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บทคััดย่่อ 

  การวิิจััยเชิิงคุุณภาพนั้�ม้วัิตถุุประสงคุ์  เพ่�อิศึกษาการปรับตัวิขอิงธุุรกิจัร้านั

อิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ ชิ่วิงการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19  โดุยเก็บรวิบรวิม

ขอ้ิมลูจัากการสัมภาษณ์เชิงิลึก  ใช้ิแบบสัมภาษณ์ ในักลุม่เป้าหมายคุอ่ิ  ผูู้้ประกอิบการ

ธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ จัำานัวินั 6 ร้านั ไดุ้แก่ ร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ 2 

ร้านั  ร้านัอิาหารขนัาดุกลาง 2 ร้านั และร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก 2 ร้านั   

  ผู้ลการวิิจััยพบวิ่า การปรับตัวิหลังเกิดุการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ19 ในัร้านั

อิาหาร ดุงันั้� (1) รา้นัอิาหารขนัาดุใหญ ่ มก้ารปรบัตัวิดุ้านัเพิ�มช่ิอิงท์างการขาย   คุวิบคุมุ

ต้นัท์ุนัการผู้ลิต  ปรับระบบการจััดุการภายในัร้านัท์้�เหม่อินักันั  แต่พบการปรับตัวิท์้�

แตกต่างคุ่อิดุ้านัผู้ลิตภัณฑ์์ ท้์�ยังคุงรสชิาติขอิงอิาหาร รายการอิาหาร  ราคุาและปริมาณเดิุม 

และเสนัอิผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ราคุาย่อิมเยาโดุยใช้ิวัิตถุุดิุบท้์�ม้ช่ิ�อิเส้ยงในัท้์อิงถิุ�นั (2) ร้านัอิาหาร
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ขนัาดุกลาง  ม้การปรับตัวิดุ้านัเพิ�มชิ่อิงท์างการขาย  คุวิบคุุมต้นัท์ุนัการผู้ลิต  และปรับ

ระบบจััดุการภายในัร้านัท์้�เหม่อินักันั  แต่พบการปรับตัวิท์้�แตกต่างคุ่อิดุ้านัผู้ลิตภัณฑ์์ท์้�

ยังคุงรสชิาติขอิงอิาหาร รายการอิาหาร  ราคุาและปริมาณเดุิม และม้การปรับรายการ

อิาหารโดุยใชิว้ิตัถุุดุบิในัท์อ้ิงถิุ�นัมาสรา้งมลูคุา่และดุงึดุดูุลกูคุา้ (3) รา้นัอิาหารขนัาดุเลก็

ม้การปรับตัวิท์้�เหม่อินักันัท์ุกดุ้านั คุ่อิ  ผู้ลิตภัณฑ์์ม้การลดุราคุา  ม้บริการหนั้าร้านั

ปรบัเวิลาการท์ำางานั ท์ั�งน้ั�รา้นัอิาหารในัจังัหวัิดุ  สรุาษฎร์ธุาน้ัมป้รับตัวิท้์�เหมอ่ินักันัและ

แตกต่างกันัไปตามขนัาดุและการคุวิบคุุมระบบภายในัขอิงร้านัท์้ �ม้คุวิามย่ดุหยุ ่นั 

ไดุ้อิย่างเหมาะสม สอิดุคุล้อิงกับปัญหาและสถุานัการณ์

คัำ�สำำ�คััญ :  การปรับตัวิขอิงธุุรกิจั, ผู้ลกระท์บขอิงวิิกฤติเศรษฐิกิจั
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Abstract

  The objective of this qualitative research was to study the adaptation 

of restaurant businesses in Surat Thani Province during the Covid-19 outbreak 

situation. Data were collected through in-depth interviews. The research instrument 

was an interview form. The sample of this study was business operators of six 

restaurants in Surat Thani province, divided into large (n=2), medium (n=2), 

and small size (n=2).  

  The study results found that adaptation after the spread of Covid-19 

among 3 sizes of restaurant were as follow: (1) large size restaurants - They 

adjusted themselves by increasing sales channel, controlling cost of production 

and improving internal management system. Difference in adaptation found 

was products. Taste of food, menu, price and quantity remained the same while 

new product with cheap price using famous local ingredients was introduced, 

(2) medium size restaurants – They adjusted themselves by increasing sales 

channel, controlling cost of production and improving internal management 

system. Difference in adaptation found was products. Taste of food, menu, 

price and quantity remained the same while menu was adjusted by using local 

ingredients in order to add more value and attract customers, 3) small size  res-

taurants shared the same adaptation in all aspects. Namely, prices of products were 

lower, on-site service was available, working hours were adjusted. Restaurants 

in Surat Thani province had the same and different adaptation depending on 

their sizes and internal management systems with a flexible and appropriate 

manner, consistent with the problem and situation.

Key words :  Business Adaptation, Impact of the economic
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1.  บทนำำ�

  ประเท์ศไท์ยไดุ้รับผู้ลกระท์บจัากการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ก่อิให้เกิดุ

คุวิามเส้ยหายต่อิเศรษฐิกิจัขอิงประเท์ศและส่งผู้ลกระท์บต่อิชิ้วิิตคุวิามเป็นัอิยู่ขอิง

ประชิาชินั ข้อิมูลจัากศูนัย์วิิจััยกสิกรไท์ย (2563) ชิ้�ผู้ลกระท์บจัากสถิุติคุวิามเส้ยหาย

ขอิงภาคุอิตุสาหกรรมตา่งๆท์้�ไดุร้บั ซึ่ึ�งหากพจิัารณาจัากผู้ลติภณัฑ์์มวิลรวิมในัประเท์ศ 

(GDP) ท์้�ม้สัดุส่วินัขอิงธุุรกิจัการท์่อิงเท์้�ยวิ  โดุยอิ้างอิิงตัวิเลขตามรายงานัขอิงสภาการ

เดุินัท์างและการท์่อิงเท์้�ยวิโลก พบวิ่า ประเท์ศไท์ยไดุ้รับผู้ลกระท์บจัากโคุวิิดุ 19 มาก

ท์้�สดุุเช่ินักันั   ผู้ลกระท์บคุวิามเสย้หายอิาจัจัะอิยู่ในัระดุบั 500-700 ลา้นัดุอิลลาร์สหรัฐิฯ 

หร่อิราวิ 1.56 - 2.18 หม่�นัล้านับาท์ หร่อิคุิดุเป็นัประมาณ 0.09-0.13% ขอิงจั้ดุ้พ้ท์ั�งปี

ขอิงไท์ย เม่�อิวิิกฤตโคุวิิดุ19 เกิดุขึ�นั กลุ่มธุุรกิจัท์้�ไดุ้รับผู้ลกระท์บอิันัดัุบแรกและหนััก

ท์้�สุดุก็คุ่อิ ธุุรกิจัการท์่อิงเท์้�ยวิ และก็จัะลามไปในัภาคุส่วินัอิ่�นั ๆ  เชิ่นั โรงแรม ท์้�พัก  ร้านั

อิาหาร ยิ�งประเท์ศไท์ยประกาศหยุดุกิจักรรมท์างเศรษฐิกิจัเอิงดุ้วิย ส่งผู้ลกระท์บให้ท์ุก

กลุ่มธุุรกิจัก็ไดุ้รับผู้ลกระท์บกันัถุ้วินัหนั้า (สมประวิิณ มันัประเสริฐิ, 2563)

  เม่�อิคุ้นัคุวิ้าสถุิติจัำานัวินันัักท์่อิงเท์้�ยวิ และรายไดุ้ท์้�เกิดุขึ�นัจัากกิจักรรมการ

ท์่อิงเท์้�ยวิ ดุังตารางท์้� 1 จัะเห็นัไดุ้วิ่า ในัชิ่วิงปี 2020 ตัวิเลขปริมาณขอิงท์ั�งสอิงประเดุ็นั

ม้แนัวิโนั้มลดุลงจัากผู้ลกระท์บท์้�เกิดุขึ�นัเป็นัจัำานัวินัมาก 

Table 1: Comparison of number of tourists and income from tourists in Surat 

Thani Province between 2019-2020 

Year Number of 

tourists(persons)

Change Income from tourists 

(Million Baht)

 Change

2019 5,900,721 94,287

2020 1,814,891 -  69.24 24,243 - 74.29

Source :  Economics Tourism and Sports Division. Tourism Statistics, 2020
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  จัากสถุิติดุังกล่าวิ  ส่งผู้ลให้ธุุรกิจัและกิจักรรมท์้�เก้�ยวิข้อิงกับการท์่อิงเท์้�ยวิไดุ้

รับผู้ลกระท์บอิย่างหนััก  โดุยเฉพาะพ่�นัท์้�จัังหวิัดุท์้�เป็นัเม่อิงท์่อิงเท์้�ยวิ อิย่างเชิ่นั จัังหวิัดุ

สุราษฎร์ธุานั้ ท์้�เป็นัสถุานัท์้�ท์่อิงเท์้�ยวิท์้�ม้ชิ่ �อิเส้ยงระดุับโลกขอิงประเท์ศไท์ย (ณภัท์ร 

