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หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว 2) เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติในการใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ และ 3) เพื่อกําหนดตัวแบบของสวน
ประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ประชากร
คือ รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
10 แหง กลุมตัวอยางไดแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลจํานวน 400 คน ผูวิจัยติดตามผลความพึงพอใจสวน
ประสมการตลาดบริการของผูบ ริโ ภค โดยเก็บ ขอมูล จากผูให บริการและรับบริการทั้ ง
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห ข อ มูล เชิ ง ปริ ม าณด ว ยสถิ ติ ก ารวิเ คราะห ข อ มู ล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมสถิติขั้นสูง
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยที่เปนองคประกอบของการตลาดบริการ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลทั้งชาวไทยและตางชาติของแตละองคประกอบ
ผลจากการศึกษา พบวา กลยุทธการตลาดบริการที่เหมาะสมของกลุมลูกคาชาวไทยสําหรับ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตามองคประกอบ
สําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลง ทอ งเที่ ย วชายทะเลมาพิจ ารณาแยกสว นของโมเดลองคป ระกอบกลยุท ธท าง
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การตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
พบองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ประสิทธิภาพ
การใหบริการของพนักงาน (Practical People) การใช การใชสัญลักษณเพื่ อเขาถึ ง
ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลเพื่ อ สร า งสุ น ทรี ย ภาพทางชายทะเล(Beach
Aesthetic) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) การตกแตงสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) การนําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบ
โมเดลชื่อ “P-BRIT”
ดานกลยุทธการตลาดบริการที่เหมาะสมของกลุมลูกคาชาวตางชาติที่เหมาะสม
สํ า หรั บ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลในการนํ า ไปใช ค วรดํ า เนิ น การตาม
องค ป ระกอบสํ า คั ญ 7 ด า น หลั ง จากนํ า ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบเรีย งตามลําดับ
ความสําคัญ การใชการใชสัญลักษณเพื่อเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเที่ย วชายทะเล
เพื่อสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล (Beach Aesthetic) การใชสัญลักษณเพื่อเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล (Sign Accessibility) ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของพนักงาน (Specialized ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) การตกแตงสถานที่
เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment) และการนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่มที่หลากหลาย (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
รานอาหารถือเปนธุรกิจบริการหนึ่งที่มีความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวชายทะเล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่อยูในฐานะสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว
ที่จะสงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ย วใหมีศักยภาพในการรองรับและ
ตอบสนองความตองการของนั ก ทองเที่ ย วในแหลงทองเที่ย ว ทั้งนี้รานอาหารในแหล ง
ทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรางรายไดเปนอันดับที่
2 รองจากธุรกิจโรงแรม เปนสัดสวนประมาณ 40% ของรายไดจากการทองเที่ยวในอําเภอ
ทั้งหมด (สัมภาษณสวนบุคคลเจาหนาที่พาณิช ยจั งหวัดประจวบคีรีขันธ หนว ยงานการ
ทองเที่ยว เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555) จากบทบาทของรานอาหารที่สรางรายไดใหกับ
แหลงทองเที่ยวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหธุรกิจรานอาหารเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มี
จํานวนรานอาหารมากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 147 ราน คิดเปนจํานวน 3.01% ซึ่งใน
จํานวน 100 รานอาหารนั้น ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอหัวหิน (สํานักบริการขอมูลธุรกิจ ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552)
ทั้งนี้ ส าเหตุที่ นักท องเที่ย วทั้ง ชาวไทยใช บริก ารร านอาหารรองจากธุ ร กิจ ที่พั ก
เนื่องมาจากอาหารถือเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษยในการสรางพลังงานในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน นักทองเที่ยวอาจจะประหยัดคาที่พักได เนื่องจากใชเวลาสวนใหญใน
การพักผอนหยอนใจตามชายหาด แตนักทองเที่ยวไมสามารถประหยัดเงินเพื่อรับประทาน
อาหารที่รสชาติไมอรอย คุณภาพอาหารไมดี ระบบการบริการไมดี ทําใหรานอาหารตางๆ
ในพื้นที่กลายเปนสวนหนึ่งของการสรางแรงดึงดูดใจในการทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยว
บางคนมีจุดประสงคการเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อมารับประทาน
อาหารที่อรอย สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทะเลในพื้นที่
ผูประกอบการรานอาหารจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางแนวความคิดของตนที่
แปลกใหมเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม เพื่อทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง เพราะหากลูกคาไม
พึงพอใจในการอํานวยความสะดวกของรานดานตางๆ ก็จ ะทําใหลูกคาไมเดิน ทางมาใช
บริ ก ารอี ก และอาจบอกกล า วไปยั ง บุ ค คลอื่ น ๆ ด ว ยการพู ด ปากต อ ปาก การนํ า ไป
วิพากษวิจารณในสื่อตางๆ ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งทําใหทาง
รานสูญเสียภาพลักษณของรานดานตราผลิตภัณฑ ดานชื่อเสียงราน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Zeithaml-Bither (2000) ที่แสดงใหเห็นวาสาเหตุที่ลูกคาไมพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการบริการที่ไรมารยาท ทําใหลูกคาไมอยากกลับมาใชบริการอีก ลูกคาที่ไมพึงพอใจ
