป้ือนสารเคมี” เช่น กินผกัท่ีไม่ไดล้า้งหรือลา้งไม่สะอาด มียาฆ่าแมลงปะปนอยู ่
อาหารท่ีใส่สีแต่ไม่ใช่สีผสมอาหาร อาหารท่ีมีพิษ 
 “ส่วนนยัยะท่ีสอง คือ "อาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ" อาจารยจึ์งอยากจะยกตวัอยา่งง่ายๆ วา่ 
การตั้งค  าถามวา่เราจะกินอาหารอยา่งไรให้ครบ 5 หมู่ และตอ้งกินให้ไดส้ัดส่วน ปริมาณท่ีเพียงพอ
ไม่มากนอ้ยจนเกินไป รวมถึงมีความหลากหลาย เล่ียงอาหารหวานจดั เค็มจดั มนัจดั สุดทา้ยกินผกั
ผลไมใ้หม้าก ซ่ึงทั้งหมดทั้งปวงคือ การกินอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการในแบบท่ีตรงกบัค าวา่คลีน
ฟู้ ด เพราะฉะนั้นค าว่าคลีนฟู้ ดก็คือ ค าว่า อาหารปลอดภยัไม่ปนเป้ือน อาหารถูกหลกัโภชนาการ
นัน่เอง” 
 วิจิตร บุณยะโหตะ (2542) อาหารสุก อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งให้ผิดไปจาก
ธรรมชาติ ยอ่มท าลายคุณค่าของสารอาหารให้เหลือน้อยหรือหมดไป อีกทั้งยงัมีการใส่สารเคมีกนั
บูด สารเคมีปรุงรส ปรุงกล่ิน ปรุงสีต่างๆ ลว้นเป็นการเพิ่มสารพิษเขา้สู่ร่างกายให้มากข้ึน อาหารผิด
ไปจากธรรมชาติจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ การกินผลไมแ้ละถัว่ต่างๆ สุกและดิบ รวมทั้งผกัต่างๆ 
และธญัพืชไม่แปรรูป เพราะนอกจากจะให้อาหารครบถว้นแลว้แลว้ธญัพืชและผลไมดิ้บจะมีพลงัท่ี
ไดจ้ากแสงแดดสะสมอยูเ่ป็น “พลงัชีวติ” (Lift Force) 
 อาหารผดิธรรมชาติ (Unnatural Foodstuff) เพียง 1 ค า ก็เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดโรคไดอ้ยา่ง
เร่ือรัง คือหากเรากินอาหารเกินความจ าเป็น และเกินความสามรถท่ีร่างกายจะยอ่ยไดห้มด ร่างกายก็
ตอ้งเอาพลงังานส ารองออกมาใชทุ้กวนั นานๆเขา้พลงังานส ารองก็หมดไป ร่างกายเราก็อ่อนแอลง
และเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ตามมา ดงันั้นทางท่ีดีควรจะกินให้นอ้ยกวา่ความสามารถของการยอ่ย เพื่อให้
มีพลงังานส ารองมาข้ึน ควรเลือกรับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย มีคุณค่าทางอาหารสูงและบริสุทธ์ิ ไม่
มีพิษหรือของเสียท่ีสะสมในร่างกาย  
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท าวรรณกรรมปริทศัน์เราพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นท่ีศึกษาซ่ึงสามารถน ามาจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี  
 พชัชา ปึงเจริญ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพในกรุงเทพมหานคร” การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจ านวน 385 คน จากผลการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีคน
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคือ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ กนกทิพย์ ปิยะศิริพนธ์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านอาหารเจ ในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารเจของประชาชนท่ีอยู่ในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัมากท่ีสุด ก็คือปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีรวดเร็ว และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของอาหาร รสชาติของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงสอดคล้องกบั สุข หิบดี (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตจงัหวดันนทบุรี” ระเบียบวิธีการ
ศึกษาใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพในเขตจงัหวดันนทบุรี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพในเขต
จงัหวดันนทบุรี มีน ้ าหนกัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรก 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ แต่ในขณะท่ี ทรงทรัพท์ กล่ินตะกูล (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาดและความตอ้งการบริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลอ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย” โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบา้นและความตอ้งการร้านอาหารใน
อนาคตของผูบ้ริโภค ในการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลอ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ
16-20 ปี มีอาชีพคา้ขาย มีรายไดอ้ยูใ่นระหวา่ง 5,001-10,000 บาท/เดือน และจากผลการศึกษาพบวา่
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา มี
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพอาหารและบริการ และ วรวรรณ ยุวพลธนากร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“แนวทางการตลาดร้านอาหารสุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” จากผลการศึกษาพบวา่
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) อยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ดา้น แต่เม่ือเรียงล าดบัแลว้จะพบวา่
ดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและกายภาพในเร่ืองของความสะอาดเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมาก
ท่ีสุด ในส่วนของผูบ้ริโภคพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 41-50 
ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีรายไดต่้อเดือน 20,001 ข้ึนไป  
 จากผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผู ้บริโภคจะให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงจากผลดงักล่าวน้ีผูศึ้กษาน าไปเปรียบเทียบความสอดคลอ้ง
ความเหมือนและความแตกต่างกบัผลงานวจิยัของผูศึ้กษา เพื่อใชใ้นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อหา
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 



 
 

 

บทที ่3 

วธีิการวจิยั 

 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย” จะใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการจ าแนกตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ก่อนด าเนินการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ประชากรเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
 3.1.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยเลือก
จากความสมคัรใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือของผูป้ระกอบการในการให้สัมภาษณ์ และให้ขอ้มูลใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
 3.1.2 ประชากรผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ท่ีมีความสมคัรใจในการตอบแบบสอบถามโดยการเก็บขอ้มูลจะด าเนินการในช่วงเวลา 9.00 น. – 
18.00น. เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 ในส่วนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่มีจ  านวนปริมาณขอ้มูลของผูท่ี้รับประทาน
อาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ตามสูตรของ Cochran  (อภินนัท,์ 2538) ดงัน้ี 
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สูตร 
 
 
 
 

n แทน จ านวนหรือขนาดตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณ 
P แทน สัดส่วนของประชากรและโอกาสท่ีไดจ้าประชากร (0.25) 
E แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(e = 0.05) 

Z แทน ค่าท่ีไดจ้าการเปิดตารางสถิติ Z โดยอาศยัค่าพื้นท่ี 
 

 
 

ไดจ้ากค่าระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.96 
 

แทนค่าในสูตร 
 
 

 
 

 
 
 
                                                   =     288.12 
 

เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จึงเพิ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น 300 ตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 3.2.1 แบบสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีนฟู้ ดจ าหน่าย ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย เก่ียวกบับริบทธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ตาม
ส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) 

n     =       P(1-P)Z²      
    e² 

 

n    =       0.25×0.75×3.8416 
        0.0025 

 

n    =       0.25(1-0.25)1.96² 
           0.05² 
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 3.2.2 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา รายได ้วตัถุประสงค์ในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ โดยเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 
(multiple choice question) และตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อาหารสุขภาพท่ีมีต่ออาหารคลีนฟู้ ด โดยใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (likert’s scales) เป็นแนวทางเพื่อวดั
ระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 5 ระดบั อนัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละระดบั 
ดงัน้ี 

ระดบัความตอ้งการ ระดบัคะแนน 
 มากท่ีสุด  5 
 มาก  4 
 ปานกลาง  3 
 นอ้ย  2 
 นอ้ยท่ีสุด  1 

3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด 
 3.3.2 สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสมทางการตลาด ท่ีมี
ผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด 
 3.3.3 น าเสนอแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหแ้บบสอบถามท่ีใชต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 3.3.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข และน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน
แลว้น าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่า 
(Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .88 
 3.3.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามเพื่อน าไปใชจ้ริง 
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ส่วนท่ี 2 ระหวา่งด าเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสมคัรใจและยินดีให้ความร่วมมือ โดยเร่ิมจากการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี หลงัจาก
นั้นจึงขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการใหส้ัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 3.4.1 จากแบบสัมภาษณ์  
 3.4.1.1 ส ารวจร้านอาหารคลีนจากการสอบถามคนรอบขา้งท่ีรับประทานอยู่ และ
สืบคน้จากอินเตอร์เน็ต โดยมีเกณฑใ์นการก าหนดร้านอาหารคลีนฟู้ ดใชเ้ป็นกรณีศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. วตัถุดิบท่ีร้านน ามาประกอบอาหารจะตอ้งมีความสดใหม่เสมอ เช่น เน้ือสัตว ์
ผกัสดและผลไมจ้ะตอ้งมีความสดใหม่ 
 2. ผกัสดและผลไมท่ี้ร้านน ามาใชใ้นการประกอบอาหารจะตอ้งไดรั้บการรับรอง
วา่เป็นพืชผกัออแกนิค หรือปลอดสารพิษ 
 3. เน้ือสัตว์ท่ีร้านน ามาประกอบอาหารจะต้องไม่มีการใช้สารเคมี หรือเป็น
เน้ือสัตวป์ลอดสารท่ีไดรั้บการรับรอง  
 4. ในการปรุงหรือประกอบอาหารจะตอ้งเน้นการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุด เช่น อาหาร
จะตอ้งไม่รสจดัจา้น  
 3.4.1.2 เม่ือทราบแลว้จึงท าการโทรติดต่อขอสัมภาษณ์ ซ่ึงมีผูป้ระกอบการท่ีให้ความ
สมคัรใจในการจะใหข้อ้มูลเพียง 4 ร้าน ไดแ้ก่ ร้าน A, B, C และร้าน  D 
 3.4.1.3 ท าการติดต่อขอนดัเวลาในการสัมภาษณ์ โดยเร่ิมจากช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัคร้ังน้ี หลงัจากนั้นจึงขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการให้สัมภาษณ์ ซ่ึงวนัเวลาท่ี
ผูป้ระกอบการสะดวกในการให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเยน็ หลงัเวลาท าการหรือวนัอาทิตย์
ตลอดทั้งวนัเน่ืองจากเป็นวนัหยดุของร้าน และผูป้ระกอบการสะดวก  
 3.4.1.4 การสัมภาษณ์จะเป็นแบบก่ึงโครงสร้าง คือมีการวางค าถามไวแ้ลว้ว่าจะถาม
ตามประเด็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยการเช็ครายการลูกคา้เป็นขอ้ๆไป วา่ครบ
แลว้หรือไม่ ระหวา่งสัมภาษณ์ก็จะมีการชวนผูส้ัมภาษณ์คุยไปดว้ยโดยโยงเขา้สู่ประเด็นของค าถาม
เพื่อเป็นการลดช่องวา่ง และท าใหผู้ถู้กสัมภาษณ์รู้สึกคุน้เคยเป็นกนัเองกบัเรา และเพื่อให้ไดค้  าตอบ
ท่ีเป็นตามความจริง ระหวา่งสัมภาษณ์หากไปสัมภาษณ์ท่ีร้าน และบางร้านอยูใ่นช่วงเวลาท าการ ผู ้
สัมภาษณ์ก็จะท าการสังเกตร้านและการบริการของร้านไปดว้ย เป็นการณ์สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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และเม่ือสัมภาษณ์จบ ก็ขอบคุณผูป้ระกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือและหากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ครบถว้นตาม
ต้องการ ก็จะขออนุญาตรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่ม เ ติมจาก
ผูป้ระกอบการ 
 3.4.2 จากแบบสอบถามผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพ  
 3.4.2.2 น าแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง โดยสถานท่ีเป้าหมายคือ ร้านอาหาร
สุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ช่วงเวลาในการแจกแบบสอบถามคือ เวลา 10.00 น. – 
16.00 น. คือในช่วงเวลาและวนัท าการของร้านอาหารสุขภาพด าเนินกิจการ 

3.4.2.2 ขอความร่วมมือกบัทางร้าน โดยอธิบายและช้ีแจงวตัถุประสงค์ให้ทางร้าน
ทราบ หากร้านอาหารไดยินดีให้ความร่วมมือ ก็น าแบบสอบถามไปวางไว ้เพื่อให้ลูกคา้ท่ีบริโภค
อาหารสุขภาพในร้านเป็นผูต้อบ โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสะดวกและยนิดีใหข้อ้มูล  
 ส่วนท่ี 3 หลงัการด าเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัน ามาจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล วเิคราะห์บริบทโดยแบ่งเกณฑใ์นการวเิคราะห์ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้
ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ รูปลกัษณ์ ความหลากหลาย ความสด 
สะอาด และรสชาติ 
 ดา้นราคา เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การก าหนดราคาโดยคิดจากตน้ทุน คุณค่าท่ี
บริโภคไดรั้บเม่ือเทียบกบัราคา คู่แข่ง 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
การบริการ ท าเล ท่ีตั้งและท่ีจอดรถ ความสะดวกของสถานท่ีตั้ง 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด เกณฑ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพนัธ์ร้าน การจดัแสดงสินคา้โปรโมชัน่พิเศษต่างๆ 
 ดา้นบุคลากร เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ จ านวนพนกังานท่ีให้บริการ ความรู้ของ
พนกังานเวลาสอบถาม การบริการของพนกังาน ความทัว่ถึงในการบริการ 
 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสวยงาม
ของสถานท่ี  
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 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วและถูกตอ้งของ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 3.5.2 ส่วนแบบสอบถาม ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดยใชว้ธีิทางสถิติน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี 
 3.5.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของผูเ้ก็บรวบรวมได ้น าเสนอในรูปแบบการ
แจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และร้อยละ (percentage) 
 3.5.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการ ท าการวิเคราะห์ โดยน า
คะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และแปลความหมายของระดบัคะแนน โดย
แบ่งเป็น 5 ล าดบั ดงัน้ี 
 ระดบัคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
 4.5 – 5.0 มีความตอ้งการมากท่ีสุด 
 3.5 – 4.49 มีความตอ้งการมาก 
 2.5 – 3.49 มีความตอ้งการปานกลาง 
 1.5 – 2.49 มีความตอ้งการนอ้ย     
 1.00 – 1.49 มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

 3.5.3 การวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) คือ การน ามาขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จาก
การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการศึกษาระหว่าง 
อุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด โดยใชเ้กณฑค์่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปรท่ีมี
ค่าในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด เพื่อก าหนดช่องว่างส าหรับน าเสนอแนวทางการพฒันาธุรกิจ
ร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

3.5.3.1 ดา้นอุปสงค์ คือ ผลการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีการค านวณ
ค่าเฉล่ียดงัในรายละเอียดขอ้ 3.5.2 

3.5.3.2 ด้านอุปทาน คือ น าข้อมูลด้านบริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดจากการ
วิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) มาท าเป็นค่าคะแนนโดยการให้คะแนนเต็มเท่ากบั 5 คะแนน ท า
ไดโ้ดยการเทียบบญัญติัไตรยางค์ ให้ขอ้มูลดา้นบริบทธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดของทั้ง 4 ร้าน รวมกนั
เท่ากบั 100% โดยร้าน A = 25%, B = 25%, C = 25% และ D = 25% จากนั้นน าขอ้มูลมาเทียบ
บญัญติัไตรยางค ์โดยท าฐานใหเ้ท่ากบั 5 โดยใชว้ธีิการค านวณดงัน้ี (5/100) × (จ านวน%) เช่น 
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(5/100) × (50) = 2.5 จากนั้นเม่ือค านวณไดค้่าคะแนนของปัจจยัย่อยทุกปัจจยัแลว้ จึงน ามาหา
คะแนนเฉล่ียรวมของปัจจยัแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ค่าเฉล่ียคะแนนเพื่อน ามาใช้เปรียบเทียบเพื่อหา
ช่องวา่ง และน าไปใชอ้ธิบายเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3.6 การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 3.6.1 น าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวเิคราะห์ผลมาสรุปผลท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 3.6.2 อภิปรายผลท่ีไดว้่ามีความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างไรโดย
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการอา้งอิง 
 3.6.3 ให้ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี และขอ้เสนอแนะส าหรับเพื่อใช้ในการศึกษา
คร้ังต่อไป 
 



 
 

 บทที่ 4 

ผลการศึกษา  

 การศึกษาเร่ือง  “แนวทางการพฒันาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย” เป็นศึกษาโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชก้ารสัมภาษณ์
และแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและแสดงผลวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 เพื่อศึกษาบริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
4.2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีน

ฟู้ ด ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายโดยแบ่งขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน 

4.1 ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารคลนีฟู้ดในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงราย 

 บริบทของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดผูศึ้กษาได้น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แยกตามปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ไดด้งัน้ี 
 4.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกร้านมีบริการอาหารสุขภาพ ประเภทอาหารคลีนฟู้ ด
ให้บริการ และมีบริการรับจดัโปรแกรมอาหารให้ผูบ้ริโภคเป็นแบบรายวนั รายสัปดาห์ และราย
เดือน จ านวน 4 ร้าน ซ่ึงแต่ละร้านจะมีการจดัโปรแกรมอาหารท่ีแตกต่างกนัไป ส่วนเร่ืองความ
หลากหลายของเมนูอาหาร ก็มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากบางร้านมีแต่อาหาร ไม่มีเคร่ืองด่ืม และ
ของกินเล่นให้บริการ ส่วนดา้นรูปลกัษณ์อาหารก็ให้ความส าคญัท่ีแตกต่างกนั แต่ทุกร้านมีความ
เหมือนกนัเก่ียวกบัการเลือกใช้วตัถุดิบในการประกอบอาหารท่ีตอ้งมีความสด ใหม่ สะอาด และ
ปลอดสารพิษเช่นเดียวกนัทุกร้าน ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑข์องแต่ละร้านดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1.1 ร้าน A มีบริการอาหารคลีนฟู้ ด แบบรับจดัตารางโปรแกรมอาหารให้ลูกคา้
เป็นรายเดือน 2ม้ือ เชา้-เยน็ หยดุวนัเสาร์และอาทิตย ์โดยท่ีทางร้านเป็นผูจ้ดัเมนูให้ ลูกคา้ไม่สามารถ
เลือกได ้ซ่ึงในเมนูอาหารแต่ละวนัมีความแตกต่างกนัไป และในแต่ละเมนูทางร้านไดมี้การค านวณ
และจ ากดัจ านวนแครอร่ีให ้ซ่ึงประเภทอาหารท่ีใหบ้ริการก็มีอาหารท่ีเนน้ท าจากเน้ือปลา เน้ืออกไก่  
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และผกัสด ส่วนของทานเล่นท่ีมีให้ในม้ืออาหารก็เนน้เป็นผลไมส้ดตามฤดูกาล และเคร่ืองด่ืมก็เป็น
พวกน ้ าแร่แช่ผลไมส้ด และน ้ าเตา้หู้  โดยวตัถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบปลอดสารพิษ อยา่งผกั
และผลไมก้็น ามาจากโครงการหลวงซ่ึงปลอดสารพิษ เน้ือสัตวอ์ย่างปลาแซลมอนก็สั่งตรงมาจาก
กรุงเทพ เน้ืออกไก่ท่ีใช้ก็เป็นเน้ือท่ีปลอดสาร ขา้วท่ีใช้ก็เป็นขา้วไม่ขดัสี ส่วนด้านรูปลกัษณ์ของ
อาหารตกแต่งไดส้วยงามน่ารับประทาน แต่บรรจุภณัฑ์ท่ีใชย้งัดูไม่ค่อยแข็งแรง และไม่สามารถทน
ความร้อนได ้
 4.1.1.2 ร้าน B มีบริการอาหาร 2 ประเภท คือ อาหารคลีนฟู้ ดส าหรับคนรักสุภาพ 
และไดเอทฟู้ ดส าหรับคนท่ีตอ้งการควบคุมน ้าหนกั โดยรับจดัท าอาหารเป็นรายวนั สามารถสั่งแบบ
2 ม้ือ หรือ 3 ม้ือ ก็ไดแ้ลว้แต่ความตอ้งการของลูกคา้ มีการค านวณแครอร่ีอาหารให้ โดยลูกคา้ตอ้ง
สั่งก่อนล่วงหน้า 1 วนั โดยมีเมนูให้ลูกคา้ไดเ้ลือกวนัละ 5 เมนู มีแต่อาหาร และผลไมใ้ห้ ไม่มี
เคร่ืองด่ืมและของกินเล่น ร้านน้ีไม่เนน้เร่ืองการตกแต่งและรูปลกัษณ์อาหาร แต่เน้นท่ีคุณภาพและ
รสชาติของอาหารมากกวา่   
 4.1.1.3 ร้าน C มีบริการอาหารสุขภาพ และอาหารคลีนฟูดมีทั้งแบบรับประทานใน
ร้านและสั่งออเดอร์เป็นแบบจดัวนัต่อวนั ตอ้งสั่งล่วงหนา้ก่อน 1 วนั สามารถเลือกเมนูท่ีทางร้านมี
ได้ อาหารค่อนข้างมีความหลากหลาย มีทั้ งอาหาร เคร่ืองด่ืม แต่ไม่มีของว่างรับประทานเล่น 
วตัถุดิบท่ีใช้เป็นวตัถุดิบปลอดสาร ผกัสดและผลไม้ รับมาโดยตรงจากฟาร์มหรือสวนท่ีมีการ
รับรองว่าปลอดสาร เน้ือสัตวท่ี์ใช้ก็เป็นเน้ือสัตวท่ี์มีฉลากติดว่าเป็นเน้ือปลอดสาร มีการตกแต่ง
อาหารสวยงามน่ารับประทาน  
 4.1.1.4 ร้าน D มีบริการโปรแกรมตารางอาหารอาหาร 4 ประเภท ไดแ้ก่ โปรแกรม
ตารางอาหารลดน ้ าหนกั โปรแกรมตารางอาหารเพิ่มน ้ าหนกัหรือกลา้มเน้ือ โปรแกรมตารางอาหาร
มงัสวิรัติ และโปรแกรมตารางอาหารเพื่อสุขภาพหรือคลีนฟู้ ด มีบริการท่ีค่อนขา้งยืดหยุน่ สามารถ
มาสั่งอาหารท่ีร้านแลว้รอรับไดเ้ลย มีความหลากหลายของเมนูค่อนขา้งมาก และสามารถสั่งเมนู
นอกเหนือจากทางร้านมีได ้แต่หากเป็นแบบบริการจดัโปรแกรมตารางอาหารแบบรายสัปดาห์หรือ
รายเดือน ไม่สามารถเลือกเมนูได้ แต่ทางร้านเป็นผูจ้ดัให้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน และ
ภายในหน่ึงสัปดาห์นั้นมีหน่ึงวนัท่ีทางร้านมีของกินเล่นหรือของหวานแบบคลีนให้ในระหวา่งม้ือ  
1 ม้ือ ร้านน้ีค่อนขา้งมีความหลากหลายของเมนูอาหาร เมนูท่ีร้านจดัให้ไม่มีซ ้ ากนัในแต่ละวนัจน
หมดโปรแกรม และยงัมีเคร่ืองด่ืมพวกน ้ าผลไมส้ด และน ้ าเตา้หู้ให้บริการ พวกของทานเล่นก็จะมี
พวกขนม ของหวานทานเล่นให้บริการ ซ่ึงเมนูเหล่าน้ีเน้นเพื่อสุขภาพ ส่วนด้านวตัถุดิบท่ีใช้ ก็มี
เน้ือสัตว ์เช่น เน้ือไก่ หมู ววั ปลา อาหารทะเล ท่ีมีฉลากและไดรั้บรองวา่เป็นเน้ือปลอดสารพิษ ไม่
ใช้สารเคมีในการเล้ียง พวกผกัและผลไม้นั้ นรับมาจากฟาร์มโดยตรง ซ่ึงฟาร์มเหล่าน้ีต้องมี
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ใบรับรองคุณภาพ วา่เป็นผกั ผลไมอ้อแกนิกหรือปลอดสารพิษ ส่วนดา้นรูปลกัษณ์อาหารและหีบ
ห่อบรรจุภณัฑ์ทางร้านค่อนขา้งให้ความส าคญั บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้สามรถทนความร้อนและน าไปอุ่น
ในไมโคเวฟไดไ้ม่เป็นอนัตราย และรูปลกัษณ์อาหารดูสวยงาม สะอาด น่ารับประทาน 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทุกร้านพบวา่ทุกร้านนั้นใหค้วามใส่ใจเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีใช้
ในการประกอบหรือปรุงแต่งอาหาร อนัไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละขา้วท่ีใช ้และผูป้ระกอบการ
ทุกร้านยงัสามารถแนะน าและอธิบายถึงความหมายของอาหารคลีนซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนัทุกร้าน
คือ เป็นอาหารท่ีเนน้การปรุงแต่งใหน้อ้ย เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด  
 4.1.2 ดา้นราคาพบว่าร้านอาหารคลีนส่วนใหญ่นั้นคิดราคาแบบเหมารวมเป็นโปรแกรม
แบบรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไดแ้ก่ ร้าน A และ ร้าน D ราคาเป็นเหมาแบบรายเดือน โดยร้าน A ก็
จะอยูท่ี่ประมาน คอสละ 3000 บาท 2 ม้ือ ไดแ้ก่ ม้ือเท่ียงและเยน็ หยุดวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ซ่ึง
เฉล่ียอยูท่ี่ม้ือละ 60 บาท ส่วนอีกร้านราคาค่อนขา้งสูง เฉล่ียอยูท่ี่ม้ือละ 150 บาท มี 4 ม้ือต่อวนั ส่วน
ร้าน B จะคิดราคาต่อม้ือ ต่อกล่อง โดยราคาจะอยูท่ี่ม้ือละ 60 บาท เป็นราคาท่ีตายตวั และร้าน C จะ
คิดราคาตามเมนูอาหาร ราคาอาหารอยูใ่นช่วง 50 – 150 บาทข้ึนไปโดยจากการสัมภาษณ์พบวา่การ
ตั้งราคาของทุกร้านนั้นก าหนดจากตน้ทุนเป็นหลกั ซ่ึงอาจมีราคาสูงกวา่ทอ้งตลาดมากเป็นบางร้าน
เน่ืองจากใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจึงท าให้ตน้ทุนสูง ราคาจึงสูงตาม โดยไม่ไดมี้การเปรียบเทียบหรือ
ค านึงถึงราคาของคู่แข่งในทอ้งตลาด 
 4.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่มีจ านวน 2 คือร้าน C กบั ร้าน D ท่ีจ  าหน่ายอาหาร
คลีนฟู้ ดผา่นหนา้ร้าน และผา่นบริการส่งถึงท่ี (Delivery) ส่วนอีก 2 ร้านจ าหน่ายแบบบริการส่งถึงท่ี
(Delivery)เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซ่ึงท าเลท่ีตั้ งของร้านท่ีมีหน้าร้านอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีสามรถ
เดินทางไดส้ะดวก แต่มกัมีปัญหาในเร่ืองไม่มีท่ีจอดรถ ดา้นเวลาท าการทุกร้านบริการรับออร์เดอร์
ตลอดทั้งวนัผา่นทางโทรศพัท,์ เฟสบุ๊ค และไลน์ แต่บริการส่งอาหารแบบ Delivery อยูใ่นช่วงเช้า 
ไม่เกิน 11.00 น. ทุกร้านส่งอาหารช่วงเช้าเพียงเวลาเดียวเท่านั้น แต่ส าหรับท่ีมารับหรือสั่งท าผา่น
หนา้ร้าน สามารถมาไดต้ลอดเวลา ซ่ึงร้าน C อยูใ่นช่วง 8.00 น. – 17.00 น. ส่วนร้าน D จะเปิดช่วง 
8.00 น. – 16.30 น.ซ่ึงร้านส่วนใหญ่จะหยุดวนัอาทิตย ์แต่จะมีร้าน A ท่ีหยุดวนัเสาร์ดว้ย และร้าน C 
เปิดทุกวนั 
 4.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าร้านอาหารคลีนฟู้ ดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงรายใช้การส่งเสริมทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านทางส่ือ Social Media โดยทุกร้านมีหน้า 
Webpage ในเฟสบุค๊เป็นของตวัเอง และท าการโฆษณาร้านผา่นทางส่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนใหญ่ ในเพจ
เฟสบุ๊คก็มีรูปภาพเมนูอาหาร และมีการสอดแทรกบทความเก่ียวกบัอาหารคลีนฟู้ ดภายในเพจของ
ร้านด้วย และตามหน้ากล่องอาหารก็จะมีการติดสต๊ิกเกอร์ช่ือร้านและช่องทางการติดต่อ ท่ีอยู ่
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Webpage ให้คนเขา้ไปติดตาม แต่มี 1ร้าน คือ ร้านD ท่ีมีการท าการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ โดย
ผา่นทางช่องรายการท าอาหาร และมีให้ความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารสุขภาพ และยงัมีการ
ใชแ้ผน่พบัในการแนะน าโปรแกรมตารางอาหารใหก้บัลูกคา้หรือผูท่ี้มีความสนใจ 
 4.1.5 ดา้นบุคลกร  

4.1.5.1  ร้าน A มีพนกังาน 2 คน ไดแ้ก่ผูช่้วยเชฟ 1 คนและพนกังานส่งอาหาร 1คน
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านน้ีพบว่า พนักงานคนท่ีเป็นผูช่้วยเชฟจะมีความรู้เก่ียวกบั
อาหารคลีนฟู้ ดอยู่บา้ง และพนักงานส่งอาหารพอจะมีความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนฟู้ ดบา้งเล็กน้อย 
ส่วนการรับพนกังานของร้านจะเป็นจากคนรู้จกัแนะน าให้ พนกังานผูช่้วยเชฟจะไดรั้บการอบรม
และค าแนะน าจากเชฟเก่ียวกับอาหาร และพนักงานส่งอาหารก็จะมีความรู้เก่ียวกับอาหารบ้าง
เล็กนอ้ยจากการฝึกอบรมจากผูป้ระกอบการ 

4.1.5.2  ร้าน B ไม่มีพนักงาน ร้านน้ีผูป้ระกอบการจะเป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมด 
ตั้งแต่การรับออเดอร์ลูกคา้ การท าอาหาร และการส่งอาหารใหก้บัลูกคา้  

4.1.5.3 ร้าน C มีพนกังาน 2 คน ไดแ้ก่ พนกังานท่ีคอยรับออเดอร์ลูกคา้ 1 คน และ
พนกังานช่วยท าอาหาร 1 คน โดยร้านน้ีเจา้ของร้านเป็นผูล้งมือท าอาหารเอง และมีพนกังานคอย
ช่วย ส่วนดา้นการรับพนกังานนั้นเป็นการรับสมคัรผา่นการติดป้ายหนา้ร้าน  และเม่ือรับพนกังานมา
ก็จะมีการอบรมเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของพนกังาน ส่วนการจูงใจพนกังานเจา้ของร้านจะให้โบนสั
เล็กเม่ือถึงโอกาสพิเศษ และเจา้ของร้านค่อนขา้งใส่ใจและให้ความเป็นกนัเองกบัลูกนอ้ง จึงท าให้
พนกังานมีแรงกระตุน้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.1.5.4  ร้าน D มีพนกังาน 5 คน รวมเจา้ของร้านดว้ย ไดแ้ก่ พนกังานทัว่ไป 2 คน, 
เชฟ1 คน, ผูช่้วยเชฟ 1 คน พนกังานส่งอาหาร 1 คน โดยร้านน้ีผูป้ระกอบการเป็นเชฟท าอาหารเอง 
และพนกังานภายในร้านทุกคนผ่านการอบรมจากผูป้ระกอบการเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร การแนะน า
เก่ียวกบัอาหาร เพื่อสามารถให้ค  าแนะน าและตอบค าถามเม่ือลูกคา้เกิดความสงสัยได ้มีการประชุม
พนักงานทุกๆส้ินเดือน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน และเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อพฒันา
ปรับปรุงในส่วนของการด าเนินงานของร้าน การคิดหรือเสนอเมนูใหม่ๆ จากการสังเกตการณ์ร้านน้ี
พบว่าว่าผูป้ระกอบการค่อนขา้งให้ความสนิทสนมกบัพนักงานและเป็นกนัเอง ท าให้พนักงาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจและมีความกระตือรือร้น 
 4.1.6 ดา้นกายภาพและการน าเสนอ พบว่าร้านส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ี 
เน่ืองจากทุกร้านจะเน้นการบริการแบบรับสั่งออเดอร์ล่วงหน้า ซ้ือแล้วรับไปทานท่ีบา้นเลย ไม่มี
บริการพื้นท่ีส าหรับนัง่ทานภายในร้าน ยกเวน้ร้าน C จะมีพื้นท่ีส าหรับบริการในร้าน หรือนัง่ทาน
ในร้านได้ โดยการตกแต่งร้านจะเป็นแบบตามความชอบของผูป้ระกอบการ ส่วนจากการไป
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สังเกตการณ์ร้านระหว่างสัมภาษณ์นั้น จะเห็นว่าร้าน C นั้นภายในร้านดูสะอาดเรียบร้อยดี มีการ
ตกแต่งร้านเรียบง่าย ส่วนร้าน D จดัสรรส่วนห้องห้องครัวไดเ้ป็นสัดส่วนดี แยกครัวเป็นครัวอาหาร
คาวและอาหารหวาน ดูสะอาด เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน และภายนอกร้านดูน่าสนใจ เน่ืองจากมี
ป้าย และโตะ๊จดัตั้งพวกขนมของทานเล่นท่ีร้านท าเสร็จใหม่ๆ  
 4.1.7 ด้านกระบวนการ พบว่าร้านส่วนใหญ่นั้ นมีกระบวนการให้บริการเป็นแบบ 
Delivery เป็นหลกั โดยการรับออเดอร์จากลูกคา้ผ่าทางหนา้ร้าน, Line, Facebook และโทรศพัท ์
ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั และมีบริการจดัส่งถึงท่ีให้กบัลูกคา้ แต่มีร้าน D ท่ีสามารถสั่งแลว้รอ
รับหน้าร้านได้เลย ส่วนด้านความรวดเร็ว และ ความครบถ้วนถูกตอ้งอาหาร จากการสัมภาษณ์
พบวา่แต่ละร้านมีการเช็คความถูกตอ้งของอาหารก่อนส่งให้ลูกคา้ทุกคร้ัง อยา่งเช่น ร้าน A และร้าน 
B และร้าน D จะมีการเจาะจงเมนูอาหารในแต่ละวนัหรือมีก าหนดเมนูอาหารให้ลูกคา้เลือกเพียงวนั
ละไม่เกินท่ีร้านก าหนด ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ความผิดพลาดในการส่งก็ค่อนขา้งมีนอ้ยหรือ
แทบไม่มีเลย อย่างร้าน D จะใช้การเช็ครายช่ือลูกค้าในแต่ละวนัเป็นคนๆไป จึงท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดนอ้ยมาก ส่วนดา้นความรวดเร็วก็มีความรวดเร็วและไดต้ามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากเป็น
ออเดอร์ท่ีรับก่อนล่วงหนา้แลว้ ทางร้านมีการจดัสรรเวลาไวล่้วงหน้าแลว้ ส่วนร้าน C ท่ีมีบริการ
ทานในร้านนั้น หากเกิดความผิดพลาดเก่ียวกบัเมนูอาหารทานร้านจะท าให้ใหม่ทนัทีโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม แต่ก็มีความล่าชา้ในการท าอาหารบา้งในช่วงท่ีมีลูกคา้มาก 
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4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคอาหารสุขภาพทีม่ต่ีอความต้องการบริโภคอาหาร 
 คลนีฟู้ด 

 ศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามน าขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

104 
196 

34.7 
65.3 

รวม 300 100.0 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย 
โดยเป็นหญิงจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และเพศชาย 104 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
ตามล าดบั 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ(ปี) จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 
20 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

12 
198 

70 
20 

4.0 
66.0 
23.3 

6.7 

รวม 300 100 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี 
จ  านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือ 31 – 40  ปี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3, อาย ุ
41 – 50 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ อายุต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
ตามล าดบั 

ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวส. 
ปวช.หรือ อนุปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

30 
20 

182 
68 

10.0 
6.7 

60.7 
22.7 

รวม 300 100 

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่
ปริญญาตรี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.7, มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และปวช.หรือ
อนุปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 
รับจา้งทัว่ไป   

78 
48 
66 
86 
22 

26.0 
16.0 
22.0 
28.7 

7.3 
รวม 300 100 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ 
/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ นกัเรียน /นกัศึกษาจ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26, พนกังานบริษทัเอกชน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22, รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และรับจา้งทัว่ไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

24 
50 
66 
50 

110 

8.0 
16.7 
22.0 
16.7 
36.7 

รวม 300 100 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 บาท
ข้ึนไป จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 22, 5001 – 10,000 บาทและ 15,001 – 20,000 บาท มีจ านวนเท่ากนัคือ 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 และต ่ากวา่ 5,000 บาท มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 สาเหตุในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สาเหตุ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ (ของ
สาเหตุทั้งหมด) 

อนัดับ 

เพราะความสะดวกสบาย  เ ช่นอยู่ใกล้
สถานท่ีท างาน 
เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
เพื่อลดความเส่ียงของการเกิดโรคต่างๆ  
ตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาหารป่วย  
รับประทานตามคนใกลชิ้ด  
รับประทานตามค าแนะน าของผูอ่ื้น 
ตามกระแสนิยมในปัจจุบนั 
ตอ้งการลดน ้าหนกั / ควบคุมน ้าหนกั 
อยากลองรับประทานดู 

34 
 

184 
106 

14 
20 
38 
72 

140 
102 

11.3 
 

61.3 
35.3 

4.7 
6.7 

12.7 
24.0 
46.7 
34 

4.79 
 

25.92 
14.93 

1.97 
2.81 
5.35 

10.14 
19.72 
14.37 

7 
 

1 
3 
9 
8 
6 
5 
2 
4 

รวม 710  100  

หมายเหตุ  ผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน สามารถเลือกสาเหตุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามบริโภคทานอาหารสุขภาพ
เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรง เป็นสาเหตุท่ีเลือกมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
หรือร้อยละ 25.92 ของสาเหตุทั้งหมด รองลงมาก็คือ ตอ้งการลดน ้ าหนกั / ควบคุมน ้ าหนกั จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 หรือร้อยละ 19.72 ของสาเหตุทั้งหมด และเพื่อลดความเส่ียงของการ
เกิดโรคต่างๆ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 หรือ ร้อยละ 14.93 ของสาเหตุทั้งหมด ตามล าดบั 
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 4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของผู้บริโภคอาหารสุขภาพที่มีต่อ
ความต้องการบริโภคอาหารคลนีฟู้ด 

ตารางที่ 4.7 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑข์องธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความต้องการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล อนัดบั มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มี เ ม นู อ าห า รค ลี น เ พ่ื อ
สุ ข ภ า พ ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายเมนู 

138 
46.0% 

98 
32.7% 

34 
11.3% 

28 
9.3% 

2 
0.7% 

4.14 มาก 6 

2. เม นู เค ร่ือง ด่ืมคลีนเ พ่ือ
สุขภาพ 

88 
29.3% 

134 
44.7% 

58 
19.3% 

20 
6.7% 

0 
0% 

3.97 มาก 7 

3. ของว่าง / ของกินเล่นแบบ
คลีนเพื่อสุขภาพ 

66 
22.0% 

86 
28.7% 

62 
20.7% 

56 
18.7% 

30 
10.0% 

3.34 
ปาน
กลาง 

8 

4. เมนูอาหารท่ีเน้นท าจาก
เน้ือสตัว ์

178 
59.3% 

96 
32.0% 

24 
8.0% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.50 มากท่ีสุด 4 

5. เมนูอาหารท่ีเน้นท าจากผกั
สดและผลไม ้

212 
70.7% 

72 
24.0% 

16 
53.0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.65 มากท่ีสุด 2 

6. เมนูเคร่ืองด่ืมจากผกัและ
ผลไมส้ด 

122 
40.7% 

132 
44.0% 

32 
10.7% 

14 
4.7% 

0 
0% 

4.21 มาก 5 

7. เน้ือสตัวท่ี์ใชมี้คุณภาพ 
202 

67.3% 
70 

23.3% 
26 

8.7% 
2 

0.7% 
0 

0% 
4.57 มากท่ีสุด 

3 
 

8. ผัก ส ด แ ล ะ ผ ล ไม้ ท่ี ใ ช้
ประกอบอาหารปลอด
สารพิษ 

226 
75.3% 

54 
18.0% 

12 
4.0% 

8 
2.7% 

0 
0% 

4.66 มากท่ีสุด 1 

9. ส าม า ร ถ สั่ ง ท  า อ า ห า ร
นอกเหนือจากเมนูภายใน
ร้านได ้

58 
19.3% 

72 
24.0% 

66 
22.0% 

42 
14.0% 

62 
20.7% 

3.07 
ปาน
กลาง 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมตลาดด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งหารในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ผกัสดและผลไมท่ี้ใช้ประกอบอาหารปลอดสารพิษ จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และ
เน้ือสัตวท่ี์ใชมี้คุณภาพ จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.8 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 
 

 
ด้านราคา 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มี ร า ค า ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลาย 

110 
36.7% 

96 
32.0% 

34 
11.3% 

54 
18.0% 

6 
2.0% 

3.83 มาก 2 

2. ร า ค า แ ล ะ ป ริ ม า ณ
อาหารมีความคุม้ค่ากบั
เงินท่ีจ่าย 

164 
54.7% 

98 
32.7% 

24 
8.0% 

12 
4.0% 

2 
0.7% 

4.37 มาก 3 

3. มี ร า ค า แ ส ด ง ใ น
เมนูอาหารชดัเจน 

168 
56.0% 

110 
36.7% 

20 
6.7% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.48 มาก 1 

ค่าเฉลีย่รวม 4.23 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากคือ มี
ราคาแสดในเมนูอาหารชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.48, ราคาและปริมาณอาหารมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ี
จ่าย  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 และมีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการ
เดินทาง 

120 
40.0% 

138 
46.0% 

28 
9.3% 

14 
4.7% 

0 
0% 

2.68 
ปาน
กลาง 

8 

2. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
116 

38.7% 
98 

32.7% 
56 

18.7% 
28 

9.3% 
2 

0.7% 
3.99 มาก 2 

3. ช่วงเวลาด าเนินการของ
ร้านช่วงเช้า (8.00น. - 
12.00น.) 

40 
13.3% 

138 
46.0% 

80 
26.7% 

40 
13.3% 

2 
0.7% 

3.58 มาก 7 

4. ช่วงเวลาด าเนินการของ
ร้าน ช่วงบ่าย (13.00น. 
– 16.00น.) 

36 
12.0% 

148 
49.3% 

74 
24.7% 

38 
12.7% 

4 
1.3% 

3.58 มาก 7 

5. ช่วงเวลาด าเนินการของ
ร้านช่วงเยน็ (17.00น. –
19.00น.) 

120 
40.0% 

138 
46.0% 

32 
10.7% 

10 
3.3% 

0 
0% 

4.23 มาก 1 

6. ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ให้บ ริการของ ร้ าน มี
บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง แ บ บ 
Delivery 

100 
33.3% 

84 
28.0% 

46 
15.3% 

64 
21.3% 

6 
2.0% 

3.69 มาก 5 

7. ช่องทางในการติดต่อ
ร้ า น เ พ่ื อ สั่ ง อ า ห า ร
ล่วงหน้า หรือสอบถาม
รายละเอียด ผ่านหน้า
ร้านโดยตรง 

42 
14.0% 

142 
47.3% 

76 
25.3% 

38 
12.7% 

2 
0.7% 

3.61 มาก 6 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

8. ช่องทางในการติดต่อ
ร้ า น เ พ่ื อ สั่ ง อ า ห า ร
ล่วงหน้า หรือสอบถาม
รายละ เ อียดผ่ านทาง
โทรศพัท ์

80 
26.7% 

114 
38.0% 

68 
22.7% 

38 
12.7% 

0 
0% 

3.79 มาก 4 

9. ช่องทางในการติดต่อ
ร้ า น เ พ่ื อ สั่ ง อ า ห า ร
ล่วงหน้า หรือสอบถาม
รายละ เ อียดผ่ านทาง
อ อ น ไ ล น์ เ ช่ น 
Facebook,  Line 

114 
38.0% 

96 
32.0% 

48 
16.0% 

42 
14.0% 

0 
0% 

3.94 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.67 มาก  

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.67 โดยปัจจยัย่อยทุกปัจจยัมีความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง มีความตอ้งการอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.10 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีก ารโฆษณาผ่ าน ส่ือ 
Social Media 

78 
26.0% 

90 
30.0% 

42 
14.0% 

66 
22.0% 

24 
8.0% 

3.44 
ปาน
กลาง 

5 

2. มีการโฆษณาผ่านแผ่น
พบั ใบปลิว 

16 
5.3% 

56 
18.7% 

74 
24.7% 

76 
25.3% 

78 
26.0% 

2.52 
ปาน
กลาง 

11 

3. มีการสมัครสมาชิกเพื่อ
สิท ธิพิ เ ศษหรือสะสม
แตม้ 

32 
10.7% 

76 
25.3% 

60 
20.0% 

74 
24.7% 

58 
19.3% 

2.83 
ปาน
กลาง 

10 

4. มี ร า ยก าร เ ม นู อ าห าร
พิ เ ศษใน ช่วง เทศกาล
ต่างๆ 

54 
18.0% 

90 
30.0% 

70 
23.3% 

54 
18.0% 

32 
10.7% 

3.27 
ปาน
กลาง 

7 

5. มีบ ริการ รับจัดตาราง
อาหารรายวนั /สัปดาห์ /
เดือน 

96 
32.0% 

110 
36.7% 

60 
20.0% 

30 
10.0% 

4 
1.3% 

3.88 มาก 2 

6. มีการค านวณแคลอรีใน
แต่ละม้ืออาหารให ้

126 
42.0% 

120 
40.0% 

38 
12.7% 

16 
5.3% 

0 
0% 

4.19 มาก 1 

7. มี รู ป ภ า พ แ ส ด ง บ น
เมนูอาหาร 

102 
34.0% 

90 
30.0% 

66 
22.0% 

40 
13.3% 

2 
0.7% 

3.83 มาก 3 

8. มี รู ป ภ า พ แ ส ด ง
เมนูอาหารหนา้ร้าน 

74 
24.7% 

52 
17.3% 

82 
27.3% 

80 
26.7% 

12 
4.0% 

3.32 
ปาน
กลาง 

6 

9. ในเมนูอาหาร มีแทรก
ความรู้ เ ก่ียวกับอาหาร
คลีนในแต่ละเมนู 

96 
32.0% 

102 
34.0% 

40 
13.3% 

58 
19.3% 

4 
1.3% 

3.76 มาก 4 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

10. มีการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับประโยชน์ของ
การบริโภคอาหารคลีน
ผา่นส่ือ Social Media 

58 
19.3% 

74 
24.7% 

50 
16.7% 

96 
32.0% 

22 
7.3% 

3.17 
ปาน
กลาง 

8 

1. มีการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับประโยชน์ของ
การบริโภคอาหารคลีน
ผ่านโบชัว ร์  แผ่นพับ
หรือใบปลิว 

30 
10.0% 

54 
18.0% 

70 
23.3% 

82 
27.3% 

64 
21.3% 

2.68 
ปาน
กลาง 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.35 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีผูบ้ริโภค
มีความตอ้งการในระดบัมากคือ มีการค านวณแคลอรีในแต่ละม้ืออาหารให้, มีการรับจดัตาราง
อาหาร รายวนั/สัปดาห์/ และมีรูปภาพแสดงบนเมนูอาหาร ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 

 
ด้านบุคลากร 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 

 
แปลผล 

 
อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. พนกังานบริการดว้ย
ความสุภาพเป็นมิตร ยิม้
แยม้แจ่มใส 

170 
56.7% 

114 
38.0% 

14 
4.7% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.51 
มาก
ท่ีสุด 

2 

2. พนกังานแต่งกายสะอาด 
เหมาะสม 

192 
64.0% 

94 
31.3% 

12 
4.0% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.59 
มาก
ท่ีสุด 

1 

3. พนกังานมีความรู้ 
สามารถแนะน าลูกคา้ได ้

154 
51.3% 

92 
30.7% 

36 
12.0% 

18 
6.0% 

0 
0% 

4.27 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.46 มาก  

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.46 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ 
พนกังานแต่งกายสะอาดเหมาะสม จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ พนกังานบริการ
ดว้ยความสุภาพ เป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส จ านวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 56.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอ ของธุรกิจอาหารคลีน
 ฟู้ ด 

ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ระดบัความต้องการ 

ค่าเฉลีย่ 
 

แปล
ผล 

อนัดบั มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก
ร้านร่มร่ืน 

88 
7.3% 

102 
34.0% 

88 
29.3% 

22 
7.3% 

0 
0% 

3.85 มาก 6 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอก
ร้านสะอาดตา 

122 
40.7% 

144 
48.0% 

32 
10.7% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.29 มาก 3 

3. มีการตกแต่งภายนอก
ร้านสวยงาม 

112 
37.3% 

94 
31.3% 

62 
20.7% 

32 
10.7% 

0 
0% 

3.95 มาก 4 

4. ภายในร้านอากาศถ่ายเท
สะดวก 

162 
54.0% 

112 
37.3% 

22 
7.3% 

2 
0.7% 

2 
0.7% 

4.43 มาก 2 

5. การตกแต่งภายใน
สวยงาม  

112 
37.3% 

86 
28.7% 

56 
18.7% 

44 
14.7% 

2 
0.7% 

3.87 มาก 5 

6. ภายในร้านมีพ้ืนท่ีใชส้อย 80 
26.7% 

118 
39.3% 

54 
18.0% 

44 
14.7% 

4 
1.3% 

3.75 มาก 7 

7. หอ้งครัวสะอาดเรียบร้อย 182 
60.7% 

102 
34.0% 

12 
4.0% 

2 
0.7% 

2 
0.7% 

4.53 
มาก
ท่ีสุด 

1 

8. หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอ 88 
29.3% 

64 
21.3% 

82 
27.3% 

58 
19.3% 

8 
2.7% 

3.55 มาก 8 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 มาก  

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ ห้องครัว
สะอาดเรียบร้อย จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7  
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ตารางที ่4.13 ร้อยละ และค่าเฉล่ียความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความต้องการ  
ค่าเฉลีย่ 

 
แปลผล อนัดบั มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีพนกังานตอ้นรับเม่ือ
ท่านเขา้สู่ร้าน 