นัาคุสวิัสดุิ �, 2562) จัากเดุิมท์้ �เป็นัเม่อิงท์่อิงเท์้ �ยวิขอิงภาคุใต้ท์้ �เป็นัยอิดุนัิยมขอิง

นัักท่์อิงเท์้�ยวิทั์�งชิาวิไท์ยและชิาวิต่างชิาติท้์�เข้ามากันัอิย่างคึุกคัุกก็ไดุ้ลดุน้ัอิยลงอิย่าง

เหน็ัไดุช้ิดัุหลงัจัากประสบกบัสถุานัการณก์ารแพรร่ะบาดุขอิงโรคุ โคุวิิดุ19 ดุงันัั�นัจังัหวิดัุ

สุราษฎร์ธุาน้ัเอิงท้์�ม้รายไดุ้หลักจัากภาคุธุุรกิจัการท์่อิงเท้์�ยวิ ไม่วิ่าจัะเป็นัในัเร่�อิงขอิง

โรงแรมท์้�พัก ร้านัอิาหาร และแหล่งท์่อิงเท์้�ยวิท์้�ม้คุวิามสำาคุัญๆ เล้�ยงไม่ไดุ้ท์้�จัะไดุ้รับ

ผู้ลกระท์บโดุยตรง เนั่�อิงจัากนัักท์่อิงเท์้�ยวิไม่สามารถุเดุินัท์างไดุ้  จัำาเป็นัท์้�ท์ุกภาคุธุุรกิจั

ต้อิงปรับตัวิเพ่�อิให้สามารถุดุำาเนัินัธุุรกิจัต่อิไปไดุ้ 

  ดัุงนัั�นังานัวิิจััยน้ั�จัึงต้อิงการศึกษาการปรับตัวิจัากผู้ลกระท์บขอิงสถุานัการณ์

การแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวัิดุสุราษฎร์ธุานั้ โดุยผูู้้

ประกอิบการซึ่ึ�งเปน็ัเจัา้ขอิงธุุรกจิัรา้นัอิาหารนัั�นัมก้ารปรับตวัิอิย่างไรจัากผู้ลกระท์บขอิง

สถุานัการณ์ โดุยอิาศัยวิิธุ้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพในัการเก็บข้อิมูลจัากเจั้าขอิงกิจัการร้านั

อิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้  ในักิจัการร้านัท์้�ม้ขนัาดุแตกต่างกันั 

2.  วััตถุุประสำงคั์ของก�รศึึกษ�

  เพ่�อิศึกษาการปรับตัวิขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ ในัชิ่วิงการ

แพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19

3.  ขอบเขตก�รวัิจััย่

  3.1  ขอบเขตด้�นำเนำ้�อห�   

  การวิิจััยศึกษาถุึงการปรับตัวิจัากผู้ลกระท์บขอิงสถุานัการณ์การแพร่ระบาดุ

ขอิงโรคุโคุวิิดุ19 ขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวัิดุสุราษฎร์ธุาน้ั  ศึกษารูปแบบการปรับ

ตัวิขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหาร ไดุ้แก่ ระบบจััดุการภายในัร้านั การสินัคุ้าหร่อิผู้ลิตภัณฑ์์ ชิ่อิง

ท์างการขาย  การท์ำาการตลาดุในัโลกอิอินัไลนั์และการสร้างคุวิามมั�นัใจัให้แก่ลูกคุ้า   
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  3.2  ขอบเขตด้�นำพื้้�นำท่� 

  พ่�นัท์้�การดุำาเนัินัการวิิจััย ไดุ้แก่ อิำาเภอิเม่อิง อิำาเภอิเกาะสมุย  อิำาเภอิไชิยา 

อิำาเภอิท์่าชินัะ จัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้

  3.3  ขอบเขตด้�นำผู้้้ให้ข้อมู้ล  

  กลุม่ผูู้้ใหข้อ้ิมลูหลกั ในัการศกึษาคุรั�งนั้� คุอ่ิ ผูู้ป้ระกอิบการรา้นัอิาหารในัจังัหวิดัุ

สรุาษฎร์ธุาน้ั โดุยผูู้้วิิจัยักำาหนัดุขนัาดุตัวิอิยา่งรา้นัอิาหาร จัำานัวินั 6 รา้นั ไดุ้แก ่รา้นัขนัาดุ

ใหญ่ ขนัาดุกลางและขนัาดุเล็ก ดุังนั้�

  ร ้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ จัำานัวินั 2 ร้านั ไดุ้แก่ ร ้านัอิาหารเพ่ �อินัเดุินัท์าง, 

ภัตตาคุารป๊อิปอิาย

  ร้านัอิาหารขนัาดุกลาง จัำานัวินั 2 ร้านั ไดุ้แก่ ร้านั Vanilla café & Brito , คุาเฟ่่

แลบัวิ สมุย

  รา้นัอิาหารขนัาดุเล็ก จัำานัวินั  2 รา้นั ไดุ้แก ่คุรัวิเจ๊ับ ้อิส้านัอินิัเตอิร์, คุรัวิฮาลาล

ท์นัุจัิต

  3.4  ขอบเขตด้�นำระย่ะเวัล�

  ระยะเวิลาในัการดุำาเนัินัการวิิจััยตั�งแต่วิันัท์้� 1 มกราคุม พ.ศ. 2564 ถุึงวิันัท์้� 30 

เมษายนั พ.ศ. 2564  รวิมท์ั�งสิ�นั 120 วิันั  ดุังนั้�

4.  คัำ�ถุ�มูก�รวัิจััย่

  การปรบัตวัิขอิงธุุรกจิัรา้นัอิาหารหลงัการแพรร่ะบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 มลั้กษณะ

เป็นัอิย่างไร

5.   ก�รตรวัจัเอกสำ�ร

  การวิิจััยคุรั�งนั้�  ผูู้้วิิจััยไดุ้การท์ำาศึกษาเร่�อิง “การปรับตัวิจัากผู้ลกระท์บขอิง

สถุานัการณ์การแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวัิดุสุราษฏร์ธุาน้ั”  

ผูู้ ้วิ ิจั ัยไดุ้ท์ำาการศึกษาธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ ในัมิติต่างๆ ซึ่ึ �ง

ประกอิบดุ้วิย 

  1.  ประเภท์รา้นัอิาหาร (Type of Restaurants) ศกึษาวิิจัยัรา้นัอิาหาร 3 ขนัาดุ 

โดุยอิาศัยหลักเกณฑ์์แบ่งตามขนัาดุขอิงร้านัอิาหาร เป็นัร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ ร้านั
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ขนัาดุกลางและร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก (ปวิริศร์ เหล่อิงท์อิงคุำา, 2553) ท์ำาการคุัดุเล่อิก

ร้านัอิาหารท์้�ม้จัุดุเดุ่นั  ม้ชิ่�อิเส้ยงเป็นันัิยมขอิงนัักท์่อิงเท์้�ยวิและประชิาชินัในัพ่�นัท์้�  

  2.  ท์ฤษฎ้ส่วินัประสมท์างการตลาดุสำาหรับธุุรกิจับริการ (ServiceMarketing 

Mix)  Kotler (1997, p. 92) ไดุ้กล่าวิไวิ้วิ่า ส่วินัประสมท์างการตลาดุ (Marketing Mix) 

หมายถุงึ ตวัิแปรหรอ่ิเคุร่�อิงมอ่ิท์างการตลาดุท้์�สามารถุคุวิบคุมุไดุ้ บริษทั์มกัจัะนัำามาใชิ้

รว่ิมกนััเพ่�อิตอิบสนัอิง คุวิามพึงพอิใจัและคุวิามต้อิงการขอิงลูกคุา้ท์้�เปน็ักลุม่เปา้หมาย 

แตเ่ดุมิสว่ินัประสมการท์างตลาดุจัะม ้เพ้ยงแคุ่ 4 ตวัิแปรเท่์านัั�นั (4Ps) ไดุ้แก ่ผู้ลติภัณฑ์์ 

(Product) ราคุา (Price) สถุานัท์้�หร่อิชิ่อิงท์างการ จััดุจัำาหนั่ายผู้ลิตภัณฑ์์ (Place) การ

ส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) ต่อิมาม้การคิุดุตัวิแปรเพิ�มเติมขึ�นัมา อิ้ก 3 ตัวิแปร 

ไดุ้แก่ บุคุคุล (People) ลักษณะท์างกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวินัการ 

(Process) เพ่�อิให้สอิดุคุล้อิงกับแนัวิคุิดุท์้�สำาคุัญท์างการตลาดุสมัยใหม่ โดุยเฉพาะ

อิย่างยิ�งกับธุุรกิจั ท์างดุ้านัการบริการ ดุังนัั�นัจัึงรวิมเร้ยกไดุ้วิ่าเป็นัส่วินัประสมท์างการ

ตลาดุแบบ 7Ps

  3.   การบรหิารจัดัุการรา้นัอิาหาร โดุยศกึษาขอ้ิมลูทั์�งส่วินัหนัา้ คุอ่ิ พ่�นัท้์�ทั์�งหมดุ