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มักจะถายทอดความรูสึกของตนไปสูเพื่อนสนิท มิตรสหาย หรือญาติพี่นอง (Words of
mouth) ซึ่งตามหลักการของการบริการแลว การบอกกลาวความไมพอใจแกคนอื่นๆ จะ
เป น ผลทวี คู ณ และจะทํ า ให ลู ก ค า คนอื่ น ไม ไ ปใช บ ริ ก ารด ว ย ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
รานอาหารจึงสําคัญมากที่จะตองเอาชนะใจลูกคาใหได เนื่องจากการสูญเสียลูกคาแตละ
รายไปนั้น ยอมหมายถึงการสูญเสียธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งมีมูลคาสูงกวาการสูญเสียรายได
หลายเทา (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539)
การพั ฒ นาโครงสร า งขั้ น พื้ น ฐานของร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางเพียงพอ ดวยการพัฒนารานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวซึ่งถือเปนธุรกิจบริการในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ จะตองมีการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธแหลงขอมูลขาวสารของรานอาหาร การใชกลยุทธการตลาดบริการที่
เหมาะสม การประชาสัมพันธศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว และธุรกิจบริการทุกสวนที่
อํานวยความสะดวก และรองรับความตองการของนักทองเที่ยว ใหนาสนใจก็เปนปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหกระตุนการทองเที่ยวของแหลงทองเทีย่ วชายทะเลมีมากขึ้น เปนแรงผลักดันที่
ทําใหผูคนแสวงหาทางออก เพื่อพักผอนคลายความตึงเครียดมาสูสัมผัสของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอัน ล้ําคาอันนําไปสูการสรางคุณคาใหกับความเปนมนุษยและความพึงพอใจ
ใหกับตนเองและคนรอบขาง ซึ่งปจจัยที่จะทําใหธุรกิจรานอาหารจะประสบความสําเร็จได
ไมใชเพียงแคการจัดเตรียมวัตถุดิบและการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงเทานั้น แตการ
สรางระดับความพึงพอใจของการใชบริการในรานอาหารดวยการใชการตลาดบริการ เปน
สิ่งสําคัญเหนือกวาที่จะสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งถัดไป ดวยการบอก
ตอ การพูดปากตอปากเพื่อเปนการแนะนําตอผูอื่นตอไป (WOM : word-of-mouth)
เพื่อเปนแนวโนมในการประกอบธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยว ที่สรางความเชื่อที่วา
ผูบริโภค ตัดสินใจบริโภคอาหารเพราะความอยาก มากกวาการบริโภคเพราะความจําเปน
(กมล รัตนวิระกุล, 2549)
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การใชกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดบริการที่ตางกัน มีผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเล แตกตางกันอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล
เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว
2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในการใช
บริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ
3. เพื่อกําหนดตัวแบบสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 1) ลูกคาที่ใชบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผาน
มา (ตั้งแตเดือน กันยายน 2554-เดือนกุมภาพันธ 2555) ใชชวงเวลา 6 เดือน เพื่อใหได
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
เปนนักทองเที่ยวคนไทย 400 ชุด ชาวตางชาติ 400 ชุด โดยเลือกศึกษาในรานอาหารที่เปน
รานอาหารขนาดกลางเพียงเทานั้น กลุมตัวอยาง ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก รานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 10 รานอาหาร โดยเลือกแผนวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ Snow Ball (การสุมแบบบอกตอ) เปนการสุมโดยอาศัยขอมูลจากตัวอยางคน
แรกใหชวยแนะนําผูที่สมควรจะเปนตัวอยางตอไป ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในลักษณะนี้จนได
ขอมูลตัวอยางครบตามที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) ไดแก รานบานอิสระ ราน La
Mer รานอบอาหรอย รานมะขาม รานกินแหลก รานครัวยอรช รานลุงบังหัวปลาบั้งไฟ
รานนองเปลซีฟูดส รานเยาวซีฟูดส รานธาราจันทรหนาวัง 2) ขอมูลทุติยภูมิ ของรายชื่อ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธที่เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยเทศบาลหัวหิน เพื่อใชในการจําแนกประเภทของรานอาหารและนํามาสุมตัวอยาง
ในการวิจัยตอไป
เครื่องมือที่ใชการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว” เปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
2 ประเภท ไดแก (1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) (2) แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใชสอบถามความเห็นของลูกคาที่มาใชบริการรานอาหาร สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ง
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ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่ว ไปของนักทองเที่ย ว โดยใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหาร
ชายทะเลในแหลงทองเที่ยวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารของนั ก ท อ งเที่ ย วในร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของนักทองเที่ยวในรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการในการใหบริการแกนักทองเที่ย ว โดยใชคาเฉลี่ย เลขคณิต
(Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตอนที่
4 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เนื่องจากเปนคําถามปลายเปด ดังนั้นใชวิธีการสรุปขอคิดเห็นโดยรวม
จากผลของแบบสอบถามด ว ยการกํ า หนดเป น แนวทางสรุ ป ข อ คิ ด เห็ น นั้ น ๆที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามไดใ หความเห็น ไว การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามใชวิธีการ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Vadility) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบตาม
เทคนิค Item Objective Congruent (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองที่ 0.86 และหาคา
