บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ ประเภทรี สอร์ท
กาลังเป็ นที่สนใจศึกษารายละเอียดในหมู่นกั วิจยั การตลาดด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะ งานวิจยั Gallarza
& Saura (2006) พบว่านักการตลาดและนักวิจยั ต่างเรี ยนรู ้อิทธิ พลที่ส่งผลกระทบการรับรู ้คุณค่า ในมุมมองด้าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค งานวิจยั ที่ผา่ นมา มักสารวจการวัดผลการรับรู ้คุณค่าสาหรับสิ นค้าจับต้องได้ แต่การวัดการ
รับรู ้คุณค่าบริ การ มีการศึกษาเพียงจานวนน้อย ( Sheth, Newman, & Gross, 1991; Zeithml, 1988) แม้วา่ จะมี
การศึกษาองค์ประกอบปั จจัยสาคัญของสาเหตุและผลกระทบของการรับรู ้คุณค่า ด้านบริ การ (Cronin et al.,
2000; Petrick, 2002; Sanchez et al., 2006) นอกจากนี้การรับรู ้คุณค่าผูบ้ ริ โภค ต่อสิ นค้าและบริ การด้านที่พกั
รี สอร์ทในบริ บทประเทศไทยเกือบไม่ปรากฏในการวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า กับปั จจัยการตลาด และความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการรับรู ้คุณค่า
และความพึงพอใจ มีความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะ เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค
(Hanan & Karp, 1989) แต่ งานวิจยั Gallarza & Saura (2006) ปฎิเสธว่าคุณภาพการบริ การเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของการรับรู ้คุณค่าการบริ โภคโดยรวม
การรับรู ้คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
บริ การอันเกิดจากการประเมินของลูกค้าด้านผลประโยชน์ที่
ลูกค้าควรได้รับและสิ่ งที่ลูกค้า ควรเสี ยสละที่สมควรได้รับคืนจากการรับบริ การ หากการรับรู ้คุณค่า การบริ การ
เกิดจากการรับรู้ ปัจจัยวิจยั คุณภาพและราคา ( Iglesias & Guillen, 2004) นอกจากคุณภาพนี้ผบู ้ ริ โภครู ้ตนมีสติ ใน
การรับรู ้คุณค่าการบริ การ อัตราส่ วนคุณภาพที่ได้รับหารด้วยราคา ได้ผลลัพธ์มากกว่าราคา สาหรับ AI-Sabbahy,
Ekinci, & Riley (2004) ไม่เห็นด้วยกับ ปัจจัย ราคาจากเงินตรา ซื้ อสิ นค้าและบริ การ ดังนั้น Groth & Dye (1999)
เสนอว่าการรับรู ้ของลูกค้าต่อคุณค่าการบริ การถูกพิจารณาจากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ ของ
ผูบ้ ริ โภค ขณะที่การกระตุน้ การรับรู้ได้รับผลกระทบ เกิดจาก ธรรมชาติจากร่ างกาย และสภาพแวดล้อมของ
ผูบ้ ริ โภค ผนวกกับ เงื่อนไขเชิงจิตวิทยา หากแนวคิด Groth & Dye (1999) อธิ บายถึงการรับรู ้คุณค่าอาจแตกต่าง
จากผูบ้ ริ โภค แต่ละบุคคล เนื่องจากความคาดหวัง ที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าและบริ การโดย เชื่อว่าการบริ การ
ควรศึกษาและเข้าใจภาวะตลาด และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเปลี่ยนแปลงความคาดหวังก่อนการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการสร้างความรู ้ใหม่ เกิดจาก พื้นฐาน ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภค แต่การเรี ยนรู ้อา้ งอิงถึง
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคต่อความเหมาะสมกับประสบการณ์ (Sauchez et al., 2006) ขณะที่ Tam (2004) ศึกษาตาม
สัมพันธ์ระหว่างความพอใจ คุณภาพการบริ การและการรับรู ้คุณค่าในกลุ่มลูกค้าภัตตาคารในฮ่องกง ขณะที่การ

สารวจ ความพอใจ การรับรู ้คุณค่าและการสื่ อสารโดยปากต่อปากเชิงบวก ส่ งผลต่อความตั้งใจในประเทศเกาหลี
ใต้ (Babin et al., 2005) ต่างสอดคล้องกับแนวทางการวิจยั นี้ ในการวิจยั การรับรู ้คุณค่าการบริ การภัตตาคาร
นอกจากนี้ การวิจยั นี้ ได้สารวจการรับรู ้คุณค่าลูกค้าสาหรับการบริ การเฉพาะ ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง
แม่นยาในการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้จึงใช้แบบสารวจของ Petrick (2002) เป็ นมาตรฐานในการวัดโดยเครื่ องมือ
SERV- PERVAL เพื่อประเมินการรับรู ้คุณค่าบนพื้นฐานประสบการณ์ซ้ื ออาหารภายในภัตตาคาร ภายใต้การ
บริ หารงานของรี สอร์ท
คาถามการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคไทยและผูบ้ ริ โภคชาวยุโรปมีการรับรู ้คุณค่าการบริ การอาหารภัตตาคาร
รี สอร์ ทไทย อยูใ่ นระดับใด
2. การรับรู ้คุณค่าและการบริ การอาหารภัตตาคารรี สอร์ ทไทยและประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) ของผูบ้ ริ โภคไทยและผูบ้ ริ โภคชาวยุโรปมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในลักษณะใด
3. รู ปแบบประเมินการรับรู้การบริ การอาหารภัตตาคารรี สอร์ทไทยของผูบ้ ริ โภคไทยและผูบ้ ริ โภคชาว
ยุโรปที่พฒั นาขึ้นอย่างเหมาะสมมีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การด้ านคุณภาพ ราคา พฤติกรรม การตอบสนองอารมณ์ และ
ชื่ อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ทของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ทในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การด้ านคุณภาพ ราคา พฤติกรรม การตอบสนองอารมณ์ และ
ชื่ อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ทของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ทในเชิ งสาเหตุ
3. เพื่อพัฒนา รู ปแบบการรั บรู้ คุณค่ าการบริ การด้ านคุณภาพ ราคา พฤติกรรม การตอบสนองอารมณ์
และชื่ อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ทของลูกค้ าในภัตตาคารรี สอร์ ทในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. สัญชาติ
2. เพศ
3. อายุ
4. การศึกษา
5. ภูมิลาเนา
6. ประสบการณ์รับประทานอาหารตามภัตตาคาร
รี สอร์ทในประเทศไทย
7. ประสบการณ์รับประทานอาหารภายใน
ภัตตาคารรี สอร์ทในต่างประเทศ
8. ความสาคัญของไลฟ์ สไตล์ดา้ นการรับประทาน
อาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ท
9. ความสนใจในการเดินทางพานักที่รีสอร์ท
10. ความคิดเห็นต่อการรับประทานอาหารที่
ภัตตาคารในรี สอร์ท