96 
32.0% 

138 
46.0% 

46 
15.3% 

20 
6.7% 

0 
0% 

4.03 มาก 5 

2. พนกังานรับออเดอร์
รวดเร็ว  

184 
61.3% 

112 
37.3% 

4 
1.3% 

0 
0% 

0 
0% 

4.60 
มาก
ท่ีสุด 

3 

3. มีพนกังานดูแลทัว่ถึง
ตลอดระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

120 
40.0% 

104 
34.7% 

48 
16.0% 

28 
9.3% 

0 
0% 

4.05 มาก 4 

4. อาหารท่ีไดรั้บมีความ
ถูกตอ้งรวดเร็ว 

204 
68.0% 

84 
28.0% 

10 
3.3% 

2 
0.7% 

0 
0% 

4.63 
มาก
ท่ีสุด 

2 

5. การเรียกเก็บบิล รวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

244 
81.3% 

42 
14.0% 

10 
3.3% 

4 
1.3% 

0 
0% 

4.75 
มาก
ท่ีสุด 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 4.41 มาก  

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.41 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ 
การเรียกเก็บบิลรวดเร็วและถูกตอ้ง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3, อาหารได้รับมีความ
ถูกตอ้งรวดเร็ว จ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 68 และพนกังานรับออเดอร์รวดเร็ว จ านวน 184 คน คิด
เป็น ร้อยละ 61.3 ตามล าดบั 

 การเปรียบเทียบความต้องการของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
น าเสนอในตารางท่ี 4.14 และรูปภาพท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ียของความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธุรกิจ
 อาหารคลีนฟู้ ด หรืออุปสงคข์องผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ค่าเฉล่ีย แปลผล อนัดบั 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นราคา 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นกายภาพและการน าเสนอ 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

4.46 
4.41 
4.23 
4.12 
4.03 
3.67 
3.35 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 

ภาพที ่4.1 ค่าเฉล่ียของความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ธุรกิจ
อาหารคลีนฟู้ ดหรืออุปสงค ์(Dmand) ของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 

 จากตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่อส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps)ธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดส์ โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.46 รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.41, ดา้นราคา 
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มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23, ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12, ดา้นกายภาพและการน าเสนอ มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.03, ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.67 และดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.35 ตามล าดบัดูภาพท่ี 4.1 ประกอบ 
 จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ร้านอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
สามารถน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกบัขอ้มูลความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อหาช่องว่างความ
ตอ้งการระหวา่งร้านอาหารคลีนฟู้ ดและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
 อาหารคลีนฟู้ ดและบริบทธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด 

ความต้องการของผู้บริโภคทีม่ต่ีอ
อาหารคลนีฟู้ด 
(Demand) 

บริบทธุรกจิร้านอาหารคลนีฟู้ด 
(Supply)  

หมายเหตุเพิม่เตมิ ร้าน 
A 

ร้าน 
B 

ร้าน 
C 

ร้าน 
D 

1. ด้านผลติภัณฑ์     
ร้านอาหารคลีนเกือบทุกร้านจะมี
การก าหนดเมนูอาหารให้ลูกค้า 
ดงันั้นในแต่ละวนัลูกไม่สามารถ
เลือกเมนูได้ซ่ึงความหลากหลาย
ของเมนูอาหารเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งหารมากท่ีสุด 

1.1. มี เ ม นู อ าห า ร ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายเมนู 

    

1.2. มีเมนูเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ     
1.3. อาหารท าจากเน้ือสัตวท่ี์มี

คุณภาพ 
    

1.4. ใช้ผ ักสดและผลไม้ท่ีใช้
ปลอดสารพิษ 

    

2. ด้านราคา     ร้านอาหารคลีนฟู้ ดส่วนใหญ่จะมี
การก าหนดราคาอาหารท่ีชัดเจน 
เพียงราคาเดียว โดยคิดแบบเหมา
จ่าย ไม่มีความหลากหลายด้าน
ราคา 

2.1. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย     

2.2. มีราคาแสดงในเมนูอาหาร
ชดัเจน 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

ความต้องการของผู้บริโภคทีม่ี
ต่ออาหารคลนีฟู้ด 

(Demand) 

บริบทธุรกจิร้านอาหารคลนีฟู้ด 
(Supply)  

หมายเหตุเพิม่เตมิ ร้าน 
 A 

ร้าน 
B 

ร้าน 
C 

ร้าน 
D 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 

 
 

 
 

 
 

ทุกร้านมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และ
ไม่ มี ร้ านใดเ ปิดให้บ ริการหลัง 
17.00 น.เลย 

3.1. มีท่ีจอดรถเพียงพอ - -   
3.2. ช่วงเวลาด าเนินการของ

ร้าน(8.00น.-12.00น.     

3.3. ช่วงเวลาด าเนินการของ
ร้าน(13.00น.-16.00น.)     

3.4. ช่วงเวลาด าเนินการของ
ร้าน(17.00น.-19.00น.)     

3.5. มีบริการจดัส่ง Delivery     
3.6. มีช่องทางติดต่อผา่นหนา้

ร้าน     

3.7. มีช่องทางติดต่อผา่นทาง
โทรศพัท ์

    

3.8. มีช่องทางติดต่อผา่นทาง
ออนไลน์ เช่น Line 
,Facebook 

    

4. ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง
การตลาด 
4.1. มีบริการจดัตารางอาหาร

แบบรายวัน /สัปดาห์ /
เดือน 

    
ร้านส่วนใหญ่ไม่มีการแสดงรูปภาพ
บน เ ม นู อ า ห า ร แ ล ะ ไ ม่ มี ก า ร
สอดแทรกความรู้ในเมนูอาหาร
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

ความต้องการของผู้บริโภคทีม่ี
ต่ออาหารคลนีฟู้ด 

(Demand) 

บริบทธุรกจิร้านอาหารคลนีฟู้ด 
(Supply)  

หมายเหตุเพิม่เตมิ ร้าน 
A 

ร้าน 
B 

ร้าน 
C 

ร้าน 
D 

4.2. มีการค านวณแคลอรีให้
ในอาหารแต่ละม้ือ 

    
 
 

4.3. มี รู ป ภ า พ แ ส ด ง บ น
เมนูอาหาร 

    

4.4. มีการแทรกความรู้ให้ใน
เมนูอาหาร     

5. ด้านบุคลากร     
พบว่ามีเพียงบางร้านท่ีพนกังานไม่
ค่อยมีความรู้ในเร่ืองอาหารคลีน ซ่ึง
ไ ม่สามรถแนะน าห รืออ ธิบาย
เก่ียวกับประโยชน์ของอาหารได ้
แต่จะให้ผูป้ระกอบการซ่ึงมีความรู้
เก่ียวกบัอาหารเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ 

5.1. พนัก ง านบ ริ ก า ร ด้ ว ย
ความสุภาพ เป็นมิตร ยิ้ม
แยม้แจ่มใส 

 -   

5.2. พนักงานแต่งกายสะอาด
เหมาะสม 

 -   

5.3. พ นั ก ง า น มี ค ว า ม รู้
สามารถแนะน าลูกคา้ได ้

 -   

6. ด้ านสภาพแวด ล้อมทาง
กายภาพ 

    

 
ร้ า น ส่ วน ใ ห ญ่ ไ ม่ มี ห น้ า ร้ า น
ใหบ้ริการส่วนบางร้านท่ีมีหนา้ร้าน
ก็ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัในดา้นพ้ืนท่ี ท่ี
ค่อนข้างแคบไม่มี พ้ืนท่ีส าหรับ
ใหบ้ริการทานอาหารภายในร้าน 
 

6.1. ภ า ย น อ ก ร้ า น ร่ ม ร่ื น 
สวยงาม สะอาดตา 

- -   

6.2. ภ า ย ใ น ร้ า น ต ก แ ต่ ง
สวยงาม อากาศถ่ายเท 
และมีพ้ืนท่ีใชส้อย 

- -   

6.3. ภ า ย ใ น ร้ า น ต ก แ ต่ ง
สวยงาม อากาศถ่ายเท 
และมีพ้ืนท่ีใชส้อย 

- -   

6.4. หอ้งครัวสะอาดเรียบร้อย - -   
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ตาราง 4.15 (ต่อ) 

ความต้องการของผู้บริโภคทีม่ี
ต่ออาหารคลนีฟู้ด 

(Demand) 

บริบทธุรกจิร้านอาหารคลนีฟู้ด 
(Supply)  

หมายเหตุเพิม่เตมิ ร้าน 
A 

ร้าน 
B 

ร้าน 
C 

ร้าน 
D 

6.5. หอ้งน ้ าสะอาดเพียงพอ - -    

7. ด้านกระบวนการให้บริการ     

ร้านอาหารคลีนท่ีสามารถสัง่อาหาร
รับประทานในร้านไดบ้างร้านยงัให้
บริการชา้ในกระบวนการปรุงและ
การเสิร์ฟอาหาร 

7.1. มีพนักงานต้อนรับเ ม่ือ
ท่านเขา้สู่ร้าน 

- -   

7.2. รับออร์เดอร์รวดเร็ว - -   
7.3. มีพนักงานดูแลระหว่าง

ทานอาหาร 
- -  - 

7.4. อาหาร ท่ีได้รับถูกต้อง 
รวดเร็ว 

    

7.5. การเรียกเก็บบิลถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

- -   

หมายเหตุ   หมายถึง มี , หมายถึงไม่มี และ –  หมายถึงไม่มีขอ้มูลเน่ืองจากไม่มีหนา้ร้าน
 ใหบ้ริการ หรือไม่มีพื้นท่ีใหบ้ริการภายในร้าน 

 จากตารางท่ี 4.15 สามารถน าขอ้มูลดา้นบริบทธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด (Supply) มาเทียบ
บญัญติัไตรยางคเ์พื่อน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าท าเป็นตาราง ไดด้งัดงัตารางท่ี 4.16 และภาพท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ียอุปทานของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ค่าเฉล่ีย อนัดบั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกายภาพและการน าเสนอ 
ดา้นกระบวนการ 

4.06 
3.31 
2.97 
3.13 
3.33 
1.25 
2.25 

1 
3 
5 
4 
2 
7 
6 

 

 

ภาพที่ 4.2 ค่าเฉล่ียของบริบทร้านอาหารคลีนฟู้ ดหรืออุปทาน (Supply) ของผลิตภณัฑ์อาหารคลีน
 ฟู้ ด 
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ภาพที่ 4.3 การเปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์ (Demand) ของผลิตภัณฑ์อาหารคลีนฟู้ ด และ
 อุปทาน (Supply) ของผลิตภณัฑอ์าหารคลีนฟู้ ด 

 จากภาพท่ี 4.3 แสดงให้เห็นวา่ช่องว่างระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑ์อาหาร
คลีนฟู้ ดท่ีมีช่องว่างมากท่ีสุดได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ
ดา้นผลิตภณัฑต์ามล าดบั โดยมีรายละเอียดช่องวา่งของปัจจยัแต่ละดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากท่ีสุด
ไปจนถึงนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่จากการวิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) พบวา่
เกิดช่องวา่งมากท่ีสุดเม่ือดูจาก เน่ืองจากร้านส่วนใหญ่ไม่มีหนา้ร้านให้บริการ และบางร้านท่ีมีหนา้
ร้านก็ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ี ท่ีค่อนขา้งแคบหรือไม่มีพื้นท่ีส าหรับให้บริการทานอาหาร
ภายในร้านเลย 

2. ดา้นกระบวนการบริการ ความรวดเร็ว ครบถว้น และถูกตอ้งในการให้บริการเป็นส่ิงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด จากการศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)  ยงัพบว่าร้านอาหาร
คลีนฟู้ ดท่ีสามารถสั่งอาหารรับประทานในร้านไดบ้างร้านยงัให้บริการค่อนขา้งช้าในกระบวนการ
ปรุงและการเสิร์ฟอาหาร 

3. ดา้นบุคลากร ควรฝึกอบรม ให้พนกังานรักในการบริการ ยิม้แยม้แจ่มใส บริการลูกคา้
ด้วยความเป็นมิตร เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด และจากผลการศึกษาวิเคราะห์
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ช่องวา่ง (Gap Analysis) พบวา่มีเพียงบางร้านเท่านั้นท่ีพนกังานไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองอาหารคลีน
ฟู้ ดซ่ึงไม่สามรถแนะน าหรืออธิบายเก่ียวกบัประโยชน์ของอาหารได ้แต่จะให้ผูป้ระกอบการซ่ึงมี
ความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัย่อยเก่ียวกบัพนกังานมีความรู้สามารถแนะน า
ลูกคา้ไดก้็เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากเช่นกนั จึงท าให้เกิดเป็นช่องว่างท่ีพนกังานบางร้านไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัอาหารซ่ึงไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

4. ดา้นราคา จากการศึกษาและวิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) พบวา่ผูบ้ริโภคมีความ
ความตอ้งการเก่ียวกบัการมีราคาอาหารให้เลือกหลากหลาย ซ่ึงร้านอาหารคลีนฟู้ ดส่วนใหญ่จะมี
การก าหนดราคาอาหารท่ีชดัเจน เพียงราคาเดียว โดยคิดแบบเหมาจ่าย ไม่มีความหลากหลายดา้น
ราคาจึงท าใหเ้กิดเป็นช่องวา่งในปัจจยัดา้นราคา  

5. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
ร้านอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ทุกร้านไม่มีบริการส่งอาหาร หรือเปิดบริการช่วง
เยน็หลงัเลิกงาน หรือเวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป ท าให้เกิดเป็นช่องวา่งดา้นการจดัจ าหน่าย เน่ืองจาก
เวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกงานและผูบ้ริโภคนิยมในการไปรับประทานอาหารมากท่ีสุด และ
ควรจะมีการจดัสรรท่ีจอดรถให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากปัญหาส่วนใหญ่คือมีท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ ซ่ึงก็ท าใหเ้ป็นการเสียโอกาสในการขาย 

6. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
พบวา่ผูป้ระกอบการมกัเนน้การท าการตลาดหรือการโฆษณาผ่านส่ือ Social Media เพียงช่องทาง
เดียวซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้นน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงท าให้เกิดเป็นช่องวา่งข้ึนเน่ืองจาก
ร้านอาหารคลีนส่วนใหญ่ไม่มีการแสดงรูปภาพบนเมนูอาหาร และไม่มีการสอดแทรกความรู้ใน
เมนูอาหารใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก  

7. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเก่ียวกบัความหลากหลาย
ของเมนูอาหาร ซ่ึงจากการวิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) พบวา่ร้านอาหารคลีนเกือบทุกร้านมี
การก าหนดเมนูอาหารให้ลูกคา้ ดงันั้นในแต่ละวนัลูกไม่สามารถเลือกเมนูไดซ่ึ้งท าให้เกิดช่องว่าง
ความหลากหลายของเมนูอาหารเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด 

 