ความเชื่อมั่นดว ยวิธีห าAlpha Coefficientของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
(Reliability)เทากับ 0.87 (3) การกําหนดโมเดลกลยุทธการตลาดการบริการการตลาดการ
บริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว
โดยวิเคราะหรานอาหารขนาดกลางในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัว หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สถิติที่ใชไดแก การวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เพื่อศึกษาโครงสรางของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปรเดิมที่มีอยู
รวมกัน โดยที่จํานวนองคประกอบรวมที่หาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้น และ
ทําใหทราบวามีองคประกอบรวมอะไรบาง และมีตัวแปรใดบางอยูภายในองคประกอบรวม
นั้น โดยใชวิธีการสกัดองคประกอบโดยวิธี (Varimax) หรือการหมุนแกนองคประกอบที่
ยั ง คงทํ า ให ป จ จั ย ต า งๆตั้ ง ฉากกั น จากนั้ น จะทํ า การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันตัวบงชี้องคประกอบของตัวแปรสังเกตได ใน
โมเดลการวัด(Measurement model) ของปจจัยสวนประสมการบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล โดยการวิเคราะหองคประกอบ จากน้ําหนัก
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องคประกอบ (Factor Loading) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Modeling : SEM)
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อ ง “กลยุท ธการตลาดบริก ารของธุร กิจ รา นอาหารในแหล ง
ทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว” สรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและ
คุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา
1. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
สถานภาพโสด
2. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 55-64 ป โดยมีสัญชาติ
Scandinavian สัญชาติ Europe สัญชาติ America สัญชาติ อื่นๆ และสัญชาติ Asean
ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญอยูในระดับระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy)
ในธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย พบวา ผลการ
วิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวแปรไดทั้งหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้
Factor ที่ 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน” (Practical People)
Factor ที่ 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ที่ 3 “การโฆษณา
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ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น” (Local Tourism Marketing) Factor ที่4 “การตกแตง
สถานที่ เ พื่ อ สร า งบรรยากาศชายทะเล” (Beach Environment) Factor ที่ 5
“การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ห ลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings)
Factor ที่ 6 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสรางสุนทรียภาพทาง
ชายทะเล” (Beach Aesthetics) Factor ที่ 7 “การทําการตลาดเชิงรุก” (Proactive
Promotion)
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบ
แบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้ สามารถจัดกลุมตัวแปร
ไดทั้งหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้
Factor ที่ 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specializes Staff)
Factor ที่ 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ที่ 3 “การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น” (Local Tourism Marketing) Factor ที่ 4
“การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ห ลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ที่5 “การตกแตงสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach
Environment)Factor ที่ 6 “การใชสัญลักษณเพื่อการเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเล” (Signs for Accessibility Factor ที่ 7 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล” (Beach Aesthetics)
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติฐ านโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุร กิจ รานอาหารในแหลง ทองเที่ย วชายทะเล ในกลุม ลูกค าคนไทยที่ พัฒ นาขึ้น มี ความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
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ภาพที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด ว ย การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ที่ได
จากการคํานวณ พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มี
คาเทากับ 1.979 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดไว และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุมที่
กํ า หนดไว ที่ ร ะดั บ มากกว า หรื อ เท า กั บ 0.90 พบว า ดั ช นี ทุ ก ตั ว ได แ ก GFI=0.932,
AGFI=0.904, NFI=0.978, IFI=0.936, CFI=0.935 ผานเกณฑ สวนดัชนีที่กําหนดไวที่
ระดับนอยกวา 0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.052 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑที่กําหนด
ไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษ จึงสรุป
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ได ว า โมเดลองค ป ระกอบกลยุ ทธ ท างการตลาดบริ การของธุ ร กิจ ร า นอาหารในแหล ง
ท อ งเที่ ย วชายทะเล ในกลุ ม ลู ก ค า คนไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ” จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติที่พัฒนาขึ้นมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ
โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุร กิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลในกลุมลูกคา ชาวตางชาติ เมื่อนํามาพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ที่ไดจากการคํานวณ
.31
e1

