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หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของธุรกิจรานอาหารใน

แหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว 2) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในการใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ และ 3) เพ่ือกําหนดตัวแบบของสวน
ประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ประชากร
คือ รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
10 แหง กลุมตัวอยางไดแกนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางมาใชบริการ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลจํานวน 400 คน ผูวิจัยติดตามผลความพึงพอใจสวน
ประสมการตลาดบริการของผูบริโภค โดยเก็บขอมูลจากผูใหบริการและรับบริการท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมสถิติข้ันสูง

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยท่ีเปนองคประกอบของการตลาดบริการ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลท้ังชาวไทยและตางชาติของแตละองคประกอบ
ผลจากการศึกษา พบวา กลยุทธการตลาดบริการท่ีเหมาะสมของกลุมลูกคาชาวไทยสําหรับ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตามองคประกอบ
สําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดลองคประกอบกลยุทธทาง
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การตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
พบองคประกอบท่ีสําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ประสิทธิภาพ
การใหบริการของพนักงาน (Practical People) การใชการใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล(Beach
Aesthetic) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) การตกแตงสถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) การนําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบ
โมเดลชื่อ “P-BRIT”

ดานกลยุทธการตลาดบริการท่ีเหมาะสมของกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีเหมาะสม
สําหรับรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตาม
องคประกอบสําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบองคประกอบท่ีสําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ การใชการใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล (Beach Aesthetic) การใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล (Sign Accessibility) ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของพนักงาน (Specialized ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน(Local Tourism Marketing) การตกแตงสถานท่ี
เพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment) และการนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบโมเดลชื่อ
“S-BRIT”

ABSTRACT
This study investigated the context of coastal restaurant business in

Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan in general, the creation of tourism potential,
the Thai and foreign customers’ satisfaction in restaurant service, and the
marketing distribution mix of the restaurant management that assists in
maximizing customers’ satisfaction. The sample population in this study
included 10 restaurants in Hua-Hin. The survey was carried on by on-site
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questionnaire distribution on a sample of 400 Thai and 400 foreign tourists
who used the service of the restaurants in this seaside area. The researcher
followed up the customers’ satisfactory results towards marketing mix of
customer service through the data collection of both quantitative and
qualitative approaches from the service providers and recipients. The use
the Statistic Program and the advanced of Statistic Program were employed
to analyze both quantitative and qualitative data in this research.

In this study, the researcher explored the influential factors for both
Thai and foreign customers which affected hospitality marketing in
restaurant business along the Hua-Hin coast. This study found that after the
Confirmatory Factor Analysis process (CFA), the Seven favorable marketing
strategies for restaurant business associating with Thai customers in Hua-Hin
are (i) Practical People, (ii) Beach Aesthetic, (iii) Reasonable Price, Proactive
Promotion (iv), (v) Beach Environment, (vi) Local Tourism Marketing, and (vii)
Integrated Meal Offering. As a result, the model referred to as ‘P-BRIT’ was
revealed.

This study also demonstrated that the hospitality marketing
strategies which were favorable to foreign customers for restaurant business
are likely to be utilized in its operations and management in accordance
with the influential Seven Components. After considering the results from
the Confirmatory Factor Analysis process (CFA) of hospitality marketing
strategic components by Thai restaurant business in Hua-Hin through the
segregation of hospitality marketing strategic component model of seaside
restaurants for foreign customers, it found that the seaside restaurant
business is likely to apply the Seven Components to its business which are
(i) Beach Aesthetic, (ii) Sign Accessibility, (iii) Specialized Staff, (iv) Reasonable
Price, (v) Local Tourism Marketing, (vi) Beach Environment, and (vii)
Integrated Meal Offering. In consequence, the model referred to as ‘S-BRIT’
was revealed.
คําสําคัญ

กลยุทธการตลาดบริการ
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ความสําคัญของปญหา
รานอาหารถือเปนธุรกิจบริการหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับแหลงทองเท่ียวชายทะเล