 
 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษา “แนวทางการพฒันาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย” ซ่ึงเก็บขอ้มูลจาการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม, การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
จ านวน 4 ร้าน และใชแ้บบสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีต่ออาหารคลีนฟู้ ด 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 300 ชุด โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามรถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 บริบทของธุรกจิอาหารคลนีฟู้ด ในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
 5.1.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่ทุกร้านมีบริการรับจดัอาหารคลีนฟู้ ดแบบรายวนั โดยมี
การค านวณและควบคุมปริมาณแคลอรีในอาหารแต่ละม้ือให้กบัลูกคา้ และทุกร้านให้ความส าคญั
กับการเลือกใช้วตัถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น เน้ือสัตว์ท่ีใช้ต้องมีคุณภาพเป็นเน้ือปลอด
สารพิษ ผกัและผลไมท่ี้ใชก้็ตอ้งเป็นพืชปลอดสารพิษ และวตัถุดิบท่ีใช้ตอ้งมีความสดใหม่เสมอซ้ือ
แบบวนัต่อวนั และทุกร้านใส่ใจและให้ความส าคญักับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีปรุง
ออกมา เน่ืองจากหลกัของอาหารคลีนฟู้ ดคือการปรุงแต่งอาหารให้ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด 
เพื่อรักษาคุณประโยชน์ของอาหารเอาไว ้
 5.1.1.2 ดา้นราคา พบว่าราคาอาหารส่วนใหญ่คิดราคาแบบเหมาจ่ายเป็นโปรแกรม 
รายวนั รายสัปดาห์หรือรายเดือน เป็นราคาท่ีร้านก าหนดไวค้งท่ีแน่นอน มีราคาเดียว และพบวา่ทุก
ร้านก าหนดราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั โดยไม่ไดค้  านึงถึงราคาของคู่แข่งขนัในทอ้งตลาด และราคา
อาหารค่อนขา้งมีราคาท่ีสูงกวา่อาหารตามทอ้งตลาดทัว่ไป เน่ืองจากการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ
จึงท าใหต้น้ทุนของวตัถุดิบนั้นมีราคาสูง 
  5.1.1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่เป็นการบริการแบบ 
Delivery คือมีบริการส่งอาหารใหลู้กคา้ถึงท่ี และส่วนใหญ่ธุรกิจจ าหน่ายอาหารคลีนฟู้ ดในเชียงราย
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ไม่เน้นบริการแบบให้ลูกคา้ทานภายในร้าน แต่เน้นเป็นการสั่งล่วงหน้า หรือการรับออเดอร์จาก
ลูกคา้ท่ีสั่งอาหารเป็นโปรแกรมตารางอาหารรายวนั/สัปดาห์/เดือน และให้ลูกคา้นัดรับเองท่ีร้าน 
หรือท่ีๆสะดวก และทางร้านมีบริการส่งแบบ Deliveryให้ด้วย โดยส่วนใหญ่เร่ิมให้บริการตั้งแต่ 
8.00 น. เป็นตน้ไป ดา้นเวลาท าการทุกร้านบริการรับออเดอร์อาหารตลอดทั้งวนัผา่นทางโทรศพัท,์ 
เฟสบุค๊ และไลน์ แต่บริการส่งอาหารแบบ Delivery ของทุกอยูใ่นช่วงเชา้ ไม่เกิน 11.00 น. โดยท่ีทุก
ร้านส่งเฉพาะช่วงเชา้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น และส่วนใหญ่หยดุใหบ้ริการในวนัอาทิตย ์ 
 5.1.1.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ใชก้ารส่งเสริมทางการตลาดผา่นทางส่ือ Social Media โดยทุกร้านมีหนา้ 
Webpage ในเฟสบุค๊เป็นของตวัเอง และท าการโฆษณาร้านผา่นทางส่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนใหญ่ ในเพจ
เฟสบุ๊คของร้านมีรูปภาพเมนูอาหาร และมีการสอดแทรกบทความเก่ียวกบัอาหารคลีนภายในเพจ
ของร้านดว้ย และตามหนา้กล่องอาหารมีการติดสต๊ิกเกอร์ช่ือร้านและช่องทางการติดต่อ ท่ีอยู่เวบ็
เพจใหค้นเขา้ไปติดตามข่าวสารของทางร้านได ้
 5.1.1.5 ดา้นบุคลากร พบวา่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการเป็นผูล้งมือท าอาหารดว้ยตวัเอง 
โดยมีพนกังานอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูช่้วยและเป็นลูกมือในการท าอาหาร และพบวา่เกือบทุกร้านจะมี
พนกังานอยา่งนอ้ย 2 คนภายในร้าน ซ่ึงพนกังานมีความสนิทสนมกบัผูป้ระกอบการเป็นอยา่งดี ท า
ใหบุ้คลากรในร้านมีความสนิทสนมกนัและท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.1.1.6 ดา้นกายภาพและการน าเสนอ พบวา่ร้านส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัในดา้น
พื้นท่ี เน่ืองจากทุกร้านเนน้การบริการแบบรับสั่งออเดอร์ล่วงหนา้ ซ้ือแลว้รับไปทานท่ีบา้นเลย หรือ
บริการแบบ Delivery ไม่มีบริการพื้นท่ีส าหรับให้นัง่รับประทานทานภายในร้าน มีเพียงส่วนนอ้ยท่ี
มีหน้าร้าน การตกแต่งร้านค่อนข้างดูสะอาด เรียบง่าย เป็นไปตามความชอบส่วนตัวของ
ผูป้ระกอบการ  
 5.1.1.7 ด้านกระบวนการ พบว่าร้านส่วนใหญ่มีกระบวนการให้บริการเป็นแบบ 
Delivery เป็นหลกั โดยการรับออเดอร์จากลูกคา้ผา่ทางหนา้ร้าน, ไลน์, เฟสบุ๊ค และโทรศพัท ์ก่อน
ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 วนั และมีบริการจดัส่งถึงท่ีให้กบัลูกคา้ และพบวา่แต่ละร้านมีการเช็คความ
ถูกตอ้งของอาหารก่อนส่งให้ลูกคา้ทุกคร้ัง เน่ืองจากร้านส่วนใหญ่มีการเจาะจงเมนูอาหารในแต่ละ
วนัหรือมีก าหนดเมนูอาหารให้ลูกค้าเลือกเพียงวนัละไม่เกินท่ีร้านก าหนด ท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งอาหาร ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดค่อนน้อยหรือแทบไม่มีเลย และ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดทุกรายมีความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนเป็นอยา่งดี  
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 5.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคอาหารคลีนฟู้ด ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
 5.1.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.3 มีอายุอยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 66 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.7 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ / ธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ
ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะตอ้งการให้สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 61.3 
หรือร้อยละ 25.92 ของสาเหตุทั้งหมด 
 5.1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพท่ี
มีต่อความตอ้งการบริโภคอาหารคลีนฟู้ ด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่มีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความตอ้งการมากท่ีสุดดงัน้ี ผกัสดและผลไมท่ี้ใช้ประกอบอาหารปลอดสารพิษ , มีเมนูอาหารท่ี
เน้นท าจากผกัสดและผลไมส้ด เช่น สลดั, เน้ือสัตวท่ี์ใช้มีคุณภาพและมีเมนูอาหารท่ีเน้นท าจาก
เน้ือสัตวต์ามล าดบั 

2. ดา้นราคา พบว่ามีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมี
ความตอ้งการมากสุดดงัน้ี มีราคาแสดงในเมนูชดัเจน รองลงมาคือ มีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายและมี
ราคาใหเ้ลือกหลากหลาย ตามล าดบั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบว่ามีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากสุดดงัน้ี ช่วงเวลาด าเนินการของร้านช่วงเยน็ (15.00 น.–19.00 
น.) รองลงมา คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ, ช่องทางในการติดต่อร้านเพื่อสั่งอาหารล่วงหน้า หรือ
สอบถามรายละเอียดผา่นทางออนไลน์ เช่น Facebbk, Line, ช่องทางในการติดต่อร้านเพื่อสั่งอาหาร
ล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางโทรศพัท,์ ช่องทางในการให้บริการของร้าน มีบริการ
จดัส่งแบบ Delivery, ช่องทางในการติดต่อร้านเพื่อสั่งอาหารล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียด
ผา่นหนา้ร้านโดยตรง ตามล าดบัแต่พบวา่ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่มีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากตามล าดบัมีดงัน้ี มีการค านวณแคลอรีในแต่ละม้ืออาหาร
ให,้ มีบริการรับจดัตารางอาหาร รายวนั/สัปดาห์/เดือน, มีรูปภาพแสดงบนเมนูอาหาร, ในเมนูอาหาร 
มีแทรกความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนในแต่ละเมนู  

5. ดา้นบุคลากร พบวา่มีความตอ้งการอยูโ่ดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความตอ้งการมากท่ีสุดดงัน้ี พนกังานแต่งกายสะอาด เหมาะสม รองลงมา คือ พนกังานบริการดว้ย 
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ความสุภาพ เป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส และพนกังานมีความรู้ สามารถแนะน าลูกคา้ไดต้ามล าดบั 
6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ พบว่ามีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ ห้องครัวสะอาดเรียบร้อย รองลงมาท่ีมีความตอ้งการ
ในระดบัมาก คือ ภายในร้านอากาศถ่ายเทสะดวกและสภาพภายนอกร้านสะอาดตาตามล าดบั 

7. ดา้นกระบวนการให้บริการพบวา่มีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ การรียกเก็บบิลรวดเร็วและถูกตอ้ง รองลงมาคือ อาหารท่ี
ไดรั้บมีความถูกตอ้งรวดเร็ว และพนกังานรับออเดอร์รวดเร็ว ตาล าดบั 

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะอภิปรายตามผลการศึกษา ซ่ึงมี 2 หัวขอ้ตามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี บริบท
ของธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ด ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 5.2.1 บริบทของธุรกจิอาหารคลนีฟู้ด ในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย  
 5.2.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบวา่ทุกร้านมีบริการรับจดัอาหารคลีนฟู้ ดแบบ
รายวนั โดยมีการค านวณและควบคุมปริมาณแคลอรีในอาหารแต่ละม้ือให้กบัลูกคา้ และทุกร้านให้
ความส าคญักบัการเลือกใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหารเป็นอยา่งมาก เช่น เน้ือสัตวท่ี์ใชจ้ะตอ้งมี
คุณภาพเป็นเน้ือปลอดสาร ผกัและผลไมท่ี้ใช้ก็ตอ้งเป็นพืชปลอดสารพิษ และวตัถุดิบท่ีใช้ต้องมี
ความสดใหม่เสมอ และทุกร้านใส่ใจและให้ความส าคญักบัคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีปรุง
ออกมาซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotlerดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) วา่เป็นส่ิงซ่ึงสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ และเน่ืองจากหลกัของอาหารคลีนฟู้ ดคือการปรุงแต่ง
อาหารใหใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อรักษาคุณประโยชน์ของอาหารเอาไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วิจิตร บุณยะโหตะ (2542) อาหารสุก อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งให้ผิดไปจากธรรมชาติ 
ยอ่มท าลายคุณค่าของสารอาหารใหเ้หลือนอ้ยหรือหมดไป อีกทั้งยงัมีการใส่สารเคมีกนับูด สารเคมี
ปรุงรส ปรุงกล่ิน ปรุงสีต่างๆ ล้วนเป็นการเพิ่มสารพิษเขา้สู่ร่างกายให้มากข้ึน อาหารผิดไปจาก
ธรรมชาติจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ การกินผลไมแ้ละถั่วต่างๆ สุกและดิบ รวมทั้งผกัต่างๆ และ
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ธญัพืชไม่แปรรูป เพราะนอกจากจะให้อาหารครบถว้นแลว้แลว้ธัญพืชและผลไมดิ้บจะมีพลงัท่ีได้
จากแสงแดดสะสมอยูเ่ป็น “พลงัชีวิต” (Lift Force) และอาหารผิดธรรมชาติ (Unnatural Foodstuff) 
เพียง 1 ค า ก็เพียงพอท่ีจะก่อใหเ้กิดโรคไดอ้ยา่งเร่ือรัง คือหากเรากินอาหารเกินความจ าเป็น และเกิน
ความสามรถท่ีร่างกายจะย่อยไดห้มด ร่างกายก็ตอ้งเอาพลงังานส ารองออกมาใช้ทุกวนั นานๆเขา้
พลงังานส ารองก็หมดไป ร่างกายเราก็อ่อนแอลงและเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 
 5.2.1.2  ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่าร้านอาหารคลีนฟู้ ดส่วนใหญ่ก าหนดราคา
อาหารคงท่ีแน่นอนโดยคิดแบบราคาเหมารวมโปรแกรมอาหารทั้งแบบรายวนั รายสัปดาห์หรือราย
เดือน โดยก าหนดราคาจากตน้ทุนเป็นหลกัไม่ไดค้  านึงถึงราคาคู่แข่งหรือราคาตลาด เน่ืองจากอาหาร
คลีนฟู้ ดมีความแตกต่างจากอาหารทัว่ไปในด้านการปรุงแต่งและการเลือกใช้วตัถุดิบซ่ึงตอ้งใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี และตอ้งมีความสดใหม่เสมอ ซ่ึงท าให้มีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง 
ราคาอาหารจึงสูงตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ดา้น
ราคาท่ีศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ 
 5.2.1.3  ด้านช่องทาการจดัจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่าร้านอาหารคลีนฟู้ ดในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านเป็นเอกเทศ มีก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีการ
จ าหน่ายอาหารผา่นหนา้ร้าน แต่ทุกร้านมีบริการส่งอาหารแบบ Delivery ให้กบัลูกคา้และช่วงเวลา
ในการส่งอาหารก็เป็นช่วงเชา้คือไม่เกิน 11.00 น. และร้านส่วนใหญ่หยุดท าการในวนัอาทิตย ์แต่
สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซ้ืออาหารล่วงหนา้ไดต้ลอดเวลาผา่นทางโทรศพัท ์ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค
ของร้าน ส่วนร้านท่ีมีหน้าร้านในการให้บริการก็พบว่ามีท าเลท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก แต่ค่อนขา้งจะมีขอ้จ ากนัในดา้นพื้นท่ีจอดรถ ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ 
(2555) ไดอ้า้งถึงวา่ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือการจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการน าสินคา้และบริการไปส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 5.2.1.4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ร้านอาหารคลีนฟู้ ดในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่จะใชก้ารส่งเสริมทางการตลาดส่วนใหญ่ผา่นทางส่ือ Social 
Media โดยท่ีทุกร้านมีหนา้เวบ็เพจในเฟสบุ๊คเป็นของตวัเอง ซ่ึงภายในเพจมีการแนะน าอาหาร มีรูป
สินคา้ หรือมีการแทรกเก่ียวกบัความรู้ของอาหารคลีนฟู้ ดไวด้ว้ย ซ่ึงลูกคา้หรือผูท่ี้สนใจก็สามารถ
ติดตามข่าวสารของร้านผา่นทางหนา้เวบ็เพจเหล่าน้ีได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัท่ี ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
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(2541) ไดอ้า้งถึงวา่การส่งเสริมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  การใช้
บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 5.2.1.5 ดา้นบุคลากร ผลการศึกษาพบว่าร้านส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะเป็นผูล้งมือ
ท าอาหารเอง และผูป้ระกอบการทุกร้านมีความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนฟู้ ดเป็นอยา่งดีสามารถแนะน า
ลูกคา้ได ้และร้านส่วนใหญ่จะมีพนกังานช่วยอยา่งนอ้ย 1-2 คน มีหนา้ท่ีในการเป็นลูกมือคอยช่วย
ผู ้ประกอบการในระหว่างด าเนินงาน และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความสนิทสนมกับ
ผูป้ระกอบการเน่ืองจากผูป้ระกอบการใหค้วามใกลชิ้ดกบัพนกังานดูแลเหมือนคนในครอบครัวและ
คอยให้ความรู้และปลูกฝ่ังลกัษณะท่ีดีให้ และพนกังานก็จะคอยเรียนรู้จากผูป้ระกอบการท าให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงท าให้พนักงานมีแรงกระตุ้นในการปฏิบติัหน้าท่ี และมีความรู้ตาม
ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip 
Kotler ดา้นบุคลากร ท่ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555)ไดอ้า้งถึงวา่ พนกังาน หรือ บุคลากร หมายถึง 
การจดัการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยบุคลากรของธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การ
พฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการให้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ 
 5.2.1.6  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ดใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัทางดา้นพื้นท่ีในการให้บริการ เพราะ
ทุกร้านจะเน้นบริการแบบ การรับออเดอร์ล่วงหน้า แล้วให้ลูกคา้มารับอาหารไปทานท่ีบา้นหรือ 
บริการส่งแบบ Delivery ให้กบัลูกคา้ ไม่เน้นพื้นท่ีการให้บริการภายในร้าน แต่ส าหรับร้านท่ีมี
บริการหน้าร้านก็จะมีการจดัตกแต่งตามความชอบของผูป้ระกอบการ เน้นความเรียบง่ายและดู
สะอาดตา แต่ทุกร้านจะเนน้ความสะอาดของหอ้งครัวและอุปกรณ์ภาชนะท่ีใช ้เน่ืองจากห้องครัวคือ
ท่ีๆใช้ในการประกอบอาหารเพราะอาหารคลีนฟู้ ดเป็นอาหารท่ีตอ้งสะอาดและกระบวนการท าจึง
ต้องเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคัญมากท่ีสุดเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ริโภค 
สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวไวว้่า
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
 5.2.1.7 ดา้นกระบวนการ ผลการศึกษาพบวา่ร้านส่วนใหญ่มีกระบวนให้บริการแบบ 
Delivery เป็นหลกั โดยมีเมนูอาหารท่ีทางร้านไดเ้ตรียมไวใ้ห้ลูกคา้ในแต่ละวนั ค่อนขา้งมีขอ้จ ากดั
ในการให้ลูกคา้เลือกเมนูเอง หรือหากมีก็จะมีให้เลือกไม่เกิน 5 เมนูต่อวนั แต่โดยปกติแลว้ลูกคา้
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ส่วนใหญ่ก็ใหร้้านเป็นผูก้  าหนดและเตรียมเมนูตามท่ีร้านก าหนดไวใ้ห ้ซ่ึงการท่ีมีการก าหนดเจาะจง
จ านวนเมนูในแต่ละวนั ท าให้การเตรียมและท าอาหารของทางร้านท าได้รวดเร็ว และเกิด
ขอ้ผิดพลาดน้อยหรือแทบไม่มีเลยในการส่งอาหารให้กบัลูกคา้ ซ่ึงท าให้กระบวนการบริการของ
ร้านใชเ้วลานอ้ยลงและท าใหบ้ริการไดร้วดเร็วข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ี 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ ดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 5.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคอาหารคลีนฟู้ดส์ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
 5.2.2.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายอุยูใ่นช่วง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการหรือ
ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป และสาเหตุท่ีเลือกรับประทานอาหารสุขภาพก็
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนรู้จกัอาหารคลีนฟู้ ดและมีความสนใจในอาหาร
คลีนฟู้ ด ซ่ึงท าให้ทราบลกัษณะประชากรส่วนใหญ่วา่เป็นผูท่ี้มีความใส่ใจในสุขภาพ ดงันั้นจะให้
ความใส่ใจในเร่ืองการรับประทานอาหารท าใหเ้ราทราบลกัษณะของประชากรกลุ่มตวัอยา่งเพื่อท่ีจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดธุรกิจของอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย
ต่อไปได ้
 5.2.2.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้ริโภคอาหาร
สุขภาพท่ีมีต่อความตอ้งการบริโภคอาหารคลีนฟู้ ด 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์  จากผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดได้แก่ ผกัสดและผลไม้ท่ีใช้
ประกอบอาหารปลอดสารพิษ,มีเมนูอาหารท่ีเน้นท าผกัสดและผลไมส้ด เช่น สลดั, เน้ือสัตวท่ี์ใช้มี
คุณภาพ, และมีเมนูอาหารท่ีเน้นท าจากเน้ือสัตว ์ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของในดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแต่มีความขดัแยง้ในปัจจยัยอ่ย สุข หิบดี (2554) เร่ือง “ปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตจงัหวดันนทบุรี” จากผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม 
ผูบ้ริโภคมีน ้ าหนักการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก อนัดับแรกคือ ด้านผลิตภณัฑ์โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกมากท่ีสุดคือ มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลายเมนูซ่ึงต่างจากผลการศึกษาของผูศึ้กษาในคร้ัง
น้ี ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการวตัถุดิบท่ีใชป้ลอดสารพิษ ในท่ีน้ีคือผกัสดและผลไมส้ด ท าให้ผูศึ้กษา
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สังเกตว่าน่าจะมาจากผลจากท่ีปัจจุบนัมีกระแสบริโภคนิยมเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษหรือพืช ผกั
ผลไมอ้อแกนิค หรือท่ีปลูกดว้ยอินทรียม์ากข้ึน 
 2. ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้นราคาโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีรายละเอียดปัจจยัยอ่ยดงัน้ี มีราคาแสดงในเมนูชดัเจน ,มีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายและ
มีราคาให้เลือกหลากหลายโดยปัจจยัเก่ียวกบัมีราคาแสดงเมนูอาหารชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมี
ความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ ทรงทรัพท์ กล่ินตะกูล (2547) เร่ือง “การ
วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการบริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย” ท่ีจากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา คือ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพอาหารและ
บริการ ถึงแมผ้ลออกมาใกลเ้คียงกนัแต่ปัจจยัยอ่ยมีความขดัแยง้กนัเน่ืองเป็นท่ีน่าสังเกตว่าปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคค่อนขา้งให้ความส าคญักบัการแสดงราคาในเมนูท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการและใชต้ดัสินใจก่อนซ้ือ 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยทุกดา้นมีความตอ้งการอยู่ใน
ระดับมาก ยกเวน้ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมีความต้องการอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผล
ขดัแยง้กบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของ (อดุลย ์จาตุรงค์, 2546 
,หน้า 61) ท่ีกล่าวว่าผลของท าเลท่ีตั้งท่ีมีต่อการเลือกร้านคา้นั้นเห็นไดง่้ายมาก ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ไกล
ออกไปมกัจะมีโอกาสท่ีมาซ้ือนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่กลก้บัร้านคา้มากกวา่ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะใน
ปัจจุบนัร้านอาหารคลีนฟู้ ดมีบริการ Delivery จึงท าให้ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งไปท่ีร้านเอง จึงท าให้
ความตอ้งการเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางอยู่ในระดับปานกลาง และหากอาหารมี
คุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นท าเลท่ีตั้งไม่สะดวกในการเดินทางคงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่
ค่อยค านึงถึง 
 4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเป็นปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเป็นล าดบัสุดทา้ย โดยมีรายละเอียดปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการ
อยู่ในระดบัมากเพียง 3 ปัจจยั ได้แก่ มีการค านวณแคลอรีในแต่ละม้ืออาหารให้ มีบริการรับจดั
ตารางอาหารรายวนั/สัปดาห์/เดือน และมีรูปภาพแสดงบนเมนูอาหาร ส่วนปัจจยัยอ่ดา้นอ่ืนมีความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ีให้ความหมายของการส่งเสริมทางการตลาดเป็นการ
ก าหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูล
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อ่ืนๆของสินคา้และบริการ โดยมุ่งให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงจากผลท่ีได้พบว่า
ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมทางการตลาดผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลางอาจเป็น
เพราะผูบ้ริโภคให้ให้ความสนใจกบัการส่ือสารทางการตลาดน้อย หรือส่ือสารออกมาไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 5. ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีความต้องการด้านบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเป็นปัจจยัโดยรวมดา้นท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเป็นอนัดบัท่ี 1 มี
รายละเอียดยอ่ยดงัน้ี พนกังานแต่งกายสะอาดเหมาะสม พนกังานบริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร
และพนักงานมีความรู้สามรถแนะน าลูกค้าได้ ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดของ ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ ดา้นบุคคล  หรือพนกังาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
คดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ และยงัสอดคล้องกบั ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้อา้งถึงว่า พนักงาน หรือ บุคลากร หมายถึง การจดัการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยบุคลากรของธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม 
รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการให้มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซ่ึงจากผล
การศึกษาท าให้เห็นไดช้ดัวา่ดา้นบุคลากรเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากท่ีสุด เน่ืองบุคลากร
หรือพนกังาน คือผูท่ี้สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคโดยตรง และหากพนกังานมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ก็จะ
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงใจและอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก   
 6. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จากผลการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากสุดก็
คือ ห้องครัวสะอาด เรียบร้อย สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ วรวรรณ ยุวพลธนากร (2553) เร่ือง 
“แนวทางการตลาดร้านอาหารสุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” พบว่าด้านปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มและกายภาพในเร่ืองของความสะอาดเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากท่ีสุด ดงันั้น
เร่ืองความสะอาดจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากท่ีสุดในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพน้ี 
 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ดา้นกระบวนการให้บริการอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากท่ีสุดใน
ดา้นน้ี ไดแ้ก่ การเรียกเก็บบิลรวดเร็วและถูกตอ้ง,อาหารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งรวดเร็ว และพนกังาน
รับออเดอร์เร็ว ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พชัชา ปึงเจริญ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร” และ กนกทิพย ์      
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ปิยะศิริพนธ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านอาหารเจ ใน
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่”จากผลการศึกษาทั้ง2พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการมากท่ีสุดไดแ้ก่การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้
 จากผลการศึกษาน าเสนอแนวทางในการท าธุรกิจอาหารคลีนฟู้ ด ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงรายโดยจ าแนกตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ร้านอาหารคลีนฟู้ ด ควรจะมีการจดัพื้นท่ีให้บริการ หรือนัง่ทานภายในร้าน โดยตกแต่ง 
และจดัพื้นท่ีภายในร้านใหเ้ป็นสัดส่วนเหมาะสมสะดวกสบาย  
 5.3.1.2 ด้านกระบวนการบริการ ความรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องในการ
ให้บริการเป็นส่ิงท่ีลูกค้าต้องการมากท่ีสุด ดังนั้นควรมีการวางแผนการท างาน ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท างานและให้บริการแก่ลูกคา้เพื่อสร้าง
ความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้  
 5.3.1.3 ดา้นบุคลากร ร้านอาหารคลีนฟู้ ดควรมีการฝึกอบรม และให้ความรู้พนกังาน
เพราะบุคคลากรของร้านควรจะมีความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนฟู้ ดเพื่อตอบค าถาม แนะน า และอธิบาย
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัร้าน 
 5.3.1.4  ด้านราคา ควรจะมีการเพิ่มความหลากของราคาอาหารเพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อใหลู้กคา้ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงราคาอาหารได ้
 5.3.1.5 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านอาหารคลีนฟู้ ดในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงราย ทุกร้านจะไม่มีบริการส่งอาหาร หรือเปิดบริการช่วงเยน็หลงัเลิกงาน หรือเวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป ซ่ึงท าให้เป็นการเสียโอกาส เน่ืองจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานและ
ผูบ้ริโภคนิยมในการไปรับประทานอาหารมากท่ีสุด และควรจะมีการจดัสรรท่ีจอดรถให้แก่ลูกคา้
เพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากปัญหาส่วนใหญ่คือมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ซ่ึงก็ท าให้เป็นการเสียโอกาสในการ
ขายเช่นกนั 
 5.3.1.6 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการมกัเน้นการท าการตลาดหรือ
การโฆษณาผา่นส่ือ Social Media เพียงช่องทางเดียวซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้นน้ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรจะใช้การส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบหรือช่องทางอ่ืน
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มากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้
ความสนใจกบัการบริโภคอาหารคลีนฟู้ ด และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ร้านอาหาร
คลีนควรเพิ่มรูปภาพในเมนูอาหาร และมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของอาหารแต่ละ
เมนูเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบัเมนูอาหารมากข้ึนเน่ืองจากเป็นส่ืงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด
 5.3.1.7 ดา้นผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคควรมีการเพิ่ม
เมนูอาหารใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน ไดแ้ก่ มีเมนูเคร่ืองด่ืม มีเมนูของวา่ง ของทานเล่น และควร
ให้ผูบ้ริโภคไดมี้สิทธิเลือกเมนูรับประทานไดเ้องในแต่ละม้ือหรือแต่ละวนันั้นตอ้งการทานอาหาร
ประเภทไหนหรือตอ้งการเมนูใดบา้ง   