people5
.41

e2

people7
.32

.31
.27
e3
.28
.30
-.12 .34

people8
.35

e5

people3
.37

e6

people4
.56

e7

process4
.37
.61

e8
-.19
.42 -.23 .25

.60
process8
.36

.15

-.17
.29
-.18

e9
e10
e11

-.17

e12

people1.60

.23

e13

process3.35

e14

people2
.48

e15

price1 .49

.16

.29

-.18

.24

-.19
-.16
-.16
-.25

.51

e16

price2 .48

e17

price5 .41

e18

price3 .45
.67

e19

.74
price8 .55

e20

.57
price6 .50

e21

-.12

-.18

-.16
.18
.17

.12

.14

.16

-.12
.18 -.23
.12

-.14
.32
-.21
-.16
-.14

.23

.22

price4 .57
promo4
.56

e24

promo7
.56

e25

promo5
.41

e26

promo2
.31
.56

e27

.76
promo1
.57

e28

.55
promo3
.50

-.27

.21

e29

.18

e30

.19
.16

.14
-.16

.17

-.22
.12

.12

.45

product5
.31

product4
.41

e36

place5.49

e38

-.16.18
.14

z3

.36
.60

Local
Tourism
Marketing

service strategy
.32
.54.46

Z4

.69
.80

physic1.26
.51

e41

physic8

e42

physic6.38
.62

e43

physic4

.72

.91
.94

.31
.60

Beach
Environment

.29

e40

.42

Z5

.64

place4

physic3.37

.56

.29
Integrated
Meal Offerings

.70
place3.53
.73

e39

Z6

.83

.54

.61

Signs for
Accessibility
Z7

.28

.19

-.25

.87

.75
.75
.75
.64

.56
product7
.67
.45
.60
product8
.36

e35

e37

.17

.90
.75

Reasonable
Price

promo6
.47
product6
.64

e34

.25

Z2

promo8
.31

e32

-.26
-.11

.69
.70
.69
.64

.71

e31

e33

.82

price7 .32

e23

.53

Z1

Specialized
Staff

.71

e22

.15

.56
.64
.57
.63
.59
.61
.75

.68
.74
process7
.46
.60
process.54
6.71
.50
process2
.36

.26

.17

.12
-.13
.15
-.11
.23

people6
.39

e4

.53

.89

Beach
Aesthetics

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มีคาเทากับ
1.985 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดไว และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุมที่กําหนดไว
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ที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัช นีทุกตัวไดแก GFI=0.950, AGFI=0.917,
NFI=0.935, IFI=0.911, CFI=0.959 ผานเกณฑ สวนดัชนีที่กําหนดไวที่ระดับนอยกวา
0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.060 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกัน
จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ
อภิปรายผล
การอภิปรายผล ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาดังไดสรุปในหัวขอที่ผานมา อภิปราย
โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
กําหนดประเด็นการอภิปรายใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลของลูกคาชาวไทยและตางชาติที่คนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลที่คนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่คนพบ คือ P-BRIT
-P-Practical People
-Proactive
Promotion