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีอยูในฐานะสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว
ท่ีจะสงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพในการรองรับและ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้รานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรางรายไดเปนอันดับท่ี
2 รองจากธุรกิจโรงแรม เปนสัดสวนประมาณ 40% ของรายไดจากการทองเท่ียวในอําเภอ
ท้ังหมด (สัมภาษณสวนบุคคลเจาหนาท่ีพาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ หนวยงานการ
ทองเท่ียว เม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2555) จากบทบาทของรานอาหารท่ีสรางรายไดใหกับ
แหลงทองเท่ียวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหธุรกิจรานอาหารเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกท่ีมี
จํานวนรานอาหารมากท่ีสุด โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 147 ราน คิดเปนจํานวน 3.01% ซึ่งใน
จํานวน 100 รานอาหารนั้นตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน (สํานักบริการขอมูลธุรกิจ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552)

ท้ังนี้สาเหตุท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยใชบริการรานอาหารรองจากธุรกิจท่ีพัก
เนื่องมาจากอาหารถือเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษยในการสรางพลังงานในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน นักทองเท่ียวอาจจะประหยัดคาท่ีพักได เนื่องจากใชเวลาสวนใหญใน
การพักผอนหยอนใจตามชายหาด แตนักทองเท่ียวไมสามารถประหยัดเงินเพ่ือรับประทาน
อาหารท่ีรสชาติไมอรอย คุณภาพอาหารไมดี ระบบการบริการไมดี ทําใหรานอาหารตางๆ
ในพ้ืนท่ีกลายเปนสวนหนึ่งของการสรางแรงดึงดูดใจในการทองเท่ียว เพราะนักทองเท่ียว
บางคนมีจุดประสงคการเดินทางมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือมารับประทาน
อาหารท่ีอรอย สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทะเลในพ้ืนท่ี

ผูประกอบการรานอาหารจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางแนวความคิดของตนท่ี
แปลกใหมเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาท้ังรายเกาและรายใหม เพ่ือทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง เพราะหากลูกคาไม
พึงพอใจในการอํานวยความสะดวกของรานดานตางๆ ก็จะทําใหลูกคาไมเดินทางมาใช
บริการอีก และอาจบอกกลาวไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดวยการพูดปากตอปาก การนําไป
วิพากษวิจารณในสื่อตางๆ ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งทําใหทาง
รานสูญเสียภาพลักษณของรานดานตราผลิตภัณฑ ดานชื่อเสียงราน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Zeithaml-Bither (2000) ท่ีแสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีลูกคาไมพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการบริการท่ีไรมารยาท ทําใหลูกคาไมอยากกลับมาใชบริการอีก ลูกคาท่ีไมพึงพอใจ
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มักจะถายทอดความรูสึกของตนไปสูเพ่ือนสนิท มิตรสหาย หรือญาติพ่ีนอง (Words of
mouth) ซึ่งตามหลักการของการบริการแลว การบอกกลาวความไมพอใจแกคนอ่ืนๆ จะ
เปนผลทวีคูณและจะทําใหลูกคาคนอ่ืนไมไปใชบริการดวย ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ
รานอาหารจึงสําคัญมากท่ีจะตองเอาชนะใจลูกคาใหได เนื่องจากการสูญเสียลูกคาแตละ
รายไปนั้น ยอมหมายถึงการสูญเสียธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งมีมูลคาสูงกวาการสูญเสียรายได
หลายเทา (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539)