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ของธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายซ่ึงมีผลการศึกษาโดยรวม
ของแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก ขณะท่ีดา้นการส่งเสริมทางการตลาดผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัปานกลางจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเหตุใดผูบ้ริโภคให้ไม่ให้ความสนใจต่อประเด็นการส่งเสริม
ทางการตลาด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเฉพาะประเด็นดังท่ีกล่าวมา ว่าเหตุใด
ผูบ้ริโภคจึงใหค้ะแนนความตอ้งการเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดนอ้ยกวา่ปัจจยัดา้น
อ่ืน 
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ภาคผนวก ก 

หัวข้อในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบสัมภาษณ์ 

แบบสังเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม 

1. ช่ือร้าน 
2. มีพนกังานก่ีคน มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง  
3. การบริการของร้านเป็นอยา่งไร 
4. ช่วงเวลาไหนท่ีมีลูกคา้มากท่ีสุด และลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นใคร 
5. ผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการมีอะไรบา้ง ( เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ของทานเล่น) 
6. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหารเป็นอยา่งไรบา้ง  
7. ราคาของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นอยา่งไรบา้ง 
8. ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางและมีท่ีจอดรถหรือไม่ 
9. การตกแต่งร้านและสถานท่ีเป็นอยา่งไร 
10. ความสะอาดของสถานท่ี ภาชนะอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นอยา่งไร 
11. หอ้งน ้าสะอาดเพียงพอหรือไม่ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารคลนีฟู้ด 

บริบทของร้านอาหารคลีนฟู้ด ตามส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีประเด็นค าถามดังนี ้
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์มีประเด็นค าถามดงัน้ี 

1.1 เก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีใช ้ 
- การคดัสรรวตัถุดิบ (ความสด สะอาด แหล่งท่ีมา และคุณประโยชน์) 
- วตัถุดิบหลกั 

1.2 เก่ียวกบัอาหาร  
- ความหลากหลายของเมนูอาหาร (อาหาร เคร่ืองด่ืม ของกินเล่น) 
- ลกัษณะของอาหาร การตกแต่ง รูปลกัษณ์และรสชาติ 

2 ดา้นราคา มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
2.1  แนวทางในการก าหนดราคา  

- ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดราคาสินค้า (ต้นทุน ความเหมาะสมในสายตา
ผูบ้ริโภค หรือตามคู่แข่ง) 

3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
- มีหนา้ร้าน หรือไม่มี 
- รูปแบบการใหบ้ริการ (การรับออเดอร์ การจดัส่ง การจดัจ าหน่าย) 
- ลกัษณะของร้าน   

4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
4.1 การโฆษณาร้าน   
4.2 การส่งเสริมการขายของร้าน 

5 ดา้นบุคลากร มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
5.1 จ านวนบุคลากรของร้าน และต าแหน่งหนา้ท่ี 
5.2 ความรู้ดา้นอาหารของผูใ้หบ้ริการ (ในการแนะน า และตอบค าถามเม่ือลูกคา้ถาม) 
5.3 การใหบ้ริการของบุคลากรในร้าน 

 
6 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีประเด็นค าถามดงัน้ี 

- รูปลกัษณ์ของร้าน (การตกแต่ง ความสะอาดของร้าน) 
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7 ดา้นกระบวนการ มีประเด็นค าถามดงัน้ี 

7.1 การใหบ้ริการ 
- ความถูกตอ้ง ครบถว้นของอาหาร 
- ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามผู้บริโภคอาหารสุขภาพที่มีต่อความต้องการอาหารคลนีฟู้ด 

ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามผู ้บริโภคอาหารสุขภาพท่ีมีต่อความต้องการอาหารคลีนฟู้ ดฉบับน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีน
ฟู้ ด ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาทาง
การตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ ด ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในรายวิชาการคน้ควา้แบบอิสระ 
(Independent Study) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ค าตอบของท่าน
จากแบบสอบถามน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปศึกษาเชิงวิชาการ ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการ
วเิคราะห์มีความน่าเช่ือถือและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกขอ้ และตรงตามความเป็นจริง และในโอกาสน้ีขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใน
การใหค้วามร่วมมือส าหรับการใหค้  าตอบในแบบสอบถามน้ี 
 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 

 1.ชาย     2.หญิง 
 

2. อาย ุ
 1. ต ่ากวา่ 20 ปี   2. 20-30 ปี    3. 31-40 ปี 
 4. 41-50 ปี    5. 51-60 ปี    6. 61 ปีข้ึนไป 
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3. ระดบัการศึกษา 
 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)  2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวส. 
 3. ปวช.หรือ อนุปริญญาตรี   4. ปริญญาตรี 
 5. สูงกวา่ปริญญาตรี    6. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………. 
 

4. อาชีพ 
 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    2. รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 3. พนกังานบริษทัเอกชน    4. เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 
 5. รับจา้งทัว่ไป     6. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………. 
 
 

5. รายไดต่้อเดือน 
 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท     2. 5,001-10,000 บาท 
 3. 10,001-15,000 บาท    4. 15,001-20,000 บาท 
 5. 20,001 บาทข้ึนไป 
 

6. สาเหตุใดท่ีท าใหท้่านเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 1. เพราะความสะดวกสบาย เช่น อยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน   
 2. เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
 3. เพื่อลดความเส่ียงของการเกิดโรคต่างๆ    
 4. ตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาหารป่วย 
 5. รับประทานตามคนใกลชิ้ด  
 6. รับประทานตามค าแนะน าของผูอ่ื้น 
 7. ตามกระแสนิยมในปัจจุบนั 
 8. ตอ้งการลดน ้าหนกั / ควบคุมน ้าหนกั 

  9. อยากลองรับประทานดู 
  10. อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………….. 
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7. คุณรู้จกัอาหารคลีนฟู้ ดหรือไม่ 
 1. รู้จกั     2. ไม่รู้จกั 
 

8. คุณมีความสนใจในการบริโภคอาหารคลีนฟู้ ดหรือไม่ (ถา้ตอบขอ้ 1 กรุณาท าแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 ) 
 1. สนใจ      2. ไม่สนใจ  
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ส่วนที ่2 : ข้อมูลแบบสอบถามปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด ของผู้บริโภคอาหารสุขภาพที่มี
ต่อความต้องการบริโภคอาหารคลนีฟู้ด 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

  

ระดบัความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภณัฑ์      
1. มีเมนูอาหารคลีนเพื่อสุขภาพใหเ้ลือกหลากหลายเมนู      
2. เมนูเคร่ืองด่ืมคลีนเพื่อสุขภาพ      
3. ของวา่ง / ของกินเล่นแบบคลีนเพ่ือสุขภาพ      
4. เมนูอาหารท่ีเนน้ท าจากเน้ือสตัว ์      
5. เมนูอาหารท่ีเนน้ท าจากผกัสดและผลไม ้เช่น สลดั      
6. เมนูเคร่ืองด่ืมจากผกัและผลไมส้ด      
7. เน้ือสตัวท่ี์ใชมี้คุณภาพ      
8. ผกัสดและผลไมท่ี้ใชป้ระกอบอาหารปลอดสารพิษ      
9. สามารถสัง่ท าอาหารนอกเหนือจากเมนูภายในร้านได ้      

ด้านราคา      
1. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย      
2. ราคาและปริมาณอาหารมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย      
3. มีราคาแสดงในเมนูอาหารชดัเจน      