ท์้�ลูกคุ้าม้ปฏิสัมพันัธุ์กับท์างร้านัอิาหาร ส่วินัคุรัวิหร่อิส่วินัหลัง  คุ่อิ ส่วินัท์้�เก้�ยวิข้อิงกับ

ขั�นัตอินัการผู้ลิต จััดุเก็บวิัตถุุดิุบ และสำานัักงานั คุ่อิ ส่วินัท้์�คุวิบคุุม  ส่งเสริมการขาย

และบริหารจัดัุการระบบต่างๆภายในัร้านั ศกึษาการจัดัุการเน่ั�อิงานัขอิงร้านัอิาหาร อิาทิ์   

การเปิดุร้านั การจััดุเตร้ยมโต๊ะ การท์ำาคุวิามสะอิาดุก่อินัเปิดุร้านั การเตร้ยมวัิตถุุดุิบ 

ตา่ง ๆ  การสั�งวัิตถุดิุุบ  การจัดัุเกบ็วัิตถุดิุุบ การสต็อิคุสินัคุ้า การจัดัุส่งสินัคุ้า (เก้ยรติรัตน์ั  

จัินัดุามณ้, 2560 )

  4.  การรบัมอ่ิขอิงธุุรกจิัรา้นัอิาหาร ศกึษาในัประเดุน็ัท้์�เก้�ยวิกบัการจัดัุรา้นัอิาหาร

ใหอ้ิยู่ภายใต้มาตรการบังคัุบใช้ิกฎหมายเพ่�อิคุวิบคุมุการระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ไดุ้แก่ 

การจัดัุท์ำาปา้ยประชิาสัมพันัธ์ุให้คุวิามรู ้คุำาแนัะนัำาในัการปอ้ิงกนััโคุวิิดุ 19 การจัดัุเตรย้ม

อิุปกรณ์ป้อิงกันัส่วินับุคุคุล สวิมใส่หนั้ากากอินัามัย การเวิ้นัระยะห่างระหวิ่างบุคุคุล

อิย่างน้ัอิย 1-2 เมตร  ตรวิจัคัุดุกรอิงดุ้วิยการวัิดุอุิณหภูมิร่างกาย   การท์ำาท์ะเบ้ยนัรายช่ิ�อิ

ขอิงพนัักงานัและผูู้้ม้ส่วินัเก้�ยวิข้อิงกับการสัมผู้ัสอิาหาร การบันัท์ึกข้อิมูลผูู้้ใชิ้บริการ

ท์ุกคุนั จัดัุเตรย้มแอิลกอิฮอิล์เจัลไว้ิบริเวิณหน้ัาประตทู์างเขา้  จัดัุสถุานัท้์�ให้ผูู้้รับบริการ

นัั�งรอิโดุยเว้ินัระยะห่าง  ภายในัร้านัม้การระบายอิากาศท้์�ดุ้  การท์ำาคุวิามสะอิาดุสถุานัท้์�

ประกอิบอิาหาร รวิมท์ั�งอิุปกรณ์ขอิงใชิ้ท์้�เก้�ยวิข้อิง  การจััดุเตร้ยมภาชินัะรอิงรับนัำ�าเส้ย
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และขยะมูลฝอิย การท์ิ�งหร่อิกำาจััดุ (กระท์วิงสาธุารณสุขฉบับวิันัท์้� 2 พฤษภาคุม 2563)      

  5.   การปรับตัวิขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัยุคุโคุวิิดุ 19 ไดุ้ศึกษาในัประเดุ็นัวิิถุ้

ชิวิ้ิตปกตใิหม ่(New Normal) กระท์รวิงการอิดุุมศกึษา วิิท์ยาศาสตร ์วิิจัยัและนัวัิตกรรม 

(2564) ไดุใ้หคุ้วิามหมายขอิงชิวิ้ิตวิิถุ้ใหม ่(New Normal) วิา่เปน็ัแนัวิท์างท้์�ผูู้้คุนัจัะตอ้ิง

ปรับเปล้�ยนัพฤติกรรมและวิิถุ้ชิ้วิิตในัชิ่วิงไวิรัสโคุวิิดุ 19 อิอิกมาระบาดุ  จัากท์้�เคุยอิอิก

จัากบ้านั เพ่�อิไปท์ำางานั ไปโรงเร้ยนั  ต้อิงหันัมาท์ำาท์ุกอิย่างท์้�บ้านั ปรับเปล้�ยนัท์างดุ้านั

ธุุรกิจัและบริการต่าง ๆ ไปสู่การใชิ้ระบบซึ่่�อิขายและบริการท์างอิอินัไลนั์ สิ�งนั้�เกิดุเป็นั

วิิถุ้ใหม่ในัการดุำารงชิ้วิิต ในัท์้�สุดุท์ั�งหมดุนั้�ก็ไดุ้กลายเป็นั New Normal ในัสังคุมไป   

  6.  การปรบัตัวิขอิงธุุรกิจัรา้นัอิาหารในัจังัหวิดัุสรุาษฎรธ์ุานั ้ท์้�ไดุ้รบัผู้ลกระท์บ 

จัากการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ท์ั�ง 3 ขนัาดุ ศึกษาโดุยใชิ้แนัวิคุิดุส่วินัประสม

ท์างการตลาดุธุุรกิจับริการ (Marketing Mix : 7P’s) มาใชิ้ในัการศึกษาเก็บข้อิมูล ซึ่ึ�ง

เม่�อิประยุกต์นัำามาใช้ิกับธุุรกิจัร้านัอิาหารก็จัะสามารถุลดุคุวิามเส้�ยงไดุ้  สามารถุส่งเสริม

ธุุรกิจัให้ประสบคุวิามสำาเร็จัท์่ามกลางภาวิะวิิกฤตท์้�เกิดุขึ�นัไดุ้อิย่างม้ประสิท์ธุิภาพ

ผูู้้ท์ำาวิิจััยไดุ้ศึกษาธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ ในัดุ้านัต่าง ๆ ดุังนั้�  

   (1)  ดุ้านัผู้ลิตภัณฑ์์ (Product) ศึกษาในัประเดุ็นัเมนัูอิาหาร การจััดุซึ่่�อิ  

การจัดัุเกบ็วิตัถุุดุบิ  การคุวิบคุมุตน้ัท์นุัการผู้ลติ  การคุดิุสรา้งสรรคุเ์มนัใูหม่ๆ  ปรบัเปล้�ยนั

สินัคุ้า เพิ�มโอิกาสในัการเพิ�มสินัคุ้าใหม่ๆ เพ่�อิตอิบโจัท์ย์ลูกคุ้า

   (2)  ดุ้านัราคุา (Price) ม้การกำาหนัดุราคุาเท์่าเดุิมหร่อิลดุลง 

   (3 )  ดุ้านัชิ่อิงท์างการจััดุจัำาหนั่าย (Place) การสั�งสินัคุ้าท์างอิอินัไลนั์ 

การให้บริการเดุลิเวิอิร้�  การปรับรูปแบบท์้�ท์ำาให้ธุุรกิจัเข้าถุึงลูกคุ้าไดุ้มากขึ�นัในัยามท้์�

ลูกคุ้าม้คุวิามลำาบากในัการอิอิกมาใชิ้บริการ 

   (4)  ดุ้านัส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) การจััดุโปรโมชิั�นัตามช่ิวิง

เท์ศกาลต่างๆ เปิดุรับมาตรการการช่ิวิยเหล่อิขอิงรัฐิบาล เช่ินั คุนัละคุรึ�ง/เราชินัะ ท้์�

สามารถุปรับเปล้�ยนัลกูคุา้หากลูกคุา้เดิุมลดุลงหรอ่ิหายไป  วิิธุ้ใหม่นั้�สามารถุดึุงทั์�งลกูคุา้

เดุิมและลูกคุ้าใหม่มาใชิ้บริการไดุ้ 

   (5)  ดุา้นับคุุคุล (People) หรอ่ิพนักังานั (Employee)  การดุแูลพนัักงานั

ขอิงรา้นัอิาหารเม่�อิเกดิุภาวิะวิิกฤต  คุงไว้ิ  ใหอ้ิอิก ปรบัลดุเงนิัเดุอ่ินัหรอ่ิปรบัเปล้�ยนัเวิลา

การท์ำางานั 



        77 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

  (6)  ดุ้านัการสร้างและนัำาเสนัอิลักษณะท์างกายภาพ (Physical Evidence 

and Presentation)  การสร้างคุวิามเชิ่�อิมั�นัให้กับลูกคุ้าในัผู้ลิตภัณฑ์์(สินัคุ้า) ท์้�สะอิาดุ

และปลอิดุภัย  ร้านัอิยู่ภายใต้มาตรการบังคัุบใช้ิกฎหมายเพ่�อิคุวิบคุุมการระบาดุขอิง

โรคุติดุต่อิโคุวิิดุ 19 และ 

  (7)  ดุ้านักระบวินัการ (Process) การให้บริการอิย่างถุูกต้อิงรวิดุเร็วิ  ให้ผูู้้ใชิ้

บริการเกิดุคุวิามประท์ับใจั ท์ั�งนั้�ไดุ้ศึกษาถุึงการใชิ้ระแบบ POS สั�งอิอิเดุอิร์และการคุิดุ