-B-

-TLocal Tourism

-Beach
Environment

Marketing

-Beach
Aesthetics

P-BRIT

-IIntegrated Meal
Offering

-RReasonable Price

ภาพที่ 3 กลยุทธการตลาด P-BRJT
กลยุ ทธก ารตลาดบริ การรานอาหารในแหลง ทองเที่ย วชายทะเล สํา หรับ กลุ ม
นักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก
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1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Practical People) การประกอบ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ที่จะประสบความสําเร็จไดอยูที่การบริหาร
จัดการโดยรวม กลาวคือ เริ่มตั้งแตพนักงานผูใหบริการซึ่งถือวามีบทบาทและมีความสําคัญ
มากที่สุดที่จ ะสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ ใหกับ ลูกคา ทั้งนี้บุค ลากรของรา น
จะตองเอาใจใสลูกคาทุกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ เนนการทํางานแบบ“Team work” ไมวาจะเปนคนบริการขางนอกหรือคนใน
ครัว ถาทํางานโดยไมมีการสื่อสารที่ดี การทํางานและการใหบริการก็จะไรประสิทธิภาพและ
ลาชาสอดคลองกับแนวความคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) ; Payne A. (1993) ที่กลาว
วา บุคลากรซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมการจูงใจเพื่อใหลูกคา ไดแตกตางเหนือ
คูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิด
รึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหบริษัท
2. การตลาดเชิงรุก (Proactive Promotion) เปนกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
ที่จะตองพิจารณาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) จะนําเสนอ
สิน คาสูบริการผูบริโ ภคอยางไร เชน การสรางความร ว มมือกับภาคธุ ร กิจ อื่น ๆ เช น
บัตรเครดิต โรงแรม ฯลฯ
3. การตกแตงสถานที่เพื่อใหเขากับบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การตกแตงตองเหมาะกับบรรยากาศชายทะเล เนื่องจากการตกแตงเหมาะกับบรรยากาศ
ชายทะเล กระตุน ความรูสึกในการเดินทางมาพักผอนชายทะเลใหกับลูกคา สรางความรูสึก
ทางใจในการเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของชายหาดและเม็ดทราย การตกแตงราน
สวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล สามารถสรางความประทับใจใหลูกคาเมื่อเดินทางมาใช
บริการ ทั้งนี้ การตกแตงรานสวยงามอาจทําในลักษณะที่แตกตางกันของแตละรานอาหาร
ทั่ ว ๆไป กั บ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล อาจจะเน น การเป น “Beach
restaurant” เพราะจุดเดนคือบรรยากาศความเปนชายทะเลที่เปน Signature ของราน
สวนรานที่ไมติดชายทะเลอาจเนนความclassic ราน stand alone อาจมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูงดานการตกแตง (Walker & Lundberg, 2005)
4. การสร า งความรื่ น รมย ท างทะเลด ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ดวยการใชวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เชน ลูกมะพราว แตงโม สับปะรด ฯลฯ
ก็เปนวิธีการที่ลูกคาสวนใหญมีความตองการเพราะเสมือนเปนการกระตุนตอมรับรสอาหาร
ในการมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเล เชนเดียวกับ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ; Walker &
Lundberg, 2005 ที่ไดกลาววา เครื่องมือตางๆที่ใช และสิ่งที่มองเห็นไดตางๆ จะสะทอน
ถึงรูปแบบและคุณภาพขององคกร ถึงแมบางครั้งสิ่งที่มัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให
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การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แตจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา และ
เปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาไปดวย ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังนั้นบริษัทควรตองจักการใหดี เพราะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาได
5. ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) ราคาอาหารของรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลจะไมควรสูงนัก เพราะกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมชนชั้นลางถึง
ชนชั้ น กลางซึ่ง มี จํ า นวนมากในสั งคม ร า นอาหารในแหลง ท อ งเที่ ย วชายทะเลจึ ง มี
กลุมเปาหมายทั้งวัยรุน วัยทํางานและวัยกลางคน และชาวตางชาติวัยสูงอายุที่เกษียณจาก
การทํางานแลว ทั้งนี้การตั้งราคาอาหารจะตองมีหลักการตั้งราคา โดยดูจากคูแขงใกลเคียง
เพื่อ รูเขา รูเรา เพราะหากรานอาหารใดตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก ลูกคาก็จะไมเดินทางไป
ใชบริการ เพราะจุดประสงคหลักของลูกคา คือ การรับประทานอาหารทะเล ดังนั้นลูกคามี
ตั ว เลื อ กมากมายในการตั ด สิ น ใจสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของชั ย สมพล
ชาวประเสริฐ (2547) กลาววาราคาจะตองไมสูงจนเกินไป เนื่องจากธุรกิจจะตองอยูใน
สภาวะของการมีคูแขงขันหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมี
คุณภาพสูงกวาคูแขงขันมากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจ
ตอไป
6. การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (Integrated Meal
Offering) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการ
สัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไว
เพื่อบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาทั้งไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการ
มาสังสรรคกับเพื่อนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่มีนิสัยชื่น
ชอบการดื่มเบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปน
บริการเสริมที่จัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักที่จะขาย เพราะโดยทั่วไปลูกคามา
รับประทานอาหารทะเล
7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) เปน
การจัดทําการสงเสริมการขายเปนอีกชองทางในการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากลูกคา
อาจจะตัดสินใจไปใชบริการเพราะไมเคยไป จึงอยากไดรับประสบการณครั้งแรก ซึ่งหาก
การบริการอาหารดี ลูกคาก็จะพึงพอใจ ประทับใจและบอกตอไปยังกลุมบุคคลตางๆ ทําให
รานอาหารไมตองเสียเงินงบประมาณในการประชาสัมพันธรานมากนักมีคุณสมบัติ ขอดี
และขอจํากัดที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่ได
กลาววา การสงเสริมการตลาดจะชวยใหลูกคาทําตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ไดแก การรูจัก
และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช และตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยอาศัย
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เครื่องมือที่ตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคาไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ที่การสงเสริม
การตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย
-S-Specialized
staff
-Signs for
Accessibility
-B-Beach
Environment