การพัฒนาโครงสรางข้ันพ้ืนฐานของรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางเพียงพอ ดวยการพัฒนารานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวซึ่งถือเปนธุรกิจบริการในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ จะตองมีการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธแหลงขอมูลขาวสารของรานอาหาร การใชกลยุทธการตลาดบริการท่ี
เหมาะสม การประชาสัมพันธศักยภาพของสถานท่ีทองเท่ียว และธุรกิจบริการทุกสวนท่ี
อํานวยความสะดวก และรองรับความตองการของนักทองเท่ียว ใหนาสนใจก็เปนปจจัยท่ี
เอ้ืออํานวยใหกระตุนการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวชายทะเลมีมากข้ึน เปนแรงผลักดันท่ี
ทําใหผูคนแสวงหาทางออก เพ่ือพักผอนคลายความตึงเครียดมาสูสัมผัสของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอันล้ําคาอันนําไปสูการสรางคุณคาใหกับความเปนมนุษยและความพึงพอใจ
ใหกับตนเองและคนรอบขาง ซึ่งปจจัยท่ีจะทําใหธุรกิจรานอาหารจะประสบความสําเร็จได
ไมใชเพียงแคการจัดเตรียมวัตถุดิบและการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเพียงเทานั้น แตการ
สรางระดับความพึงพอใจของการใชบริการในรานอาหารดวยการใชการตลาดบริการ เปน
สิ่งสําคัญเหนือกวาท่ีจะสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งถัดไป ดวยการบอก
ตอ การพูดปากตอปากเพ่ือเปนการแนะนําตอผูอ่ืนตอไป (WOM : word-of-mouth)
เพ่ือเปนแนวโนมในการประกอบธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียว  ท่ีสรางความเชื่อท่ีวา
ผูบริโภค ตัดสินใจบริโภคอาหารเพราะความอยาก มากกวาการบริโภคเพราะความจําเปน
(กมล รัตนวิระกุล, 2549)

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การใชกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีตางกัน มีผลตอความสําเร็จ

ของการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารสําหรับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเล แตกตางกันอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล

เพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว
2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติในการใช

บริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ
3. เพ่ือกําหนดตัวแบบสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารใน

แหลงทองเท่ียวชายทะเล

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 1) ลูกคาท่ีใชบริการรานอาหารในแหลง

ทองเท่ียวชายทะเล อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผาน
มา (ตั้งแตเดือน กันยายน 2554-เดือนกุมภาพันธ 2555) ใชชวงเวลา 6 เดือน เพ่ือใหได
กลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เปนนักทองเท่ียวคนไทย 400 ชุด ชาวตางชาติ 400 ชุด โดยเลือกศึกษาในรานอาหารท่ีเปน
รานอาหารขนาดกลางเพียงเทานั้น กลุมตัวอยาง ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก รานอาหารใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเลจํานวนท้ังสิ้นจํานวน 10 รานอาหาร โดยเลือกแผนวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ Snow Ball (การสุมแบบบอกตอ) เปนการสุมโดยอาศัยขอมูลจากตัวอยางคน
แรกใหชวยแนะนําผูท่ีสมควรจะเปนตัวอยางตอไป ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในลักษณะนี้จนได
ขอมูลตัวอยางครบตามท่ีตองการ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) ไดแก รานบานอิสระ ราน La
Mer รานอบอาหรอย รานมะขาม รานกินแหลก รานครัวยอรช รานลุงบังหัวปลาบั้งไฟ
รานนองเปลซีฟูดส รานเยาวซีฟูดส รานธาราจันทรหนาวัง 2) ขอมูลทุติยภูมิ ของรายชื่อ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยเทศบาลหัวหิน เพ่ือใชในการจําแนกประเภทของรานอาหารและนํามาสุมตัวอยาง
ในการวจิัยตอไป

เครื่องมือท่ีใชการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว” เปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
2 ประเภท ไดแก (1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) (2) แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใชสอบถามความเห็นของลูกคาท่ีมาใชบริการรานอาหาร สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ง
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ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว โดยใชการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหาร
ชายทะเลในแหลงทองเท่ียวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักทองเท่ียวในรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของนักทองเท่ียวในรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการในการใหบริการแกนักทองเท่ียว โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตอนท่ี
4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เนื่องจากเปนคําถามปลายเปด ดังนั้นใชวิธีการสรุปขอคิดเห็นโดยรวม
จากผลของแบบสอบถามดวยการกําหนดเปนแนวทางสรุปขอคิดเห็นนั้นๆท่ีผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความเห็นไว การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามใชวิธีการ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Vadility) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบตาม
เทคนิค Item Objective Congruent (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองท่ี 0.86 และหาคา
ความเชื่อม่ันดวยวิธีหาAlpha Coefficientของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน
(Reliability)เทากับ 0.87 (3) การกําหนดโมเดลกลยุทธการตลาดการบริการการตลาดการ
บริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว
โดยวิเคราะหรานอาหารขนาดกลางในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สถิติท่ีใชไดแก การวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เพ่ือศึกษาโครงสรางของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปรเดิมท่ีมีอยู
รวมกัน โดยท่ีจํานวนองคประกอบรวมท่ีหาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้น และ
ทําใหทราบวามีองคประกอบรวมอะไรบาง และมีตัวแปรใดบางอยูภายในองคประกอบรวม
นั้น โดยใชวิธีการสกัดองคประกอบโดยวิธี (Varimax) หรือการหมุนแกนองคประกอบท่ี
ยังคงทําใหปจจัยตางๆตั้งฉากกัน จากนั้นจะทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันตัวบงชี้องคประกอบของตัวแปรสังเกตได ใน
โมเดลการวัด(Measurement model) ของปจจัยสวนประสมการบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล โดยการวิเคราะหองคประกอบ จากน้ําหนัก
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องคประกอบ (Factor Loading) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Modeling : SEM)

ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง

ทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว” สรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปและ
คุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา

1. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
สถานภาพโสด

2. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 55-64 ป โดยมีสัญชาติ
Scandinavian สัญชาติ Europe สัญชาติ America สัญชาติ อ่ืนๆ และสัญชาติ Asean
ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญอยูในระดับระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทข้ึนไป สถานภาพสมรส

ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:

EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy)
ในธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย พบวา ผลการ
วิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวแปรไดท้ังหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้

Factor ท่ี 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน” (Practical People)
Factor ท่ี 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ท่ี 3 “การโฆษณา
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ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน” (Local Tourism Marketing) Factor ท่ี4 “การตกแตง
สถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach Environment) Factor ท่ี 5
“การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ท่ี 6 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสรางสุนทรียภาพทาง
ชายทะเล” (Beach Aesthetics) Factor ท่ี 7 “การทําการตลาดเชิงรุก” (Proactive
Promotion)

ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบ
แบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้ สามารถจัดกลุมตัวแปร
ไดท้ังหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้

Factor ท่ี 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specializes Staff)
Factor ท่ี 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ท่ี 3 “การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน” (Local Tourism Marketing) Factor ท่ี 4
“การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ท่ี5 “การตกแตงสถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach
Environment)Factor ท่ี 6 “การใชสัญลักษณเพ่ือการเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเล” (Signs for Accessibility Factor ท่ี 7 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล” (Beach Aesthetics)

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ

ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
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ภาพท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด วย การวิ เ ค ราะห อ งค ป ระกอบ เชิ ง ยื นยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ท่ีได
จากการคํานวณ  พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มี
คาเทากับ 1.979 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และเม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ี
กําหนดไว ท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนี ทุกตัวไดแก GFI=0.932,
AGFI=0.904,  NFI=0.978, IFI=0.936, CFI=0.935 ผานเกณฑ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ี
ระดับนอยกวา 0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.052 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑท่ีกําหนด
ไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษ จึงสรุป
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ไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ” จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

2. ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ

โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลในกลุมลูกคา ชาวตางชาติ  เม่ือนํามาพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ท่ีไดจากการคํานวณ

ภาพท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด

พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มีคาเทากับ
1.985 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และเม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนดไว
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P-BRIT

-P-
-Practical People

-Proactive
Promotion

-B-
-Beach

Environment
-Beach

Aesthetics

-R-
Reasonable Price

-I-
Integrated Meal

Offering

-T-
Local Tourism

Marketing

ท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก GFI=0.950, AGFI=0.917,
NFI=0.935, IFI=0.911, CFI=0.959 ผานเกณฑ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับนอยกวา
0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.060 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน

จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาดังไดสรุปในหัวขอท่ีผานมา อภิปราย

โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
กําหนดประเด็นการอภิปรายใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลของลูกคาชาวไทยและตางชาติท่ีคนพบ

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลท่ีคนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลสําหรับ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีคนพบ คือ P-BRIT