เงินั กับการใชิ้ระบบคุิดุเงินั โอินัเงินั จั่ายเงินัปกติ 

6.  ง�นำวัิจััย่ท่�เก่�ย่วัข้อง  

  งานัวิิจััยท้์�เก้�ยวิข้อิงกับการปรับตัวิจัากผู้ลกระท์บขอิงสถุานัการณ์การแพร่

ระบาดุโรคุโคุวิิดุ 19 ขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจังัหวิดัุสุราษฏร์ธุาน้ั ยงัมไ้ม่มากนััก สามารถุ

สรุปไดุ้ ดุังนั้�

  ท์นังศักดุิ� แสงสวิ่างวิัฒนัะ และคุณะ (2563) ไดุ้ศึกษา New Normal วิิถุ้ชิ้วิิต

ใหม่และการปรับตัวิขอิงคุนัไท์ยหลังโคุวิิดุ-19 : การงานั การเร้ยนั และธุุรกิจั  พบวิ่าม้

การปรับตัวิและการป้อิงกันัตนัเอิง  ปรับพฤติกรรมการใชิ้ชิ้วิิต สั�งอิาหารผู้่านัเดุลิเวิอิร้� 

จัับจั่ายอิย่างระมัดุระวิัง ใชิ้ส่�อิอิอินัไลนั์ในัการส่�อิสาร ปรับเปล้�ยนัการท์ำางานัโดุยท์ำา

ท์้�บ้านั ใช้ิเท์คุโนัโลย้ในัการส่�อิสาร การประชุิมผู้่านั Zoom Application ท์ำางานัผู่้านั 

Google Doc นักัเรย้นัเปล้�ยนัรปูแบบเปน็ัการเรย้นัผู้า่นัระบบอิอินัไลนั ์กลุม่ธุุรกจิัตา่ง ๆ  

ท์ำาการตลาดุอิอินัไลนัม์ากขึ�นั ใชิเ้ท์คุโนัโลย้ใหเ้กดิุประสิท์ธุภิาพมากท้์�สดุุเพ่�อิให้ธุุรกจิัม้

รายไดุ้และดุูแลพนัักงานัต่อิไป จัึงก่อิให้เกิดุวิิถุ้ ชิ้วิิตใหม่ (New Normal) ม้การปรับตัวิ

เปล้�ยนัแปลงไปจัากอิดุ้ต

  สุมาล้ จั้ระไกรโสธุร (2560) ไดุ้ศึกษาคุวิามอิยู่รอิดุขอิงร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก 

พบวิ่า โดุยส่วินัใหญ่แล้วิเจั้าขอิงร้านัจัะใชิ้วิิธุ้การลดุคุ่าใชิ้จั่ายตัวิขอิงร้านัลง จัะไม่ไป

ลดุในัเร่�อิงคุุณภาพขอิงวิัตถุุดุิบ ม้มาตรการคุวิบคุุม ประหยัดุ ลดุในัเร่�อิงระบบไฟ่ฟ่้า 

และประปาม้การเข้มงวิดุกับเจ้ัาหน้ัาท์้�ขอิงร้านัให้ชิ่วิยกันัดุูแลและประหยัดุพลังงานั 

พยายามไม่ให้เกิดุการผิู้ดุพลาดุหร่อิสูญเส้ย ในัเร่�อิงขอิงการท์ำาอิาหารต่างๆ และใช้ิ

วิัตถุุดุิบให้คุุ้มคุ่าท์้�สุดุ
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7.   วัิธี่ดำ�เนำินำก�รวัิจััย่

  ผูู้้วิิจััยม้ขั�นัตอินัการเตร้ยมรวิบรวิมข้อิมูลดุังนั้�

  1.  ผูู้้ให้ข้อิมูลหลัก คุ่อิ ผูู้้ให้ข้อิมูลท์้�สำาคุัญและเป็นัประโยชินั์ต่อิผูู้้วิิจััย ซึ่ึ�งในั

การวิิจัยัคุรั�งนั้�ผูู้ว้ิจิัยัไดุ้สมัภาษณแ์บบเจัาะลกึ โดุยผูู้้ให้ขอ้ิมลูหลกัจัะเป็นัเจ้ัาขอิงกจิัการ

หร่อิผูู้้ประกอิบการร้านัอิาหาร จัำานัวินั 6 ร้านั 3 ขนัาดุไดุ้แก่ ร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ ร้านั

อิาหารขนัาดุกลางและร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก ดุังนั้� 

  ร ้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ จัำานัวินั 2 ร้านั ไดุ้แก่ ร ้านัอิาหารเพ่ �อินัเดุินัท์าง , 

ภัตตาคุารป๊อิปอิาย 

  ร้านัอิาหารขนัาดุกลาง จัำานัวินั 2 ร้านั ไดุ้แก่ ร้านั Vanilla café & brito , คุาเฟ่่

แลบัวิ สมุย

  รา้นัอิาหารขนัาดุเล็ก จัำานัวินั  2 รา้นั ไดุ้แก ่คุรัวิเจ๊ับ ้อิส้านัอินิัเตอิร์, คุรัวิฮาลาล

ท์นัุจัิต

  2.  การเก็บรวิบรวิมข้อิมูล  เป็นัการใชิ้วิิธุ้เก็บข้อิมูลจัากผูู้้ให้ข้อิมูลหลัก 

โดุยผูู้้วิิจัยัลงสำารวิจัพ่�นัท้์�วิางแผู้นัการเก็บขอ้ิมลูและลงมอ่ิเก็บรวิบรวิมข้อิมลูดุว้ิยตนัเอิง  

แบ่งข้อิมูลอิอิกเป็นั 2 ลักษณะ ไดุ้แก่

   2.1  ขอ้ิมลูปฐิมภมู ิเปน็ัข้อิมลูท์้�ไดุจ้ัากการสมัภาษณ์ ซึ่กัถุาม พดูุคุยุระหว่ิาง

ผูู้้สัมภาษณ์และผูู้้ให้สัมภาษณ์แบบเจัาะลึก (In-depth Interview) และจัดุบันัทึ์กข้อิมูล

รวิมท์ั�งการสังเกตแบบไม่ม้ส่วินัร่วิม โดุยผูู้้วิิจััยไม่ไดุ้เข้าไปม้ส่วินัร่วิมท์ำากิจักรรมใดุ ๆ 

กับร้านัอิาหาร 

  ผูู้วิ้ิจัยัสร้างคุวิามสัมพนััธ์ุอินััดุเ้พ่�อิให้เกิดุบรรยากาศท้์�ผู่้อินัคุลายและสร้างคุวิาม

ไวิว้ิางใจัให้กบัผูู้้ถุกูสัมภาษณ์กอ่ินัการสนัท์นัา ท์ั�งแสดุงท้์ท่์าในัการเคุารพต่อิผูู้้ให้ขอ้ิมูล 

รบัฟั่งอิย่างเป็นักลาง ไม่ตดัุสินัหรอ่ิใส่คุวิามคิุดุเหน็ัขอิงตนัลงไป จัากนัั�นัจึังเขา้เร่�อิงการ

สนัท์นัาอิย่างม้จุัดุมุ่งหมาย ผู่้านัการใช้ิแนัวิคุำาถุาม (Interview Guideline) เป็นัเคุร่�อิงม่อิ

ในัการสัมภาษณ์

   2.2  ข้อิมูลท์ุติยภูมิ  เป็นัข้อิมูลท์้�ผูู้้วิิจััยไดุ้จัากการศึกษาเอิกสาร  โดุยการ

เก็บรวิบรวิมจัากเอิกสาร วิารสาร  รายงานัผู้ลการวิิจััยต่างๆ  ท์้�เก้�ยวิข้อิงกับผู้ลกระท์บ

จัากการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19  ต่อิธุุรกิจัร้านัอิาหาร จัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้  และ

จัากเวิปไซึ่ต์ต่าง ๆ 
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8.   ก�รวัิเคัร�ะห์ข้อมู้ล  

  สำาหรับการวิิเคุราะห์ข้อิมูล ผูู้้วิิจััยไดุ้ถุอิดุเท์ปบท์สัมภาษณ์แบบคุำาต่อิคุำา 

(Verbatim) โดุยการนัำาเสนัอิข้อิมูลการวิิจััยดุ้วิยวิิธุ้การเข้ยนับรรยาย  วิิเคุราะห์เนั่�อิหา 

(Content Analysis) ดุว้ิยการจัำาแนักและการจัดัุกลุม่จัะกระท์ำาไปตลอิดุการเก็บรวิบรวิม

ข้อิมูล  และสรุปผู้ลการศึกษาพร้อิมลักษณะขอิงกรณ้ตัวิอิย่าง (Case Study) 

  จัากการสัมภาษณ์เจั้าขอิงร้านัหร่อิผูู้้ประกอิบการธุุรกิจัร้านัอิาหารท์้�ไดุ้รับ

ผู้ลกระท์บจัากการแพรร่ะบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ในัจังัหวัิดุสุราษฎรธ์ุาน้ั  ท้์�สามารถุดุำาเนันิั