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      
1. ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง      
2. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
3. ช่วงเวลาด าเนินการของร้าน ช่วงเชา้ (8.00น. - 12.00น.)      
4. ช่วงเวลาด าเนินการของร้าน ช่วงบ่าย (13.00น. – 16.00น.)      
5. ช่วงเวลาด าเนินการของร้าน ช่วงเยน็- ค  ่า (17.00น. – 21.00      
6. ช่องทางในการให้บริการของร้าน มีบริการจัดส่งแบบ 

Delivery 
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ส่วนประสมทางการตลาด 

  

ระดบัความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

7. ช่องทางในการติดต่อร้านเพ่ือสัง่อาหารล่วงหนา้ หรือ
สอบถามรายละเอียด ผา่นหนา้ร้านโดยตรง 

     

8. ช่องทางในการติดต่อร้านเพ่ือสัง่อาหารล่วงหนา้ หรือ
สอบถามรายละเอียด ผา่นทางโทรศพัท ์

     

9. ช่องทางในการติดต่อร้านเพ่ือสัง่อาหารล่วงหนา้ หรือ
สอบถามรายละเอียด ผา่นทางออนไลน์ เช่น Facebook ,Line 

     

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด      

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือ Social Media      

2. มีการโฆษณาผา่นแผน่พบั ใบปลิว      

3. มีการสมคัรสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษหรือสะสมแตม้      

4. มีรายการเมนูอาหารพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ      

5. มีบริการรับจดัตารางอาหารรายวนั/สปัดาห์/เดือน      

6. มีการค านวณแคลอรีในแต่ละม้ืออาหารให ้      

7. มีรูปภาพแสดงบนเมนูอาหาร      

8. มีรูปภาพแสดงเมนูอาหารหนา้ร้าน      

9. ในเมนูอาหาร มีแทรกความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนในแต่ละ
เมนู 

     

10. มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับประโยชน์ของการบริโภค
อาหารคลีนผา่นส่ือ Social Media 

     

11. มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับประโยชน์ของการบริโภค
อาหารคลีนผา่นโบชวัร์ แผน่พบัหรือใบปลิว 
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ส่วนประสมทางการตลาด 

  

ระดบัความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบุคลากร      
1. พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ เป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส      
2. พนกังานแต่งกายสะอาด เหมาะสม      
3. พนกังานมีความรู้ สามารถแนะน าลูกคา้ได ้      

ด้านกายภาพและการน าเสนอ      
1. สภาพแวดลอ้มภายนอกร้านร่มร่ืน      
2. สภาพแวดลอ้มภายนอกร้านสะอาดตา      

3. มีการตกแต่งภายนอกร้านสวยงาม      

4. ภายในร้านอากาศถ่ายเทสะดวก      

5. การตกแต่งภายในสวยงาม       

6. ภายในร้านมีพ้ืนท่ีใชส้อย      

7. หอ้งครัวสะอาดเรียบร้อย      

8. หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอ      

ด้านกระบวนการให้บริการ      

1. มีพนกังานตอ้นรับเม่ือท่านเขา้สู่ร้าน      

2. พนกังานรับออเดอร์รวดเร็ว       

3. มีพนกังานดูแลทัว่ถึงตลอดระหวา่งรับประทานอาหาร      

4. อาหารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งรวดเร็ว      

5. การเรียกเก็บบิล รวดเร็วและถูกตอ้ง      

 
9. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

…...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 

          พรทิพย ์อินทรพรอุดม 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ 

ร้าน A 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตามหัวข้อการสังเกตการณ์มีดังนี ้
1. ช่ือร้าน : ร้าน A 
2. มีพนักงานกี่คน มีหน้าที่อะไรบ้าง : มีพนกังาน 2 คน ไดแ้ก่ผูช่้วยเชฟ 1 คน และพนกังานส่ง

อาหาร 1 คน 
3. ลกัษณะกจิการของร้านเป็นอย่างไร : การบริการของร้านจะเป็นแบบ บริการรับจดัคอส อาหาร

แบบรายเดือน มีอาหารให้วนัละ 2 ม้ือ ไดแ้ก่ม้ือเช้า-ม้ือเย็น หยุดทุกวนัเสาร์และอาทิตย ์มี
บริการส่งใหแ้บบ Deliver 

4. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร : กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
5. ผลติภัณฑ์ที่ให้บริการมีอะไรบ้าง ( เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม ของทานเล่น)  : มีบริการอาหารคลีน

ฟู้ ด ผลไม ้และเคร่ืองด่ิม Infuse water หรือน ้าแร่แช่ผลไม ้
6. วตัถุดิบทีใ่ช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างไรบ้าง : ส่วนใหญ่จะเนน้ใชเ้น้ืออกไก่และเน้ือปลา

เป็นวตัถุดิบหลกัในการปรุงอาหาร ผกัและผลไมมี้ความสดใหม่ดี 
7. ราคาของผลติภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไรบ้าง : คิดราคาเป็นคอส คอสละ 3000 บาท เฉล่ียจะ

วนัละ 115 บาท หรือประมาณม้ือละ 60 บาท 
8. ท าเลทีต่ั้งสะดวกในการเดินทางและมีทีจ่อดรถหรือไม่ : ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง อยูติ่ด

ถนนใหญ่ ท่ีจอดรถเพียงพอ  
9. การตกแต่งร้านและสถานทีเ่ป็นอย่างไร : ไม่เนน้การตกแต่ง 
10. ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างไร : สะอาด และบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ก็ดู

สะอาดคงทนแขง็แรงดี 
11. ห้องน า้สะอาดเพยีงพอหรือไม่ : ไม่มีบริการแบบนัง่ทานในร้าน จึงไม่มีหอ้งน ้าใหบ้ริการ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีดังนี ้
1. ด้านผลติภัณฑ์ มีประเด็นค าถามดังนี้ 

1.1 เกีย่วกบัวตัถุดิบทีใ่ช้  
 การคัดสรรวตัถุดิบ (ความสด สะอาด แหล่งทีม่า และคุณประโยชน์) : วตัถุดิบท่ีใชจ้ะตอ้งมี
ความสดใหม่ ผูป้ระกอบจะเป็นคนซ้ือและเลือกเอง อยา่งผกัและผลไมจ้ะตอ้งปลอดสารพิษ โดยซ้ือ
มาจากโครงการหลวง เน้ือสัตวท่ี์ใชก้็ตอ้งไม่ใชส้ารเคมี 
 วตัถุดิบหลกั : ถา้เป็นเน้ือสัตวจ์ะเนน้เน้ืออกไก่ และเน้ือปลาเป็นหลกั ส่วนผกัสดและผลไม้
จะตามฤดูกาล 

1.2 เกีย่วกบัอาหาร  
 ความหลากหลายของเมนูอาหาร (อาหาร เคร่ืองดื่ม ของกินเล่น) : เมนูอาหารในแต่ละวนั
ร้านจะเป็นคนก าหนดให้ ลูกคา้ไม่สามรถเลือกได ้และในแต่ละม้ืออาหารก็จะมีผลไมใ้ห้ทาน ส่วน
เคร่ืองด่ืมจะตอ้งซ้ือเพิ่มก็จะเป็นพวก Infuse Water หรือน ้าแร่แช่ผลไมแ้ละน ้าเตา้หู ้
 ลักษณะของอาหาร การตกแต่ง รูปลักษณ์และรสชาติ : เน้นการตกแต่งให้สวยงามดูน่า
รับประทาน ดา้นรสชาติจะไม่เน้นอาหารรสจดั เน่ืองจากอาหารคลีนฟู้ ดจะไม่เน้นการปรุงแต่ง
รสชาติมากนกั และทุกม้ือจะมีการค านวณปริมาณแคลอรีให ้
2. ด้านราคา มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 2.1 แนวทางในการก าหนดราคา  
 ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดราคาสินค้า (ต้นทุน ความเหมาะสมในสายตาผู้บริโภค หรือ
ตามคู่แข่ง) : ราคาอาหารค่อนขา้งสูงกวา่ราคาอาหารทัว่ไป เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชมี้คุณภาพ คดัพิเศษ 
จึงท าใหต้น้ทุนสูง ก าหนดราคาตามตน้ทุนไม่ไดเ้นน้ตามคู่แข่ง เน่ืองจากคิดวา่คนท่ีทานอาหารคลีน
ฟู้ ดเป็นคนเฉพาะกลุ่มท่ีรักสุขภาพและทานอาหารพวกน้ีจริงๆ ให้ความส าคญักบัตวัอาหารไม่มี
ปัญหากบัราคาท่ีสูง 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีประเด็นค าถามดังนี้ 

 มีหน้าร้าน หรือไม่มี : ไม่มีหนา้   
 รูปแบบการให้บริการ (การรับออเดอร์ การจัดส่ง การจัดจ าหน่าย) : รับออเดอร์ผ่านทาง

โทรศพัท ์ไลน์ และเฟสบุค๊ และบริการแบบ Delivery จดัส่งใหถึ้งท่ี 
 ลกัษณะของร้าน  : ไม่มี 
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4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีประเด็นค าถามดังนี ้
4.1 การโฆษณาร้าน : ผา่นทาง Social Media (Face book)   
4.2 การส่งเสริมการขายของร้าน : ไม่มี 

5. ด้านบุคลากร มีประเด็นค าถามดังนี ้
5.1 จ านวนบุคลากรของร้าน และต าแหน่งหน้าที่ : บุคลากรมี 3 คน ไดแ้ก่เจา้ของร้าน 1 

(ท าอาหารเอง) ,พนกังาน 2คน (ผูช่้วยเชฟ 1คน และส่งอาหาร 1คน ) 
5.2 ความรู้ด้านอาหารของผู้ให้บริการ (ในการแนะน า และตอบค าถามเมื่อลูกค้าถาม) : มี

ความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนฟู้ ดเป็นอยา่งดีสามารถตอบค าถามและใหค้  าแนะน าลูกคา้ได ้
5.3 การให้บริการของบุคลากรในร้าน : ผูป้ระกอบการให้บริการเป็นอย่างดี บริการดว้ย

ความสุภาพและเป็นมิตร 
6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 รูปลกัษณ์ของร้าน (การตกแต่ง ความสะอาดของร้าน) : ไม่มีหนา้ร้าน แต่ใหค้วามส าคญักบั
เร่ืองความสะอาดในการปรุงอาหาร 
7. ด้านกระบวนการ มีประเด็นค าถามดังนี ้

7.1 การให้บริการ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วนของอาหาร : เน่ืองจากร้านก าหนดเมนูอาหารแต่ละวนัเอง จึงท าให้
ลูกคา้ทุกคนไดรั้บอาหารท่ีเหมือนกนั จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการจดัอาหารผดิ 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ : ร้านจะส่งอาหารวนัละ 1 คร้ัง ในช่วงเชา้ ไม่เกิน 11.00 น. 
เป็นประจ าทุกวนั 
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ร้าน B 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตามหัวข้อการสังเกตการณ์มีดังนี้ 
1. ช่ือร้าน : B 
2. มีพนักงานกีค่น มีหน้าทีอ่ะไรบ้าง : ไม่มี 
3. ลกัษณะกจิการของร้านเป็นอย่างไร : บริการแบบ Deliver อยา่งเดียว 
4. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร : ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีชอบเขา้ฟิสเนต และแม่บา้น 
5. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการมีอะไรบ้าง ( เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม ของทานเล่น) : มีบริการอาหารคลีน

ฟู้ ดส าหรับคนรักสุขภาพ และ ไดเอทฟู้ ดส าหรับคนควบคุมน ้าหนกั 
6. วตัถุดิบทีใ่ช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างไรบ้าง : มีความสด ใหม่และสะอาด 
7. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไรบ้าง  : สูงกว่าอาหารตามทอ้งตลาด แต่ก็อยู่ใน

ระดบักลางๆของอาหารคลีนฟู้ ด กล่องละ 60 บาท  
8. ท าเลทีต่ั้งสะดวกในการเดินทางและมีทีจ่อดรถไหม : ไม่มี 
9. การตกแต่งร้านและสถานทีเ่ป็นอย่างไร : ไม่มี 
10. ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างไร : ไม่มี แต่บรรจุภณัฑ์ท่ีใชดู้สะอาด 

แขง็แรง 
11. ห้องน า้สะอาดเพยีงพอหรือไม่ : ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีดังนี ้
1. ด้านผลติภัณฑ์ มีประเด็นค าถามดังนี้ 

1.1 เกีย่วกบัวตัถุดิบทีใ่ช้  
 การคัดสรรวัตถุดิบ (ความสด สะอาด แหล่งที่มา และคุณประโยชน์) : เน้นความสดใหม่ 
จะตอ้งซ้ือแบบวนัต่อวนั ผกัสดและผลไมท่ี้ใช้จะตอ้งปลอดสารพิษ ส่วนใหญ่จะซ้ือจากโครงการ
หลวง เน้ือสัตวก์็จะตอ้งมีคุณภาพไม่ใชส้ารเร่งเน้ือ 
 วตัถุดิบหลกั : เน้ือสัตวจ์ะเนน้เป็นเน้ืออกไก่ และเน้ือปลา เช่นปลาแซลมอน ดอลล่ี ส่วนผกั
และผลไมก้็จะซ้ือจากโครงการหลวงเป็นผกัผลไมต้ามฤดูกาล 

1.2 เกีย่วกบัอาหาร  
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 ความหลากหลายของเมนูอาหาร (อาหาร เคร่ืองดื่ม ของกินเล่น) : มีแต่อาหารคลีนอยา่ง
เดียว ไม่มีเคร่ืองด่ืมและของทานเล่น แต่เมนูอาหารคลีนจะมีให้เลือกวนัละ 5 เมนู โดยจะส่ง
เมนูอาหารให้ลูกคา้เลือกล่วงหนา้ก่อนอยา่งนอ้ย 1 วนั และในแต่ละวนัก็จะเปล่ียนเมนูอาหารไป
เร่ือยๆไม่ซ ้ ากนั 
 ลกัษณะของอาหาร การตกแต่ง รูปลกัษณ์และรสชาติ : ไม่เนน้การตกแต่งและรูปลกัษณ์ แต่
จะเนน้คุณประโยชน์และคุณภาพของอาหารมากกว่า โดยอาหารแต่ละม้ือจะมีการค านวณปริมาณ
แคลอรีให ้ 
2. ด้านราคา มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 2.1 แนวทางในการก าหนดราคา  
 ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดราคาสินค้า (ต้นทุน ความเหมาะสมในสายตาผู้บริโภค หรือ
ตามคู่แข่ง) : ก าหนดราคาตามตน้ทุนของวตัถุดิบ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชส่้วนใหญ่ราคาค่อนขา้งสูง  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีประเด็นค าถามดังนี ้

 มีหน้าร้าน หรือไม่มี : ไม่มี 
 รูปแบบการให้บริการ (การรับออเดอร์ การจัดส่ง การจัดจ าหน่าย) : บริการแบบรับออเดอร์

ล่วงหนา้ผา่นทาง ไลน์ เฟสบุค ์หรือโทรศพัท ์เท่านั้นและจะจดัส่งให้ในวนัถดัไป โดยบริการส่งให้
ถึงท่ี (Delivery) 

 ลกัษณะของร้าน  : ไม่มี 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีประเด็นค าถามดังนี ้

4.1 การโฆษณาร้าน  : ไม่มี แต่จะมีเพจร้านในเฟสบุ๊ค และลูกคา้ส่วนใหญ่จะรู้จกัผา่นแบบ
ปากต่อปาก 

4.2 การส่งเสริมการขายของร้าน : ไม่มี 
5. ด้านบุคลากร มีประเด็นค าถามดังนี ้

5.1 จ านวนบุคลากรของร้าน และต าแหน่งหน้าที่ : มีบุคลากร 2 คน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ 
และผูช่้วย โดยผูป้ระกอบการจะเป็นผูท้  าอาหารเองและส่งอาหารเอง และจะมีผูช่้วยคอยช่วย1 คน 

5.2 ความรู้ด้านอาหารของผู้ให้บริการ (ในการแนะน า และตอบค าถามเมื่อลูกค้าถาม) : ตวั
ผูป้ระกอบการมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ในการแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักาย และมีความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองอาหารเป็นอยา่งดี จึงสามารถแนะน าและใหค้วามรู้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.3 การให้บริการของบุคลากรในร้าน : ผูป้ระกอบการอธัยาศยัดี บริการดว้ยความเป็นมิตร 
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6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 รูปลกัษณ์ของร้าน (การตกแต่ง ความสะอาดของร้าน) : ไม่มี 
7. ด้านกระบวนการ มีประเด็นค าถามดังนี ้

7.1 การให้บริการ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วนของอาหาร : มีการเช็คความถูกตอ้งของอาหารก่อนส่งลูกคา้ และ
เมนูอาหารในแต่ละวนัผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  าหนดให้เพียงวนัละ 5 เมนู ให้ลูกคา้เลือกอยา่งนอ้ย 
1 วนั ดงันั้นจึงมีเวลาในการตรวจสอบและเช็คความถูกตอ้ง จึงท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยมาก 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ : จะส่งอาหารวนัละ 1 คร้ัง ในช่วงเชา้ ก่อน 11.00น. เป็น
ประจ าทุกวนั 
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ร้าน C 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตามหัวข้อการสังเกตการณ์มีดังนี้ 
1. ช่ือร้าน : C 
2. มีพนักงานกี่คน มีหน้าที่อะไรบ้าง : มีพนักงาน 2  มีหน้าท่ีคอยช่วยเสิร์ฟอาหาร และช่วย