ภาพท่ี 3 กลยุทธการตลาด P-BRJT

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุม
นักทองเท่ียวชาวไทย ไดแก
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1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Practical People) การประกอบ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ท่ีจะประสบความสําเร็จไดอยูท่ีการบริหาร
จัดการโดยรวม กลาวคือ เริ่มตั้งแตพนักงานผูใหบริการซึ่งถือวามีบทบาทและมีความสําคัญ
มากท่ีสุดท่ีจะสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ ใหกับลูกคา ท้ังนี้บุคลากรของราน
จะตองเอาใจใสลูกคาทุกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ เนนการทํางานแบบ“Team work” ไมวาจะเปนคนบริการขางนอกหรือคนใน
ครัว ถาทํางานโดยไมมีการสื่อสารท่ีดี การทํางานและการใหบริการก็จะไรประสิทธิภาพและ
ลาชาสอดคลองกับแนวความคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) ; Payne A. (1993) ท่ีกลาว
วา บุคลากรซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมการจูงใจเพ่ือใหลูกคา ไดแตกตางเหนือ
คูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิด
รึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหบริษัท

2. การตลาดเชิงรุก (Proactive Promotion) เปนกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีจะตองพิจารณาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) จะนําเสนอ
สินคาสูบริการผูบริโภคอยางไร เชน การสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ เชน
บัตรเครดิต โรงแรม ฯลฯ

3. การตกแตงสถานท่ีเพ่ือใหเขากับบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การตกแตงตองเหมาะกับบรรยากาศชายทะเล เนื่องจากการตกแตงเหมาะกับบรรยากาศ
ชายทะเล กระตุนความรูสึกในการเดินทางมาพักผอนชายทะเลใหกับลูกคา สรางความรูสึก
ทางใจในการเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของชายหาดและเม็ดทราย การตกแตงราน
สวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล สามารถสรางความประทับใจใหลูกคาเม่ือเดินทางมาใช
บริการ ท้ังนี้ การตกแตงรานสวยงามอาจทําในลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละรานอาหาร
ท่ัวๆไป กับรานอาหารในแหลงทองเ ท่ียวชายทะเล อาจจะเนนการเปน “Beach
restaurant” เพราะจุดเดนคือบรรยากาศความเปนชายทะเลท่ีเปน Signature ของราน
สวนรานท่ีไมติดชายทะเลอาจเนนความclassic ราน stand alone อาจมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูงดานการตกแตง (Walker & Lundberg, 2005)

4. การสรางความรื่นรมยทางทะเลดวยสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ดวยการใชวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เชน ลูกมะพราว แตงโม สับปะรด ฯลฯ
ก็เปนวิธีการท่ีลูกคาสวนใหญมีความตองการเพราะเสมือนเปนการกระตุนตอมรับรสอาหาร
ในการมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเล เชนเดียวกับ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ; Walker &
Lundberg, 2005 ท่ีไดกลาววา เครื่องมือตางๆท่ีใช และสิ่งท่ีมองเห็นไดตางๆ จะสะทอน
ถึงรูปแบบและคุณภาพขององคกร ถึงแมบางครั้งสิ่งท่ีมัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให
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การบริการมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากนัก แตจะชวยเสริมสรางความม่ันใจใหแกลูกคา และ
เปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาไปดวย ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังนั้นบริษัทควรตองจักการใหดี เพราะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาได

5. ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) ราคาอาหารของรานอาหารใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเลจะไมควรสูงนัก เพราะกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมชนชั้นลางถึง
ชนชั้นกลางซึ่งมีจํานวนมากในสังคม รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลจึงมี
กลุมเปาหมายท้ังวัยรุน วัยทํางานและวัยกลางคน และชาวตางชาติวัยสูงอายุท่ีเกษียณจาก
การทํางานแลว ท้ังนี้การตั้งราคาอาหารจะตองมีหลักการตั้งราคา โดยดูจากคูแขงใกลเคียง
เพ่ือ รูเขา รูเรา เพราะหากรานอาหารใดตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก ลูกคาก็จะไมเดินทางไป
ใชบริการ เพราะจุดประสงคหลักของลูกคา คือ การรับประทานอาหารทะเล ดังนั้นลูกคามี
ตัว เลือกมากมายในการตัดสินใจสิ่ ง ท่ีดี ท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล
ชาวประเสริฐ (2547) กลาววาราคาจะตองไมสูงจนเกินไป เนื่องจากธุรกิจจะตองอยูใน
สภาวะของการมีคูแขงขันหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมี
คุณภาพสูงกวาคูแขงขันมากเทากับราคาท่ีเพ่ิม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจ
ตอไป

6. การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal
Offering) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการ
สัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไว
เพ่ือบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาท้ังไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการ
มาสังสรรคกับเพ่ือนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติท่ีมีนิสัยชื่น
ชอบการดื่มเบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปน
บริการเสริมท่ีจัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักท่ีจะขาย เพราะโดยท่ัวไปลูกคามา
รับประทานอาหารทะเล

7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) เปน
การจัดทําการสงเสริมการขายเปนอีกชองทางในการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากลูกคา
อาจจะตัดสินใจไปใชบริการเพราะไมเคยไป จึงอยากไดรับประสบการณครั้งแรก ซึ่งหาก
การบริการอาหารดี ลูกคาก็จะพึงพอใจ ประทับใจและบอกตอไปยังกลุมบุคคลตางๆ ทําให
รานอาหารไมตองเสียเงินงบประมาณในการประชาสัมพันธรานมากนักมีคุณสมบัติ ขอดี
และขอจํากัดท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีได
กลาววา การสงเสริมการตลาดจะชวยใหลูกคาทําตามในสิ่งท่ีเราคาดหวัง ไดแก การรูจัก
และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช และตัดสินใจซื้อมากข้ึน โดยอาศัย
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Integrated Meal
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-T-
Local Tourism

Marketing

เครื่องมือท่ีตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคาไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ท่ีการสงเสริม
การตลาดรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลาย

ภาพท่ี 4 กลยุทธการตลาด S-BRIT

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเ ท่ียวชายทะเลสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีคนพบคือ S-BRIT

1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specialized Staff) พนักงานจะตอง
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใหบริการดวยความเปนไทยดวยการไหวและการยิ้ม
แยมแจมใส สอดคลองกับ Rosenberg, Larry J., & Czepiel, John A. (1984) ท่ีกลาววา
บุคลากรซึ่งตองแตกตางเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติท่ีดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดรึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหบริษัท

2. การใชสัญลักษณเพ่ือการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ไดแก
เลมเมนูอาหารท่ีสวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจน มีปายรานอาหารท่ีชัดเจน มีการ
บริการโทรทัศนติดสัญญาณดาวเทียม ทําใหเปนแรงขลับเคลื่อนท่ีทําใหลูกคาเขาถึง
รานอาหารไดในท่ีสุด เนื่องจากเลมเมนูอาหารท่ีสวยงามอานงายทําใหอาหารท่ีลูกคาสั่งกับ
อาหารท่ีลูกคาไดรับตรงกัน ปายรานท่ีชัดเจนทําใหการเดินทางเขาถึงรานเปนไปไดอยาง
สะดวก และโทรทัศนท่ีติดสัญญาณดาวเทียม ทําใหลูกคาบางรายท่ีชื่นชอบรายการ
บางอยาง เชน ฟุตบอล มีแรงบันดาลใจท่ีจะเดินทางไปใชบริการ เชนเดียวกับ ชัยสมพล
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ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานท่ี
ลานจอดรถ สวน หองน้ํา ปายประชาสัมพันธ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีลูกคาใชเปนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัย
หนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งหรูหราและสวยงามเพียงใด
ลูกคาจะคาดหวังวาบริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย ควบคูไปกับการสรางความรื่นรมย
ทางใจทางบรรยากาศ

3 . การจัดตกแต งสถาน ท่ี ใหสวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล  ( Beach
Environment) จากบทสัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวา การใชแสงไฟ/
แสงเทียนเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเลเปนการสรางบรรยากาศใหลูกคา สรางความโร
แมนติกกับการสัมผัสกลิ่นไอของชายทะเล การตกแตงรานสวยงาม สรางความประทับใจให
ลูกคาเม่ือเดินทางมาใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) กลาววา
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอ
การรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการท่ีนําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน
ดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ

4. การสรางความรื่นรมยทางทะเลดวยสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ของผูใชบริการอาจทําไดโดยการสรางความรูสึกของการอยูในบรรยากาศ
ชายทะเล ท้ังนี้เปนวิธีการสรางประสบการณใหลูกคารูสึกวารับประทานอาหารท่ีชายทะเล
ไดแก การใชโตะไม ไมไผ แทนวัสดุ อ่ืนๆ นอกจากนี้การจัดเตรียมภาชนะท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะใหกับลูกคาเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจดานความสะอาด และสุขาภิบาลอาหารก็เปน
เรื่องท่ีสําคัญท่ีจะทําใหลูกคาไมรูสึกกระอักกระอวนใจท่ีจะหยิบใช นอกจากนี้ภาชนะและ
อุปกรณจัดเสริฟอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะทําใหลูกคารูสึกตอไปวาอาหารและสิ่งอ่ืนๆ
สะอาด และเปน “Clean Food Good Taste”

5. ดานความคุมคาของราคา ราคาควรยุติธรรมท้ังชาวไทยและตางชาติ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม และความคุมคาของราคาของสินคาและบริการ สอดคลอง
กับ Paul R. Dittmer and Gerald G. Griffin (1989) ท่ีกลาวถึง ปจจัยท่ีมีสวนในการเพ่ิม
ยอดขายในธุรกิจภัตตาคารในงานวิจัยวา มีปจจัยอยูหลายสวนท่ีมีผลกระทบตอยอดขาย
สินคา โดยหลักการตั้งราคาควรตั้งราคาสินคาท่ีสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ราคาอาหาร และ
เครื่องดื่มควรเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการตั้งราคา 3 วิธี คือ การกําหนดราคาสินคาตามภัตตาคาร
คูแขงขัน การกําหนดราคาโดยใชอัตราสวนของราคาเปรียบเทียบกับตนทุนและการกําหนด
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กําไรข้ันตนท่ีตองการรวมกับตนทุน ซึ่งความคุมคาของราคากับสินคาและการบริการท่ีไดรับ
ควรมีความเหมาะสมกัน

6. การใหบริการอาหารท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) เปนการ
เชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไวเพ่ือบริการ
ลูกคา เนื่องจากลูกคาท้ังไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการมาสังสรรค
กับเพ่ือนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติท่ีมีนิสัยชื่นชอบการดื่ม
เบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร  นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปนบริการเสริม
ท่ีจัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักท่ีจะขาย เพราะโดยท่ัวไปลูกคามารับประทาน
อาหารทะเล และอาหารอ่ืนๆมากกวามีจุดประสงคมารับประทานเบเกอรี ดังนั้นการ
ใหบริการเบเกอรีอาจไมมีความสําคัญเทาการใหบรกิารอาหารท่ีหลากหลาย เนื่องจากลูกคา
ทราบวา เปนรานอาหารไมใชรานกาแฟ หรือรานขายเบเกอรี สอดคลองกับแนวความคิด
ของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีไดกลาววา ผลิตภัณฑ ในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
การตลาด ไมวาจะเปนในธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการ จะตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือ
ในการวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึง ความจําเปน และความตองการท่ีมีตอผล
ผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลักเพ่ือธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของ
ลูกคาไดมากท่ีสุด

7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) สิ่งท่ี
สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุรกิจตองพิจารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคาเพ่ือท่ีจะเลือกวิธีท่ีติดตอสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงและจูงใจลูกคาไดอยาง
เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ินสามารถชวยประชาสัมพันธรานได
เปนอยางดี เนื่องจากลูกคาหลายรายท่ีไมรูจักรานอาหารท่ีอรอยๆ ก็อาจจะเปดแผนพับ
โบรชัวร  ของททท.จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ ท่ี มีร านอาหารแนะนํา  การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน เชน วิทยุ โทรทัศนผานเคเบิ้ลทองถ่ิน ปายโฆษณาตางๆ
และการเขารวมกิจกรรมทองถ่ินเม่ือมีกิจกรรมตางๆจัดข้ึนสามารถสรางการรับรูทาง Brand
ของราน สอดคลองกับบทสัมภาษณของผูประกอบการรานบานอิสระท่ีกลาววาการ
ประชาสัมพันธในทองถ่ิน และการเขารวมกิจกรรมทําใหรานอาหารของเขาไดยอดขายจาก
กลุมขาราชการ กลุมทัวร ฯลฯ ซึ่งเม่ือประชาสัมพันธจากสื่อทองถ่ินแลว ผูใชบริการก็จะ
นําไปประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ อีกตอไป เชน การพูดปากตอปาก ขอคนพบจากการ
วิจัยสิ่งท่ีเหมือนกันของกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ 3 องคประกอบแรกของกลยุทธ คือ
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1) การใหบริการของพนักงานเชิงประจักษ (Practical People) และ(Specialized
people) 2) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) และ(Value for Money) และ
3) การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) ซึ่งตรง
กับทฤษฎีแนวคิดทางการตลาดของ Kotler (2003) ; Lovelock C. & Wright.L. (2002) ;
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ซึ่งกลาวถึง แนวความคิดทางการตลาดวาการให
ความสําคัญ 3 สวน ดังนี้