กิจัการต่อิไปไดุ้ท์่ามกลางวิิกฤติ  ม้ผู้ลสรุปในัการดุำาเนัินัธุุรกิจัดุังนั้�

9.   ผู้ลของก�รวัิจััย่

  จัากการสัมภาษณ์แบบเชิิงลึก จัากเจั้าขอิงธุุรกิจัร้านัอิาหารและพนัักงานัร้านั

อิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้  3 ขนัาดุ คุ่อิ ขนัาดุใหญ่ ขนัาดุกลางและขนัาดุเล็ก 

ขนัาดุละ 2 ร้านั ร้านัละ 3 คุนั  พบวิ่า

  การปรบัตวัิรา้นัอิาหารขนัาดุใหญห่ลงัการแพรร่ะบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 จัำานัวินั 

2 ร้านั ไดุ้แก่

  รา้นัอิาหารเพ่�อินัเดุนิัท์าง  อิำาเภอิไชิยา จังัหวิดัุสรุาษฎรธ์ุาน้ั เปดิุดุำาเนันิักจิัการ

มาแล้วิ 37 ปี เป็นัร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่นัอิกเม่อิงท์้�ซึ่ึ�งเป็นัร้านัอิาหารหนัึ�งไดุ้รับคุวิาม

นัิยมขอิงนัักเดิุนัท์าง นัักท่์อิงเท้์�ยวิ และประชิาชินัในัพ่�นัท้์�ม้บริการห้อิงอิาหาร ห้อิง

ประชิุม จััดุเล้�ยง จััดุงานัแต่ง และงานัสัมมนัา

  ภัตตาคุารป๊อิปอิาย  อิำาเภอิเม่อิง จัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้  เปิดุดุำาเนัินักิจัการมา

แลว้ิ 26 ป ีเปน็ัร้านัอิาหารแนัวิใหมข่นัาดุใหญใ่นัสวินันัำ�าบนัพ่�นัท้์� 12 ไร ่ ท์ำาใหต้อิบโจัท์ย์

ขอิงคุนัเมอ่ิงท้์�เริ�มใชิช้ิวิ้ิตแนัวิใหม่ท์้�นัยิมร้านัอิาหารแนัวิใหม่แบบมส้ระนัำ�า  มบ้ริการห้อิง

อิาหารในัสวินันัำ�า ห้อิงประชิุม จััดุเล้�ยง  จััดุงานัสังสรรคุ์ และงานัแต่งงานั
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7P’s Marketing 

Mix

ร้านัอิาหารเพ่�อินัเดุินัท์าง

ก่อินั > หลัง โคุวิิดุ 19

ภัตตาคุารป๊อิปอิาย

ก่อินั > หลัง โคุวิิดุ 19

Product เมนัูท์้�ม้แบบท์ั�วิไป > ปรับเมนัูใหม่ เมนัูเดุิม > ไม่เปล้�ยนัแปลงเมนัู

Price ราคุามาตรฐิานั 

รายไดุ้ 15,000-20,000/วิันั

 > 2,000-3,000 / วิันั

ราคุามาตรฐิานั 

25-30 ล้านับาท์/ปี > รายไดุ้ลดุลง 

Place บริการหนั้าร้านั / ท์างอิอินัไลนั์ บริการหนั้าร้านั / ท์างอิอินัไลนั์ > 

ปิดุชิั�วิคุราวิ

Promotion จััดุโปรโมชิั�นัตามชิ่วิงเท์ศกาลต่าง ๆ   

   e *คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

จััดุโปรโมชิั�นัตามชิ่วิงเท์ศกาลต่าง ๆ

e*คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

People พนัักงานัแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

พนัักงานัแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

Process ใชิ้ระแบบ POS สั�งอิอิเดุอิร์และ

การคุิดุเงินั 

การใชิ้ระบบคุิดุเงินั โอินัเงินั จั่ายเงินั

ปกติตามขั�นัตอินัและระบบขอิงร้านั

Physical Evi-

dence

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > วิัดุ

อิุณหภูมิเจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > วิัดุ

อิุณหภูมิ เจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

*คุนัละคุรึ�ง / 

เราชินัะ

จัำานัวินัลูกคุ้าเท์่าเดุิม > ลูกคุ้าใหม่

ท์้�เข้ามาใชิ้โคุรงการกวิ่า 30%

จัำานัวินัลูกคุ้าเท์่าเดุิม > ยอิดุขายขึ�นั

เก่อิบเท์่าตัวิ
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  จัากการศึกษาการปรับตัวิท์้�สำาคุัญขอิงร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ จัำานัวินั 2 ร้านั 

พบวิา่ รา้นัเพ่�อินัเดุนิัท์างกบัรา้นัภัตตาคุารปอ๊ิบอิาย มก้ารปรบัตวัิท้์�เหมอ่ินักนััในัดุา้นัชิอ่ิง

ท์างการขาย  มก้ารสั�งสนิัคุา้ท์างอิอินัไลน์ั  บริการส่งสนิัคุา้ เดุลิเวิอิร้� และปรับโคุรงสร้าง

การบริหารร้านัอิาหารท์้�ดุ้านัมาตรฐิานัขอิงอิาหาร ราคุา/ปริมาณ คุวิบคุุมต้นัท์ุนัการ

ผู้ลิต ลดุรายจั่ายท์้�ไม่จัำาเป็นัอิอิก  จััดุโปรโมชิั�นั การดุูแลพนัักงานั สร้างคุวิามเชิ่�อิมั�นัให้

ลกูคุา้ดุา้นัคุวิามสะอิาดุ คุณุภาพขอิงสนิัคุา้  รกัษาสิ�งแวิดุลอ้ิมภายในัรา้นั  แตกตา่งกนัั

ตรงท์้� ภัตตาคุารป๊อิบอิายไม่ไดุ้เปล้�ยนัแปลงหร่อิเพิ�มเติมในัส่วินัขอิง Product เหม่อินั

ร้านัเพ่�อินัเดุินัท์าง ยึดุระบบและมาตรฐิานัไวิ้ เพราะเมนัูขอิงร้านัเยอิะและม้คุวิาม

หลากหลายอิยู่แล้วิ

  การปรับตวัิรา้นัอิาหารขนัาดุกลางหลังการแพรร่ะบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 จัำานัวินั 

2 ร้านั ไดุ้แก่

  รา้นั Vanilla café & brito   อิำาเภอิเมอ่ิง จังัหวัิดุสุราษฎร์ธุาน้ั  เปดิุดุำาเนิันักจิัการ

มาแล้วิ 5 ปี เป็นัร้านัอิาหารอิยู่ในัตัวิเม่อิงสุราษฏร์ธุาน้ั ไดุ้รับคุวิามนิัยมจัากนัักท่์อิงเท้์�ยวิ

และคุนัในัพ่�นัท์้� ม้การตกแต่งร้านัแนัวิตะวิันัตกสมัยใหม่ สไตล์ English Vintage ท์้�ม้

คุวิามสวิยงาม เร้ยบง่าย สบายตา จััดุอิาหารในัรูปแบบฟ่ิวิชิั�นัท์้�หลากหลายสไตล์ ม้ท์ั�ง

ไท์ย และตะวิันัตก เมนัูขอิงหวิานัขอิงท์างร้านัม้ให้เล่อิกมากมาย

  รา้นัคุาเฟ่่แลบวัิ สมยุ อิำาเภอิเกาะสมยุ  จังัหวิดัุสรุาษฎรธ์ุาน้ั เปดิุดุำาเนันิักจิัการ

มาแล้วิ 1 ปี เป็นัร้านัอิาหารบนัเกาะสมุย เม่อิงแห่งการท์่อิงเท์้�ยวิขอิงภาคุใต้ ชิ่�อิร้านั

อิอิกแนัวิภาษาใต้ ‘แลบัวิ’ แล แปลวิ่า “มอิง หร่อิ ดุู” ซึ่ึ�งหมายถุึง “มาดุูบัวิ”นัั�นัเอิง  ซึ่ึ�ง

เป็นัเอิกลักษณ์ขอิงร้านั เป็นัการผู้สมผู้สานักันัอิย่างลงตัวิขอิงอิาหารอิ้สานั-ใต้ฟ่ิวิชิั�นั 

อิาหารท์กุเมนัจูัะประกอิบไปดุว้ิยกลบ้บวัิดุอิกบวัิหลวิงท้์�มาจัากบงึบวัิขอิงรา้นัเปน็ัสว่ินั

ประกอิบและตกแต่งจัานัอิาหาร
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7P’s Marketing 

Mix

ร้านั Vanilla café & brito

ก่อินั > หลัง โคุวิิดุ 19

คุาเฟ่่ แล บัวิ (Café Lae Bua) 

สมุยก่อินั > หลังโคุวิิดุ 19

Product เมนัูท์้�ม้แบบท์ั�วิไป > ปรับเมนัูใหม่ คุิดุคุ้นัเมนัูใหม่ๆ เพ่�อิเป็นั signature 