-TLocal Tourism
Marketing

-Beach
Aesthetics

S-BRIT
-IIntegrated Meal
Offering

-RReasonable
Price

ภาพที่ 4 กลยุทธการตลาด S-BRIT
กลยุ ท ธ ก ารตลาดบริ ก ารร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลสํ า หรั บ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่คนพบคือ S-BRIT
1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specialized Staff) พนักงานจะตอง
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใหบริการดวยความเปนไทยดวยการไหวและการยิ้ม
แยมแจมใส สอดคลองกับ Rosenberg, Larry J., & Czepiel, John A. (1984) ที่กลาววา
บุคลากรซึ่งตองแตกตางเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติที่ดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดรึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหบริษัท
2. การใชสัญลักษณเพื่อการเขาถึ งราน (Signs for Accessibility) ไดแ ก
เลมเมนูอาหารที่สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจน มีปายรานอาหารที่ชัดเจน มีการ
บริ ก ารโทรทั ศ น ติ ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม ทํ า ให เ ป น แรงขลั บ เคลื่ อ นที่ ทํ า ให ลู ก ค า เข า ถึ ง
รานอาหารไดในที่สุด เนื่องจากเลมเมนูอาหารที่สวยงามอานงายทําใหอาหารที่ลูกคาสั่งกับ
อาหารที่ลูกคาไดรับตรงกัน ปายรานที่ชัดเจนทําใหการเดินทางเขาถึงรานเปนไปไดอยาง
สะดวก และโทรทั ศ น ที่ ติ ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม ทํ า ให ลู ก ค า บางรายที่ ชื่ น ชอบรายการ
บางอยาง เชน ฟุตบอล มีแรงบันดาลใจที่จะเดินทางไปใชบริการ เชนเดียวกับ ชัยสมพล
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ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานที่
ลานจอดรถ สวน หองน้ํา ปายประชาสัมพันธ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัย
หนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งหรูหราและสวยงามเพียงใด
ลูกคาจะคาดหวังวาบริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย ควบคูไปกับการสรางความรื่นรมย
ทางใจทางบรรยากาศ
3. การจั ด ตกแต ง สถานที่ ใ ห ส วยงาม มี บ รรยากาศชายทะเล ( Beach
Environment) จากบทสัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวา การใชแสงไฟ/
แสงเทียนเพื่อสรางบรรยากาศชายทะเลเปนการสรางบรรยากาศใหลูกคา สรางความโร
แมนติกกับการสัมผัสกลิ่นไอของชายทะเล การตกแตงรานสวยงาม สรางความประทับใจให
ลูกคาเมื่อเดินทางมาใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) กลาววา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอ
การรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน
ดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ
4. การสร า งความรื่ น รมย ท างทะเลด ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ของผูใชบริการอาจทําไดโดยการสรางความรูสึกของการอยูในบรรยากาศ
ชายทะเล ทั้งนี้เปนวิธีการสรางประสบการณใหลูกคารูสึกวารับประทานอาหารที่ชายทะเล
ได แ ก การใช โ ต ะ ไม ไม ไ ผ แทนวั ส ดุ อื่ น ๆ นอกจากนี้ ก ารจั ด เตรี ย มภาชนะที่ ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะใหกับลูกคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจดานความสะอาด และสุขาภิบาลอาหารก็เปน
เรื่องที่สําคัญที่จะทําใหลูกคาไมรูสึกกระอักกระอวนใจที่จะหยิบใช นอกจากนี้ภาชนะและ
อุปกรณจัดเสริฟอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะทําใหลูกคารูสึกตอไปวาอาหารและสิ่งอื่นๆ
สะอาด และเปน “Clean Food Good Taste”
5. ดานความคุมคาของราคา ราคาควรยุติธรรมทั้งชาวไทยและตางชาติ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม และความคุมคาของราคาของสินคาและบริการ สอดคลอง