1. ความสําคัญของลูกคา (Customer Orientation) หมายถึง การท่ีใหความ
ตองการของลูกคาเปนเครื่องชี้วาผูผลิตจะผลิตสิ่งใดจึงจะตอบสนองความตองการของลูกคา
ซึ่งตรงกับกลยุทธดานผูใหบริการ Practical People และ Specialized people

2. ความสําคัญของกําไร (Profit Orientation) โดยท่ัวไปแลวจุดมุงหมายประการ
สําคัญท่ีสุดของกิจการธุรกิจคือกําไร กําไรทําใหกิจการเจริญเติบโต และสามารถจายเงินปน
ผลเพ่ิมข้ึนแกผูเปนเจาของและผูดําเนินงาน แตการทํากําไรของกิจการจะตองใหสอดคลอง
ไปกับความตองการของสังคมดวย โดยจะตองจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัย ซึ่ง
ตรงกับองคประกอบกลยุทธ Reasonable Price และValue for Money

3. การรวมกันของงานทางการตลาด (Integration of Marketing Activities)
เปนการนําเอาพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) การโฆษณา (advertising)
และการขาย (sales) มาพิจารณาซึ่งตรงกับกลยุทธดานการโฆษณา ประชาสัมพันธรานผาน
สื่อทองถ่ิน Local Tourism Marketing

ดานความแตกตางของกลยุทธระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติคือ
ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวตางชาติจะเนนทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานใหบริการ ในขณะท่ีคนไทยใหความสําคัญกับความ
กระตือรือรน เอาใจใส มีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีมีความซื่อสัตย นอกจากนี้กลยุทธ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยจะตองใหความสําคัญกับการทําการตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) ในการรวมใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรม ในขณะท่ีชาวตางชาติ
ไมไดใหความสําคัญในการใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรมเทียบเทากับการใช
สัญลักษณเพ่ือการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ซึ่งไดแก การท่ีมีเลมเมนูอาหารท่ี
สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจนมีปายรานอาหารท่ีชัดเจน มีการบริการโทรทัศนติด
สัญญาณดาวเทียม
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. การวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลใน

ครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องกลุมตัวอยางของงานวิจัยเปนการศึกษาเฉพาะรานอาหารขนาดกลาง
จากกลุมตัวอยางผูใชบริการชาวไทยเทานั้น

2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเลอ่ืนๆ ทําในพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. หากทําการวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจขอมูลผูใชบริการท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติจัดกลุมรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลใหม โดยเพ่ิมรานอาหารขนาด
เล็กและขนาดใหญไปดวย เพ่ือความละเอียดของกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาตอบ เพ่ือใหได
โมเดลท่ีคนพบตามกลุมผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล เพ่ือประโยชน
ของรานอาหารท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญในการนํากลยุทธไปประยุกตใชในอนาคต

2. งานวิจัยครั้งตอไปควรวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการแยกตามประเภท
ผู ใชบริการชาวตางชาติ  โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เชน ศึกษาชาวตางชาติ ท่ี เปน
สแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพ่ือใหไดกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลของลูกคากลุมเปาหมายแตละกลุมไดชัดเจนมากข้ึน

3. งานวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวชายทะเลอ่ืนๆ เชน
ชะอํา พัทยา ปราณบุรี ฯลฯ เก่ียวกับกลยุทธการการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันวามีการเลือกใชกลยุทธการตลาดบริการ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร
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