ใหม่ขอิง > คุิดุเมนัูใหม่เพิ�ม

Price ราคุามาตรฐิานั 

รายไดุ้ รายไดุ้ 40,000-60,000/

สัปดุาห์ > 10,000-30,000/สัปดุาห์

ราคุามาตรฐิานั 

รายไดุ้ 50,000-100,000/สัปดุาห์

 > 30,000-40,000/สัปดุาห์

Place บริการหนั้าร้านั / ท์างอิอินัไลนั์ บริการหนั้าร้านั / ท์างอิอินัไลนั์

Promotion จััดุโปรโมชิั�นัตามชิ่วิงเท์ศกาลต่าง ๆ

e *คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

เม่�อิลูกคุ้า Check-in ท์้�ร้านัลดุ 20%

e *คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

People พนัักงานัแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

พนัักงานัแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

Process การท์ำางานัท์้�ยังคุงระบบเดุิม ท์ั�ง

การการบริหารและบริการท์้�เป็นัท์้ม

อิย่างเป็นัระบบ

การท์ำางานัเป็นัท์้มเวิิร์คุท์้�ม้

ประสิท์ธุิภาพ การพูดุคุุย การตกลง

ร่วิมกันัเสมอิ

Physical 

Evidence

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > วิัดุ

อิุณหภูมิ เจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > วิัดุ

อิุณหภูมิเจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

*คุนัละคุรึ�ง /

 เราชินัะ

จัำานัวินัลูกคุ้าเท์่าเดุิม > การเปิดุ

โอิกาสให้ท์้�ร้านัไดุ้เจัอิลูกคุ้าใหม่ๆ

จัำานัวินัลูกคุ้าเท์่าเดุิม > ลูกคุ้าเยอิะ

ขึ�นั ยอิดุขายก็ยิ�งเพิ�มมากขึ�นั
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  จัากการศึกษาการปรับตัวิท์้�สำาคุัญขอิงร้านัอิาหารขนัาดุกลาง จัำานัวินั 2 ร้านั 

พบวิ่า ร้านั Vanilla café & brito และ คุาเฟ่่แลบัวิ สมุย ม้การปรับตัวิท์้�เหม่อินักันัในั

ดุ้านัขอิงชิ่อิงท์างการขาย   ม้การสั�งสินัคุ้าท์างอิอินัไลนั์  บริการส่งสินัคุ้าเดุลิเวิอิร้�   และ

ปรบัโคุรงสร้างการบริหารร้านัอิาหารท์้�ดุา้นัมาตรฐิานัขอิงอิาหาร  ราคุา/ปริมาณ  คุวิบคุมุ

ตน้ัท์นุัการผู้ลติ  ลดุรายจัา่ยท์้�ไม่จัำาเปน็ัอิอิก  จัดัุโปรโมชิั�นั  การดุแูลพนักังานั สรา้งคุวิาม

เชิ่�อิมั�นัให้ลูกคุ้าดุ้านัคุวิามสะอิาดุ คุณุภาพขอิงสินัคุ้า  รกัษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัแตกต่าง

กันัตรงท์้�  ร้านั Vanilla café & brito ไม่ม้การปรับเปล้�ยนัหร่อิเพิ�มเติม Product อิอิกมา

เหม่อินัร้านัคุาเฟ่่แลบัวิ เพราะม้เมนัูเดุ่นั ๆ เยอิะอิยู่แล้วิ

  การปรับตัวิร้านัอิาหารขนัาดุเล็กหลังการแพร่ระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 จัำานัวินั 

2 ร้านั ไดุ้แก่

  คุรัวิเจั๊บ้ อิ้สานัอิินัเตอิร์  อิำาเภอิท์่าชินัะ จัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้ เปิดุดุำาเนัินักิจัการ

มาแล้วิ 3 ปี  เป็นัร้านัอิาหารขนัาดุเล็กริมบาท์ถุนันัใจักลางชิุมชินั เคุยเปิดุร้านัเป็นัสวินั

อิาหารมาก่อินัพอิมาเจัอิกับภาวิะวิิกฤตเศรษฐิกิจัผูู้้คุนัก็ประหยัดุกันัมากขึ�นั เลยปรับ

เปล้�ยนัวิิธุ้คิุดุวิ่า “อิอิกไปหาลูกคุ้า ดุ้กว่ิารอิให้ลูกคุ้ามาหา” จัึงมาเปิดุร้านัในัลักษณะ

ริมบาท์ถุนันัใจักลางตลาดุท์่าชินัะ  ขายอิาหารประเภท์ยำาและอิาหารตามสั�ง  

  คุรวัิฮาลาลท์นุัจัติ อิำาเภอิท่์าชินัะ จังัหวิดัุสรุาษฎรธ์ุานั ้ เปดิุดุำาเนันิักิจัการมาแล้วิ 

8 ปี  เป็นัร้านัอิาหารขนัาดุเล็กในัหมู่บ้านั ม้อิาหารตามสั�ง ข้าวิแกง ขนัมจั้นั ก๋วิยเต้�ยวิ 

ขอิงท์านัเลน่ัราคุาถุกู ดุว้ิยคุวิามอิรอ่ิยขอิงรสชิาตแิละการบรกิารท้์�เปน็ักนััเอิงอิยา่งอิบอิุน่ั

ขอิงเจั้าขอิงร้านั  ม้ลูกคุ้าเข้าไปอิุดุหนัุนัท์้�ร้านัอิาหารอิย่างต่อิเนั่�อิง
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ตารางท์้� 4 แสดุงสรุปผู้ลการปรับตัวิขอิงร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก

7P’s Marketing 

Mix

คุรัวิร้านัเจั๊บ้ อิ้สานัอิินัเตอิร์

ก่อินั > หลัง โคุวิิดุ 19

คุรัวิฮาลาลท์นัุจัิต 

ก่อินั > หลัง โคุวิิดุ 19

Product เมนัูเดุิม > ไม่เปล้�ยนัแปลงเมนัู เมนัูเดุิม > ไม่เปล้�ยนัแปลงเมนัู

Price ราคุามาตรฐิานั > ปรับราคุาลง

รายไดุ้ 5,000 – 7,000 บาท์/วิันั

 > 2,000-3,000 บาท์/วิันั

ราคุามาตรฐิานั > ปรับราคุาลง

รายไดุ้ 4,000 บาท์/วิันั > 3,000 

บาท์/วิันั  

Place ม้บริการเฉพาะหนั้าร้านัเท์่านัั�นั ม้บริการเฉาะหนั้าร้านัเท์่านัั�นั

Promotion ลดุราคุาอิาหารลง

e*คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

ลดุราคุาอิาหารลง

e*คุนัละคุรึ�ง / เราชินัะ

People ผูู้้ขายแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

ผูู้้ขายแต่งกายสะอิาดุ สุภาพ 

เร้ยบร้อิย

Process การบริหารร้านัและคุิดุเงินัตามแบบ

ปกติ

การบริหารร้านัและคุิดุเงินัตามแบบ

ปกติ

Physical 

Evidence

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > 

เจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

รักษาสิ�งแวิดุล้อิมภายในัร้านั > 

เจัลแอิลกอิฮอิล์ล้างม่อิ

*คุนัละคุรึ�ง / 

เราชินัะ

จัำานัวินัลูกคุ้าเท่์าเดิุม > ลูกคุ้าเข้ามา

เพิ�มมากขึ�นั ยอิดุขายเพิ�มแต่ไม่มาก

จัำานัวินัลูกคุ้าเท์่าเดุิม > ยอิดุขายขึ�นั

เพิ�มขึ�นั



        85 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

  จัากการศึกษาการปรับตัวิท้์�สำาคัุญขอิงร้านัอิาหาร ขนัาดุเล็ก จัำานัวินั  2 ร้านั พบว่ิา 

ร้านัคุรัวิร้านัเจั๊บ้ อิ้สานัอิินัเตอิร์ และ คุรัวิฮาลาลท์นัุจัิต ม้การปรับตัวิท์้�เหม่อินักันัท์ั�ง 2 

รา้นั ปรบัตวัิท์้�เหมอ่ินักนััท์กุดุา้นั คุอ่ิ  ผู้ลติภณัฑ์์มก้ารปรบัลดุราคุา ลดุปรมิาณ  คุวิบคุมุ

ต้นัท์ุนัการผู้ลิต  ลดุการสต็อิคุวิัตถุุดุิบ  บริการหนั้าร้านัอิย่างเดุ้ยวิ  ขยายเวิลาการขาย  

ม้คุวิามย่ดุหยุ่นัในัการปรับเปล้�ยนัไดุ้ง่ายและรวิดุเร็วิ เป็นัผูู้้ขายเอิง ไม่ม้พนัักงานั    

10.  บทสำรุปและข้อเสำนำอแนำะ

  การศกึษาวิธ้ิุการปรบัตวัิขอิงรา้นัอิาหารทั์�ง 6 รา้นัในัจังัหวิดัุสุราษฎรธ์ุาน้ั ไดุแ้ก่  

รา้นัอิาหารขนัาดุใหญ ่รา้นัอิาหารขนัาดุกลางและรา้นัอิาหารขนัาดุเลก็  ท์กุรา้นัมวิ้ิธุ้การ