กับ Paul R. Dittmer and Gerald G. Griffin (1989) ที่กลาวถึง ปจจัยที่มีสวนในการเพิ่ม
ยอดขายในธุรกิจภัตตาคารในงานวิจัยวา มีปจจัยอยูหลายสวนที่มีผลกระทบตอยอดขาย
สินคา โดยหลักการตั้งราคาควรตั้งราคาสินคาที่สมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ราคาอาหาร และ
เครื่องดื่มควรเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการตั้งราคา 3 วิธี คือ การกําหนดราคาสินคาตามภัตตาคาร
คูแขงขัน การกําหนดราคาโดยใชอัตราสวนของราคาเปรียบเทียบกับตนทุนและการกําหนด
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กําไรขั้นตนที่ตองการรวมกับตนทุน ซึ่งความคุมคาของราคากับสินคาและการบริการที่ไดรับ
ควรมีความเหมาะสมกัน
6. การใหบริการอาหารที่หลากหลาย (Integrated Meal Offering) เปนการ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว า งผนวกกั บ การมี บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จากการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไวเพื่อบริการ
ลูกคา เนื่องจากลูกคาทั้งไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการมาสังสรรค
กับเพื่อนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่มีนิสัยชื่นชอบการดื่ม
เบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปนบริการเสริม
ที่จัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักที่จะขาย เพราะโดยทั่วไปลูกคามารับประทาน
อาหารทะเล และอาหารอื่น ๆมากกวา มีจุ ดประสงคมารับ ประทานเบเกอรี ดัง นั้น การ
ใหบริการเบเกอรีอาจไมมีความสําคัญเทาการใหบริการอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากลูกคา
ทราบวา เปนรานอาหารไมใชรานกาแฟ หรือรานขายเบเกอรี สอดคลองกับแนวความคิด
ของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่ไดกลาววา ผลิตภัณฑ ในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
การตลาด ไมวาจะเปนในธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบริการ จะตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือ
ในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึง ความจําเปน และความตองการที่มีตอผล
ผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลักเพื่อธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคาไดมากที่สุด
7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) สิ่งที่
สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุร กิจ ตองพิจ ารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคาเพื่อที่จะเลือกวิธีที่ติดตอสื่อสารที่สามารถเขาถึงและจูงใจลูกคาไดอยาง
เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่นสามารถชวยประชาสัมพันธรานได
เปนอยางดี เนื่องจากลูกคาหลายรายที่ไมรูจักรานอาหารที่อรอยๆ ก็อาจจะเปดแผนพับ
โบรชั ว ร ของททท.จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ที่ มี ร า นอาหารแนะนํ า การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น เชน วิทยุ โทรทัศนผานเคเบิ้ลทองถิ่น ปายโฆษณาตางๆ
และการเขารวมกิจกรรมทองถิ่นเมื่อมีกิจกรรมตางๆจัดขึ้นสามารถสรางการรับรูทาง Brand
ของร า น สอดคล อ งกั บ บทสั ม ภาษณ ข องผู ป ระกอบการร า นบ า นอิ ส ระที่ ก ล า วว า การ
ประชาสัมพันธในทองถิ่น และการเขารวมกิจกรรมทําใหรานอาหารของเขาไดยอดขายจาก
กลุมขาราชการ กลุมทัวร ฯลฯ ซึ่งเมื่อประชาสัมพันธจากสื่อทองถิ่นแลว ผูใชบริการก็จะ
นําไปประชาสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ อีกตอไป เชน การพูดปากตอปาก ขอคนพบจากการ
วิจัยสิ่งที่เหมือนกันของกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและต า งชาติ 3
องค ป ระกอบแรกของกลยุ ท ธ คื อ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