ท าอาหาร 
3. ลักษณะกิจการของร้านเป็นอย่างไร : มีบริการทานในร้าน และรับจดัชุดอาหาร แต่ไม่มีบริการ

ส่งถึงท่ี 
4. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร : มีเกือบทุกช่วงวยั  
5. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการมีอะไรบ้าง ( เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม ของทานเล่น)  : มีบริการอาหาร

สุขภาพ อาหารคลีน เคร่ืองด่ืม 
6. วตัถุดิบทีใ่ช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างไรบ้าง : ดูสะอาด และสดใหม่ 
7. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไรบ้าง : มีราคาให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 49 – 150

บาทข้ึนไป แลว้แต่เมนู 
8. ท าเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทางและมีที่จอดรถไหม : ท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง สะดวกในการ

เดินทาง แต่ท าเลอยูช่่วงหวัมุมถนน ท าใหท่ี้จอดรถไม่เพียงพอ และหาท่ีจอดยาก  
9. การตกแต่งร้านและสถานทีเ่ป็นอย่างไร : ตกแต่งเรียบง่าย สวยงามดูสะอาดตาดี เพราะเป็นโทน

สีขาว แต่ภายในร้านค่อนขา้งเล็กและแคบไปหน่อย 
10. ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างไร : สถานท่ีดูสะอาดตา และอุปกรณ์

ภาชนะก็ดูสะอาด 
11. ห้องน า้สะอาดเพยีงพอหรือไม่ : หอ้งน ้ามี  1 หอ้ง สะอาดดี ถือวา่เพียงพอเน่ืองจากเป็นร้านเล็ก 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีดังนี ้
1. ด้านผลติภัณฑ์ มีประเด็นค าถามดังนี้ 

1.1 เกีย่วกบัวตัถุดิบทีใ่ช้  
 การคัดสรรวตัถุดิบ (ความสด สะอาด แหล่งทีม่า และคุณประโยชน์) : เน้ือสัตว ์และผกัสดท่ี
ใชป้ลอดสารพิษ อยา่งเน้ือสัตวจ์ะซ้ือจากท่ีมีเคร่ืองหมายวา่ปลอดสารพิษ ไม่ใช่สารเร่ง ส่วนผกัสด 
และผลไม ้จะมาจากฟาร์มออแกนิค ซ่ึงทางฟาร์มจะเป็นผูน้ ามาส่งใหท่ี้ร้าน 
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 วัตถุดิบหลัก : วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการปรุงอาหารก็จะเป็น เน้ือสัตว ์ไดแ้ก่ เน้ือหมู เน้ือไก่ 
เน้ือววั และเน้ือปลา ซ่ึงเน้ือหมูและววัจะใชส่้วนท่ีเป็นเน้ือแดงไม่มีไขมนั ส่วนผกัและผลไมท่ี้ใช้ก็
จะเป็นพืชผกัตามฤดูกาล 

1.2 เกีย่วกบัอาหาร  
 ความหลากหลายของเมนูอาหาร (อาหาร เคร่ืองดื่ม ของกินเล่น) : เมนูอาหารท่ีร้านจะมีให้
ลูกคา้เลือกมากมาย และหากตอ้งการเมนูท่ีไม่ในร้าน ทางร้านก็สามรถท าเพิ่มให้ไดส่้วนเคร่ืองด่ืมก็
จะเป็นพวกน ้าผกั ผลไมส้ดแยกกาก และน ้าสมุนไพร 
 ลักษณะของอาหาร การตกแต่ง รูปลักษณ์และรสชาติ: เนน้ทั้งรสชาติของอาหารและการ
ตกแต่งเพิ่มสีสันของอาหารโดยใช้ผกัและผลไมใ้นการตกแต่งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานให้กบั
อาหาร 
2. ด้านราคา มีประเด็นค าถามดังนี้ 

2.1.แนวทางในการก าหนดราคา  
 ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดราคาสินค้า (ต้นทุน ความเหมาะสมในสายตาผู้บริโภค หรือ
ตามคู่แข่ง) : ใชต้น้ทุนในการก าหนดราคาอาหาร แต่ราคาไม่ไดสู้งมาก เพราะอยากให้เป็นราคาท่ี
นกัเรียนสามารถกินไดไ้ม่แพง 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีประเด็นค าถามดังนี้ 

 มีหน้าร้าน หรือไม่มี : มี 
 รูปแบบการให้บริการ (การรับออเดอร์ การจัดส่ง การจัดจ าหน่าย) : ให้บริการทานภายใน
ร้าน สั่งอาหารและรอทานภายในร้านไดเ้ลย เหมือนร้านอาหารทัว่ๆไป แต่ก็มีบริการรับจดัอาหาร
ให ้แต่ไม่มีบริการส่งใหลู้กคา้ตอ้งมารับเองท่ีร้าน  
 ลกัษณะของร้าน  : ร้านค่อนขา้งแคบ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี เป็นร้านเล็กๆ 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีประเด็นค าถามดังนี ้

4.2. การโฆษณาร้าน  : มีเพจร้านในเฟสบุค๊ 
4.3. การส่งเสริมการขายของร้าน : ไม่มี 

5. ด้านบุคลากร มีประเด็นค าถามดังนี ้
5.2 จ านวนบุคลากรของร้าน และต าแหน่งหน้าที่ : มี 3 คน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ และ

พนกังานผูช่้วย 2 คน 
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5.3 ความรู้ด้านอาหารของผู้ให้บริการ (ในการแนะน า และตอบค าถามเมื่อลูกค้าถาม) : 
ผูป้ระกอบการพอจะมีความรู้บา้งแต่ไม่มากเท่าร้านอ่ืน เน่ืองจากในการสอบถามเก่ียวกบัอาหาร
คลีน ยงัไม่สามรถจ าแนกถึงความแตกต่างของอาหารคลีน และอาหารสุขภาพทัว่ไปไดอ้ยา่งชดัเจน 

การให้บริการของบุคลากรในร้าน : พนกังานมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรดี  
6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 รูปลักษณ์ของร้าน (การตกแต่ง ความสะอาดของร้าน) : การตกแต่งร้านจะเป็นตาม
ความชอบส่วนตวัของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากร้านค่อนขา้งเล็ก จึงตกแต่งไดง่้ายและดุแลง่าย แต่
ภายในร้านพื้นท่ีค่อนขา้งนอ้ย มีจ านวนโตะ๊ใหบ้ริการ เพียง  4 โตะ๊ ซ่ึงถือวา่นอ้ย 
7. ด้านกระบวนการ มีประเด็นค าถามดังนี ้

7.2 การให้บริการ  
 ความถูกต้อง ครบถ้วนของอาหาร : มีบา้งนานๆคร้ัง เสิร์ฟผิดเมนู หรือไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ทางร้านก็จะรีบเปล่ียนและแกไ้ข โดยการท าใหใ้หม่ 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ : จะมีชา้บา้งถา้ช่วงท่ีมีลูกคา้เขา้ร้านพร้อมกนัหลายๆคน 
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ร้าน D 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตามหัวข้อการสังเกตการณ์มีดังนี ้
1. ช่ือร้าน : D 
2. มีพนักงานกีค่น มีหน้าทีอ่ะไรบ้าง : 4 คน พนกังานหนา้ร้าน 2 ในครัว 2 
3. การบริการของร้านเป็นอย่างไร : มีบริการสั่งหน้าร้านและรอรับไปทานท่ีบา้นได้เลย และ

บริการจดัตารางอาหารเป็นคอรสแบบรายสัปดาห์และรายเดือน โดยร้านจะมีบริการส่งอาหาร
ใหลู้กคา้ถึงท่ีบา้น และหนา้ร้านยงัมีบริการขายพวกขนมของทานเล่นดว้ย 

4. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร : วยัท างาน 
5. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการมีอะไรบ้าง ( เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม ของทานเล่น)  : อาหารก็จะมีคอสอา

หารคลีน เพื่อสุขภาพ, คอสอาหารลดน ้ าหนกั, คอสอาหารเพิ่มน ้ าหนกัหรือกลา้มเน้ือ ,คอสอา
หารมงัสวรัิส และคอสส าหรับฟ้ืนฟูร่างกาย ,ส่วนเคร่ืองด่ืมก็จะเป็นพวกน ้ าธญัพืช น ้ าเตา้หู้ และ
ของทานเล่นก็จะมีพวกแซนวชิ 

6. วตัถุดิบทีใ่ช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างไรบ้าง : ดูสะอาด และสดใหม่ดี 
7. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไรบ้าง : อาหารคอสหน่ึงราคาค่อนขา้งสูง จะตกอยูท่ี่

วนัละ 450 บาท เฉล่ีย 3 ม้ือ อยูท่ี่ม้ือละประมาณ 150 บาท ส่วนอาหารท่ีสั่งเป็นกล่องก็จะอยูท่ี่ 
150 บาทข้ึนไป แต่พวกของทานเล่น อยา่งแซนวชิจะอยูท่ี่กล่องละ 20 บาท  

8. ท าเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทางและมีที่จอดรถไหม : ท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง สะดวกต่อการ
เดินทาง แต่ไม่มีท่ีจอดรถ 

9. การตกแต่งร้านและสถานที่เป็นอย่างไร : การตกแต่งร้านดูเรียบง่าย เน่ืองจากเนน้ขายผา่นหนา้
ร้าน จึงไม่ไดต้กแต่งมาก 

10. ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างไร :ห้องครัวแบ่งเป็นสัดส่วนดี ภาชนะ
อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อยดีมาก 

11. ห้องน า้สะอาดเพยีงพอหรือไม่ : ไม่มีบริการทานในร้าน 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีดังนี ้
1. ด้านผลติภัณฑ์ มีประเด็นค าถามดังนี้ 

1.1 เกีย่วกบัวตัถุดิบทีใ่ช้  
 การคัดสรรวัตถุดิบ (ความสด สะอาด แหล่งที่มา และคุณประโยชน์) : ให้ความส าคญั
เก่ียวกบัวตัถุดิบเป็นอยา่งมาก ผกัสดจะมีฟาร์มมาส่งใหทุ้กวนัซ่ึงฟาร์มท่ีส่งตอ้งมีใบรับรองวา่ปลอด
สารพิษจริง หรือมีใบรับรองวา่เป็นผกัออกแกนิค ส่วนเน้ือสัตวท่ี์ใชก้็สั่งตรงจากฟาร์มท่ีกรุงเทพ ซ่ึง
ตอ้งมีใบรับรองเช่นกนัวา่เป็นเน้ือคุณภาพ ไม่มีการใชส้ารเคมีในการเล้ียง 
 วตัถุดิบหลกั  : วตัถุดิบหลกัท่ีใชก้็จะมีเน้ือววั เน้ือไก่ เน้ือปลา อาหารทะเลบา้ง ในส่วนของ
เน้ือววัจะใชแ้ต่ส่วนเน้ือแดงท่ีไม่ติดไขมนั ส่วนผกัและผลไมท่ี้ใชก้็จะเป็นผกัผลไมต้ามฤดูกาล 

1.2 เกีย่วกบัอาหาร  
 ความหลากหลายของเมนูอาหาร (อาหาร เคร่ืองดื่ม ของกินเล่น) :ถา้เป็นคอสลูกคา้จะไม่
สามารถเลือกเมนูเองได ้ทางร้านจะเป็นผูก้  าหนดให้ แต่ถา้มาสั่งหน้าร้านสามารถเลือกไดว้่าจะเอา
เมนูไหนซ่ึงมีเมนูให้เลือกมากมาย ส่วนเคร่ืองด่ืม ก็จะมีเป็นน ้ าเตา้หู้ น ้ าธญัพืช ส่วนของทานเล่นก็
จะมีพวก แซนวชิและผลไมส้ด 
 ลักษณะของอาหาร การตกแต่ง รูปลักษณ์และรสชาติ  : ทางร้านจะให้ความส าคญักบัการ
ตกแต่งอาหารใหดู้มีสีสัน เพื่อเพิ่มความน่าทานให้กบัลูกคา้ และรสชาติอาหารก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีร้าน
ใส่ใจและใหค้วามส าคญัมากจะไม่ใช่อาหารท่ีมีรสจืด แต่จะเป็นรสชาติทีกลมกล่อม 
2. ด้านราคา มีประเด็นค าถามดังนี้ 

2.1 แนวทางในการก าหนดราคา  
 ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดราคาสินค้า (ต้นทุน ความเหมาะสมในสายตาผู้บริโภค หรือ
ตามคู่แข่ง) : ก าหนดราคาตามตน้ทุน เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบคุณภาพราคาจึงค่อนขา้งสูง 
ท าใหอ้าหารของท่ีร้านมีราคาสูงกวา่ร้านอ่ืนๆมาก  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีประเด็นค าถามดังนี้ 

 มีหน้าร้าน หรือไม่มี  : มี แต่ไม่มีบริการพื้นท่ีใหรั้บประทานในร้าน 
 รูปแบบการให้บริการ (การรับออเดอร์ การจัดส่ง การจัดจ าหน่าย) : มีทั้งจ  าหน่ายทางหนา้
ร้าน ท่ีลูกคา้มาสั่งแล้วน ากลบัไปทานได้เลย และเป็นแบบเหมาจ่ายเป็นคอร์สและทางร้านจะมี
บริการส่งใหทุ้กวนัในช่วงเชา้ไม่เกิน 10.00 น. ยกเวน้วนัอาทิตยเ์น่ืองจากเป็นวนัหยดุร้าน 

 ลกัษณะของร้าน  : มีพื้นท่ีจ  ากดั ไม่มีท่ีใหท้านในร้าน ร้านเล็กและแคบ ไม่มีท่ีจอดรถ 
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4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีประเด็นค าถามดังนี ้
4.1 การโฆษณาร้าน  : มีโฆษณาผ่านทางเพจในเฟสบุ๊คของร้าน และมีผ่านทางรายการ

อาหารสุขภาพในโทรทศัน์  
4.2 การส่งเสริมการขายของร้าน : ไม่มีกิจกรรมหรือโปรโมชนัพิเศษอะไร 

5. ด้านบุคลากร มีประเด็นค าถามดังนี ้
5.1. จ านวนบุคลากรของร้าน และต าแหน่งหน้าที่  : มี 5 คน รวมผูป้ระกอบการ 

(ผูป้ระกอบการจะเป็นผูล้งมือท าอาหารเอง และมีผูช่้วย 2 คน คนส่งอาหาร 1 คน และพนกังานหนา้
ร้าน 2 คน มีหนา้ท่ีทัว่ๆไป) 

5.2. ความรู้ด้านอาหารของผู้ ให้บริการ (ในการแนะน า และตอบค าถามเมื่อลูกค้าถาม) : 
ผูป้ระกอบการมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอย่างดี สามารถแนะน าและตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจน 
เน่ืองจากจบทางดา้นการท าอาหารและเก่ียวทางดา้นโภชนาการโดยตรง) 

5.3. การให้บริการของบุคลากรในร้าน  : มีความรู้สามารถแนะน าลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
บริการดว้ยความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส 
6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีประเด็นค าถามดังนี้ 
 รูปลักษณ์ของร้าน (การตกแต่ง ความสะอาดของร้าน) : ตกแต่งเรียบง่าย ดูเป็นสัดส่วน 
สะอาดตา เห็นหอ้งครัวชดัเจน แบ่งสัดส่วนครัวไดช้ดัเจน มีครัวร้อนและครัวเยน็ 
7. ด้านกระบวนการ มีประเด็นค าถามดังนี ้

7.1. การให้บริการ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วนของอาหาร : มีความผิดพลาดนอ้ยมาก เน่ืองจากมีใบให้ลูกคา้กรอก
ขอ้มูลส่วนตวัก่อน เพื่อเช็ควา่ลูกคา้สุขภาพเป็นอยา่งไร และแพอ้ะไรหรือไม่ และก่อนส่งอาหารจะ
มีการท า Double Check ทุกคร้ังเพื่อดูความถูกตอ้งและครบถว้นของอาหารของลูกคา้แต่ละคน  
 ความรวดเร็วในการให้บริการ : บริการมีความรวดเร็วในการจดัส่งอาหาร เน่ืองจากจะส่ง
อาหารวนัละ 1 คร้ังในช่วงเชา้ไม่เกิน 11.00 น ทุกวนั  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ประวตัผิู้เขยีน 
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ประวตัผิู้เขยีน 

ช่ือ นางสาวพรทิพย ์อินทรพรอุดม 

วนั เดือน ปีเกดิ 25 กนัยายน 2533 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 46 หมู่ 4 ถนนลาวจกราช ต าบลแม่จนั  
 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 57110 

ประวตัิการศึกษา 
2556 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต 
 สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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