ปรับตัวิท์้�ย่ดุหยุ่นัเหมาะสม  สอิดุคุล้อิงกับปัญหาและสถุานัการณ์  ดุังนั้�

  ก�รปรับตัวัของร้�นำอ�ห�รขนำ�ดใหญ่ 

  รา้นัเพ่�อินัเดิุนัท์าง กบัรา้นัภตัตาคุารปอ๊ิบอิาย มก้ารปรบัตวัิเพ่�อิใหร้้านัอิยู่รอิดุท้์�

ใชิวิ้ิธุ้ท์้�เหมอ่ินักันั  ในัดุ้านัขอิง Product หรอ่ิผู้ลิตภณัฑ์์  มก้ารรกัษามาตรฐิานัขอิงอิาหาร

ท์้�ยงัคุงรสชิาตอิิร่อิยตามแบบฉบบัขอิงอิาหารใต ้ ราคุาและปรมิาณ มก้ารคุวิบคุมุต้นัท์นุั

การผู้ลิต ลดุการสต็อิคุสินัคุ้า โดุยเฉพาะขอิงสดุและอิาหารท์ะเล เพิ�มชิ่อิงท์างการขาย 

เปิดุรับมาตรการชิ่วิยเหล่อิจัากภาคุรัฐิและรักษาพนัักงานัไวิ้ ม้คุวิามแตกต่างกันัตรงท์้� 

ภัตตาคุารป๊อิบอิายไม่ไดุ้เปล้�ยนัแปลงในัส่วินัขอิง Product (เมนูัหร่อิรายการอิาหาร) 

เพราะมม้ากมายหลากหลายอิยู่แลว้ิ  สว่ินัรา้นัอิาหารเพ่�อินัเดุนิัท์างมก้ารคุดิุสรา้งสรรคุ์

เมนัูใหม่ๆ ท์้�นัำาวิัตถุุดุิบท์้�ม้ชิ่�อิเส้ยงในัท์้อิงถุิ�นั เชิ่นั ไข่เคุ็ม มาประกอิบอิาหารหวิานั 

  ก�รปรับตัวัของร้�นำอ�ห�รขนำ�ดกล�ง 

  ร้านั Vanilla café & brito และ คุาเฟ่่แลบัวิ สมุย ม้การปรับตัวิเพ่�อิให้ร้านัอิยู่

รอิดุท้์�เหม่อินักันัในัดุ้านั Product หร่อิผู้ลิตภัณฑ์์  ม้การรักษามาตรฐิานัขอิงอิาหารท้์�

ยังคุงรสชิาติอิร่อิย ราคุาและปริมาณ ม้การคุวิบคุุมต้นัท์ุนัการผู้ลิต ลดุการสต็อิคุสินัคุ้า 

โดุยเฉพาะขอิงสดุและอิาหารท์ะเล เพิ�มช่ิอิงท์างการขาย เปิดุรับมาตรการชิ่วิยเหล่อิ

จัากภาคุรัฐิและรักษาพนัักงานัไวิ้  ม้คุวิามแตกต่างกันัตรงท์้� ร้านั Vanilla café & brito 

ไมม่ก้ารปรบัเปล้�ยนั Product (เมนัหูรอ่ิรายการอิาหาร) เพราะขอิงเดุมิดุแ้ละมเ้มนัเูดุ่นัๆ 

หลากหลายอิยู่แล้วิ  สว่ินัร้านัคุาเฟ่่แลบัวิ สมยุ เมนูัเดุมิท้์�มก็้คุงไว้ิ และมก้ารปรับเปล้�ยนั
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ย่ดุหยุ่นัขอิงอิาหาร จัดัุเปน็ัเซึ่ตอิาหารและรงัสรรคุเ์มนัใูหม่ๆ เพ่�อิดุงึดุดูุลกูคุา้ โดุยใชิส้ว่ินั

ต่างๆ ขอิงบัวิท์้�เป็นัเอิกลักษณ์ขอิงร้านัมาใชิ้ในัจัานัอิาหาร

  ก�รปรับตัวัของร้�นำอ�ห�รขนำ�ดเล็ก 

  ร้านัคุรัวิร้านัเจั๊บ้ อิ้สานัอิินัเตอิร์ และ คุรัวิฮาลาลท์นัุจัิต ม้การปรับตัวิเพ่�อิให้

ร้านัอิยู่รอิดุท์้�เหม่อินักันั เหม่อินักันัท์ั�ง 2 ร้านั ในัเร่�อิงขอิงการปรับเปล้�ยนัการท์ำางานั

โดุยขยายเวิลาการขายให้มากขึ�นั  ลดุราคุาและปริมาณอิาหารลงเพ่�อิใหผูู้้้บรโิภคุเขา้ถุงึ

ไดุ้ง่าย คุวิบคุุมต้นัท์ุนัการผู้ลิต ลดุการสต็อิคุสินัคุ้าโดุยเฉพาะขอิงสดุและอิาหารท์ะเล  

ท์ำาเลท์้�ตั�งดุ้  เปิดุรับมาตรการชิ่วิยเหล่อิจัากภาคุรัฐิ  ซึ่ึ�งร้านัอิาหารขนัาดุเล็กจัะไดุ้รับ

ประโยชินั์เต็มๆ  จัากนัโยบายชิ่วิยเหล่อิจัากภาคุรัฐิ  ม้การหมุนัเวิ้ยนัขอิงลูกคุ้ารายเดุิม

และเพิ�มลูกคุ้ารายใหม่เข้ามา  พอิม้รายไดุ้หมุนัเวิ้ยนัท์้�ท์ำาให้ร้านัอิาหารอิยู่รอิดุต่อิไป

11.  ก�รอภิิปร�ย่ผู้ล

  จัากการศึกษาวิิจััย  พบวิ่าแนัวิท์างการปรับตัวิขอิงร้านัอิาหารท์ั�ง 6 ร้านั ม้

รูปแบบการปรับตวัิท์้�เหมอ่ินักันัและแตกต่างกันัไปตามแต่ละขนัาดุขอิงร้านั และทุ์กรา้นั

จัะม้วิิธุ้การปรับตัวิเพ่�อิให้กิจัการดุำาเนัินัต่อิไปไดุ้  เชิ่นั  ร้านัอิาหารขนัาดุใหญ่ และร้านั

อิาหารขนัาดุกลาง ม้การปรับโมเดุลธุุรกิจั พร้อิมรับกับ “New Normal” มาตรฐิานัการ

บริโภคุแบบใหม่ ม้เพิ�มโอิกาสและชิ่อิงท์างการขาย บริการสั�งซึ่่�อิสินัคุ้าท์างอิอินัไลนั์  ม้

บรกิารเดุลเิวิอิร้� ลงท์นุัโปรโมท์รา้นัให้ตรงจัดุุ ผูู้ป้ระกอิบการท์กุรา้นัปรบัตวัิไดุเ้รว็ิและท์นัั

ต่อิสถุานัการณ์ท์้�เปล้�ยนัไป เชิ่นั ร้านัเพ่�อินัเดุินัท์างและร้านัคุาเฟ่่แลบัวิ สมุย รู้จัักพลิก

วิิกฤตเป็นัจัุดุเดุ่นั  พยายามปรับตัวิ และสร้างจัุดุเดุ่นัให้ร้านั การสร้างเมนัูใหม่ จััดุ

โปรโมชิั�นัใหม่ ๆ  ตลอิดุเวิลา การเปิดุรบัสิ�งใหม ่ปรับให้กลายเปน็ัจัดุุเดุน่ัขอิงรา้นัจังึเปน็ั

สิ�งท์้�ร้านัคุวิรเร่งม่อิท์ำาซึ่ึ�งสอิดุคุล้อิงกับผู้ลการวิิจััยขอิง Wongnai B2B Team (2020)  

  ในัขณะท์้�ผูู้ป้ระกอิบการท์้�มเ้ท์คุนัคิุและเรย้นัรูท้้์�จัะปรบัตวัิอิยา่งไรใหร้า้นัอิยู่รอิดุ

ท์่ามกลางวิิกฤตนั้�  เชิ่นั ปรับตัวิให้เร็วิ การท์ำา “เดุลิเวิอิร้�” การปรับกลยุท์ธุ์ใหม่ คุิดุเมนัู

ท์้�เหมาะสมกับการท์ำาเดุลเิวิอิร้�  ลดุคุา่ใชิจ้ัา่ยในัสว่ินัท้์�ไม่จัำาเปน็ัอิอิกไปให้มากท้์�สดุุเพ่�อิ

ชิ่วิยเหล่อิพนัักงานัให้มากท์้�สุดุ สร้างสตอิร้�ท์้�นั่าสนัุกเชิ่�อิเชิิญให้คุนัอิยากสั�ง เชิ่นั การชิู

วิตัถุุดุบิท์้�ลูกคุา้ชิอิบ สรา้งสรรคุเ์ปน็ัเมนัใูหมน่ัา่สนัใจั  มเ้ท์คุโนัโลย้ท้์�ชิว่ิยอิำานัวิยใหลู้กคุา้

สั�งอิอิเดุอิร์ไดุ้ง่าย  สอิดุคุล้อิงกับผู้ลการวิิจััยขอิง ธุนัพงศ์ วิงศ์ชิินัศร้ (2563) 
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  นัอิกจัากนัั�นัร้านัอิาหารท์ุกร้านั รู้จัักบริหารต้นัท์ุนัซึ่ึ�งสอิดุคุล้อิงกับผู้ลงานัวิิจััย