211

1) การใหบริ การของพนัก งานเชิง ประจักษ (Practical People) และ(Specialized
people) 2) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) และ(Value for Money) และ
3) การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) ซึ่งตรง
กับทฤษฎีแนวคิดทางการตลาดของ Kotler (2003) ; Lovelock C. & Wright.L. (2002) ;
ศิริว รรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ซึ่งกลาวถึง แนวความคิดทางการตลาดวาการให
ความสําคัญ 3 สวน ดังนี้
1. ความสําคัญของลูกคา (Customer Orientation) หมายถึง การที่ใหความ
ตองการของลูกคาเปนเครื่องชี้วาผูผลิตจะผลิตสิ่งใดจึงจะตอบสนองความตองการของลูกคา
ซึ่งตรงกับกลยุทธดานผูใหบริการ Practical People และ Specialized people
2. ความสําคัญของกําไร (Profit Orientation) โดยทั่วไปแลวจุดมุงหมายประการ
สําคัญที่สุดของกิจการธุรกิจคือกําไร กําไรทําใหกิจการเจริญเติบโต และสามารถจายเงินปน
ผลเพิ่มขึ้นแกผูเปนเจาของและผูดําเนินงาน แตการทํากําไรของกิจการจะตองใหสอดคลอง
ไปกับความตองการของสังคมดวย โดยจะตองจัดหาสินคาที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ซึ่ง
ตรงกับองคประกอบกลยุทธ Reasonable Price และValue for Money
3. การรวมกันของงานทางการตลาด (Integration of Marketing Activities)
เปนการนําเอาพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) การโฆษณา (advertising)
และการขาย (sales) มาพิจารณาซึ่งตรงกับกลยุทธดานการโฆษณา ประชาสัมพันธรานผาน
สื่อทองถิ่น Local Tourism Marketing
ด า นความแตกต า งของกลยุ ท ธ ร ะหว า งนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและต า งชาติ คื อ
ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเนนทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานใหบริการ ในขณะที่คนไทยใหความสําคัญกับความ
กระตือรือรน เอาใจใส มีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีมีความซื่อสัตย นอกจากนี้กลยุทธ
ของนักทองเที่ย วชาวไทยจะตองใหความสําคัญกับการทําการตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) ในการรวมใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรม ในขณะที่ชาวตางชาติ
ไมไดใหความสําคัญในการใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรมเทียบเทากับการใช
สัญลักษณเพื่อการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ซึ่งไดแก การที่มีเลมเมนูอาหารที่
สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจนมีปายรานอาหารที่ชัดเจน มีการบริการโทรทัศนติด
สัญญาณดาวเทียม
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. การวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลใน
ครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องกลุมตัวอยางของงานวิจัยเปนการศึกษาเฉพาะรานอาหารขนาดกลาง
จากกลุมตัวอยางผูใชบริการชาวไทยเทานั้น
2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลอื่นๆ ทําในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. หากทํ า การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรสํ า รวจข อ มู ล ผู ใ ชบ ริ ก ารทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติจัดกลุมรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลใหม โดยเพิ่มรานอาหารขนาด
เล็กและขนาดใหญไปดวย เพื่อความละเอียดของกลุมตัวอยางที่เลือกมาตอบ เพื่อใหได
โมเดลที่คนพบตามกลุมผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล เพื่อประโยชน
ของรานอาหารทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญในการนํากลยุทธไปประยุกตใชในอนาคต
2. งานวิจัยครั้งตอไปควรวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการแยกตามประเภท
ผู ใ ช บ ริ ก ารชาวต า งชาติ โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เช น ศึ ก ษาชาวต า งชาติ ที่ เ ป น
สแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพื่อใหไดกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลของลูกคากลุมเปาหมายแตละกลุมไดชัดเจนมากขึ้น
3. งานวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลอื่นๆ เชน
ชะอํา พัทยา ปราณบุรี ฯลฯ เกี่ย วกับกลยุทธการการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันวามีการเลือกใชกลยุทธการตลาดบริการ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร
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