ขอิง อิัคุรพันัธุ์ รัตสุข (2563)   ท์้�เสนัอิวิ่า “การบริหารจััดุการต้นัท์ุนั” เป็นัเร่�อิงสำาคุัญ

ท์้�เจัา้ขอิงรา้นัอิาหารทุ์กรา้นัท์ั�งขนัาดุใหญ ่ ขนัาดุกลาง ตอ้ิงมแ้นัวิท์างการบริหารตน้ัทุ์นั

ร้านัอิาหาร ม้การจััดุสรรต้นัท์ุนัใหม่ การลดุภาระการลงทุ์นัหน้ัาร้านั ลงทุ์นัสู่เดุลิเวิอิร้� 

เปล้�ยนัท์้�มาพร้อิมกับการตลาดุในัโลกอิอินัไลนั์ ซึ่ึ�งร้านั Vanilla café & brito  ชิ่วิงแรก

ให้พนัักงานัส่งเดุลิเวิอิร้�เอิง แต่ชิ่วิงหลังเม่�อิยอิดุขายดุ้ขึ�นัก็ร่วิมกับบริษัท์อ่ิ�นัในัการส่ง   

อิอิกแบบเมนัใูหม้ป้ระสทิ์ธุภิาพ สำาหรบัรา้นัเปดิุใหมอ่ิยา่ง คุาเฟ่่แลบวัิ สมยุ  สอิดุคุลอ้ิง

กับแนัวิคุิดุขอิง อิัคุรพันัธุ์ รัตสุข (2563) ท์้�ไดุ้คุิดุวิิธุ้อิอิกแบบเมนัู สู้ภัย โคุวิิดุ 19 คุ่อิ

วิางโคุรงสรา้งเมนั ู(Menu structure) ไดุช้ิดัุเจันัและสอิดุคุลอ้ิงกบัคุอินัเซึ่ป็ตข์อิงรา้นั เชิน่ั  

คุาเฟ่่แลบัวิ สมุย   ท์้�เอิาบัวิมาประกอิบในัจัานัอิาหาร  และราคุาจัะต้อิงสอิดุคุล้อิงกับ

ประเภท์อิาหาร คุุณภาพ ปริมาณ และคุอินัเซึ่็ปต์ขอิงร้านั หากตั�งราคุาสูงเกินัไปลูกคุ้า

อิาจัรู้สึกวิ่าถุูกโดุนัเอิาเปร้ยบ ในัท์างกลับกับ หากตั�งราคุาตำ�าเกินัไป อิาจัท์ำาให้ลูกคุ้า

รู้สึกไม่มั�นัใจัในัคุุณภาพขอิงอิาหาร เชิ่นั ภัตตาคุารป๊อิบอิาย และร้านั Vanilla café & 

brito  ท์้�ไม่ม้การปรับลดุราคุา และยังคุงรักษามาตรฐิานัขอิงอิาหารไวิ้    

  นัอิกจัากเมนูัอิาหารหลักแลว้ินัั�นั ท์างรา้นัอิาจัเพิ�มมเ้มนูัอิาหารพิเศษ (Special 

Menu) โดุยอิาจัจัะใชิว้ิตัถุุดุบิตามฤดุกูาล หรอ่ิวัิตถุุดุบิท์้�ท์างรา้นัมเ้หลอ่ิเปน็ัจัำานัวินัมาก 

เพ่�อิให้เกิดุคุวิามหลากหลายและคุวิามต่�นัเต้นัให้แก่ลูกคุ้า รวิมถุึงยังชิ่วิยให้ท์างร้านั

บรหิารจัดัุการตน้ัท์นุัวัิตถุดิุุบไดุอ้ิยา่งมป้ระสทิ์ธิุภาพอิก้ดุว้ิย ซึ่ึ�งหากเมนัพูเิศษขายดุ้ เปน็ั

ท์้�นัิยมอิย่างต่อิเนั่�อิง ก็สามารถุบรรจัุเข้าไปไวิ้ในัเมนัูหลักแท์นัรายการท์้�ขายไม่ดุ้ไดุ้ 

ดุงัเชิน่ั รา้นัเชิน่ั  คุาเฟ่่แลบวัิ สมยุ  และเพ่�อินัเดุนิัท์าง  สว่ินัร้านัอิาหารขนัาดุเลก็ โดุยสว่ินั

ใหญ่แล้วิเจั้าขอิงร้านัจัะใชิ้วิิธุ้การลดุคุ่าใชิ้จั่ายขอิงร้านัลง จัะไม่ไปลดุในัเร่�อิงคุุณภาพ

ขอิงวิตัถุุดิุบ มม้าตรการคุวิบคุมุ ประหยดัุ ลดุในัเร่�อิงระบบไฟ่ฟ้่า และประปา  พยายาม

ไม่ให้เกิดุการผู้ิดุพลาดุหร่อิสูญเส้ย ในัเร่�อิงขอิงการท์ำาอิาหารต่างๆ และใชิ้วิัตถุุดุิบให้

คุุ้มคุา่ท้์�สุดุ ซึ่ึ�งสอิดุคุลอ้ิงกบัผู้ลการวิิจัยัขอิง สมุาล ้จัร้ะไกรโสธุร (2560) ท้์�ไดุศ้กึษาคุวิาม

อิยู่รอิดุขอิงร้านัอิาหารขนัาดุเล็ก
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12.  ข้อเสำนำอแนำะเพื้้�อก�รนำำ�ไปใช้้ประโย่ช้นำ์ด้�นำก�รปฏิิบัติ

  1.  งานัวิิจััยยังขาดุข้อิมูลการสัมภาษณ์จัากผูู้้ท์้�ม้ส่วินัเก้�ยวิข้อิงบางส่วินั เชิ่นั 

ลกูคุา้ท้์�มาซึ่่�อิอิาหาร ดุว้ิยขอ้ิจัำากดัุขอิงการปฏบิตัตินัภายใตม้าตรการบงัคุบัใชิก้ฎหมาย

เพ่�อิคุวิบคุมุการระบาดุขอิงโรคุโคุวิิดุ 19 ซึ่ึ�งการศกึษาขอ้ิมลูดุงักลา่วิจัะท์ำาใหเ้หน็ัประเดุน็ั

ขอิงผู้ลขอิงการปรับตัวิขอิงธุุรกิจัขอิงร้านัอิาหารไดุ้ชิัดุเจันัขึ�นั ซึ่ึ�งคุวิรเป็นัประเดุ็นัท์้�คุวิร

ศึกษาต่อิไป

  2.  ผู้ลการวิิจััยแสดุงให้เห็นัแนัวิท์างสำาคุัญขอิงการปรับตัวิขอิงร้านัอิาหาร 

เม่�อิเกิดุวิิกฤตต่อิธุุรกิจั ดุ้วิยการปรับเปล้�ยนัระบบภายในัร้านั เปิดุชิ่อิงท์างหาโอิกาสให้

ร้านัขอิงตัวิเอิงในัหลาย ๆ ชิ่อิงท์าง การท์ำาการตลาดุในัโลกอิอินัไลนั์ การพร้เซึ่็นัสินัคุ้า

และรายการอิาหารใหโ้ดุดุเดุน่ันัา่สนัใจั ดุงึดุดูุแกผูู่้บ้รโิภคุ รวิมถุงึสรา้งคุวิามมั�นัใจัใหก้บั

ลกูคุา้ดุว้ิยคุวิามสะอิาดุ การฆ่า่เชิ่�อิและดุแูลหน้ัาร้านัใหอ้ิยา่งปลอิดุภยั ซึึ่�งเปน็ัแนัวิท์าง

สำาคัุญเพ่�อินัำาไปประยุกต์ใช้ิเป็นัแนัวิคิุดุท์างธุุรกิจั หร่อิการปรับตัวิขอิงธุุรกิจัอ่ิ�นั ๆ ในั

ลักษณะเดุ้ยวิกันั

  3.  ผูู้้ประกอิบการให้คุวิามสำาคุัญต่อิมาตรการขอิงรัฐิบาลท้์�อิอิกมาช่ิวิย

เหลอ่ิ ดุงันัั�นัรฐัิบาลคุวิรท์้�จัะสรา้งคุวิามมั�นัใจัและใหคุ้วิามสำาคุญัแกผูู้่้ประกอิบการและ

ประชิาชินัท์กุภาคุสว่ินัในัเร่�อิงขอิงเศรษฐิกจิั เชิน่ั การเย้ยวิยาผูู้ป้ระกอิบการรา้นัอิาหาร 

ในัรูปแบบเงนิักู้ดุอิกเบ้�ยผู้อ่ินัปรนั และลดุเงินันัำาสง่เข้ากอิงทุ์นัประกันัสังคุม รวิมทั์�งจ่ัาย

ชิดุเชิยลูกจั้างกรณ้วิ่างงานั เพ่�อิพยุงให้ธุุรกิจัร้านัอิาหารในัจัังหวิัดุสุราษฎร์ธุานั้อิยู่รอิดุ
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