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

การรับรู้ คุณค่ าการบริการอาหารในภัตตาคาร
รีสอร์ ท
1. การรับรู ้คุณภาพ
2. การรับรู ้ราคา
3. การรับรู ้พฤติกรรม
4. การตอบสนองอารมณ์
5. ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ ท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
พืน้ ฐานภัตตาคารในรีสอร์ ทในประเทศไทย
เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ชื่อดัง TripAdvisor (2012) แสดง ผลสารวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุ รกิจการ
โรงแรมรี สอร์ ทจากเจ้าของกิจการและผูจ้ ดั การ 25,000 คน พบว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ของประเทศที่สร้าง
อาชีพในสายงานโรงแรมรี สอร์ท มากที่สุดในโลก โดยอยูใ่ นอันดับ 3 เป็ นรองจาก สหพันธรัฐ อินเดียและบราซิล
นาหน้า ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยน โดยเฉพาะ อินโดนีเซียในอันดับ 4 ผลสารวจนี้สะท้อนภาพการ
ประกอบธุ รกิจโรงแรม

รู ปแบบรี สอร์ท ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของเจ้าของธุ รกิจในการเลือกรู ปแบบหรื อวิธีการให้บริ การแก่
ลูกค้าตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ ทาเล พนักงาน สิ่ งอานวยความสะดวก การให้บริ การต่างๆ
รวมถึงวิสัยทัศน์หรื อทัศนคติในการดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งในที่น้ ีจะจัดแบ่งไว้ 4 รู ปแบบ คือ (1) การบริ การโรงแรมรี
สอร์ท (Service apartment) อาศัยการว่าจ้างทีมงานมาเป็ นที่ปรึ กษาให้ในช่วงเริ่ มต้นหรื อว่าจ้างผูบ้ ริ หารที่มี
ความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริ หารโรงแรม (2) การบริ หารโรงแรม แฟรนไชส์ (Franchise hotel) แต่ซ้ื อสิ ทธิ์
ในการใช้ชื่อของแบรนด์โรงแรม
รี สอร์ท ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นมาตรฐานใช้กบั ทุก รี สอร์ท ในเครื อ ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การตลาดและการขายจากเครื อโรงแรม รี สอร์ท ตลอดจนได้รับคาแนะนา การ
ฝึ กอบรมให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (3) การดาเนินธุ รกิจโรงแรมที่ใช้ชื่อแบรนด์ของเครื อโรงแรมที่มีชื่อเสี ยง
(Chain hotel) โดยทีมงานของเครื อโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงมาบริ หาร รี สอร์ท นั้นและต้องจ่ายส่ วนแบ่งรายได้หรื อ
ส่ วนแบ่งกาไรตามที่ตกลงไว้ให้แก่เครื อโรงแรม รี สอร์ท สาหรับเป็ นค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อ แบรนด์ของ
โรงแรมรี สอร์ท ดังกล่าวในการดาเนินธุ รกิจ (4) บริ หารโรงแรมในลักษณะพันธมิตรทางธุ รกิจ (Alliance hotel)
การรวมกลุ่มกับโรงแรม รี สอร์ท ในการแบ่งปั นข้อมูล หรื อข่าวสารจาเป็ นที่ควรรู ้เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ
ระหว่างพันธมิตรด้วยกัน
เรื่ องกรณี อาหารภายใน ภัตตาคาร โรงแรม รี สอร์ท และการให้บริ การแบบไทยๆ เช่น การไหว้ การยิม้
หรื อการให้บริ การอย่างเอาใจเขามาใส่ ใจ ก็เป็ นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว การพัฒนา
เทคโนโลยีขอ้ มูล รองรับลูกค้าโรงแรมรี สอร์ท จะพบว่าในแต่ละปี ลูกค้าใช้บริ การจองที่พกั ออนไลน์ปี หนึ่งเป็ น
ล้าน นอกจากนี้ยงั มีผลสารวจออกมาว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้สื่อออนไลน์ในการดึงดูดนักเดินทางเป็ น
อันดับ 6 ของโลก นับว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มากแก่นกั ธุ รกิจโรงแรมทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า เพราะ
สะท้อนว่าอัตราการใช้สื่อออนไลน์ของไทย แต่ยงั สะท้อนถึงการได้รับการตอบสนองที่ดีจากการใช้สื่อออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ทุกข้อมูลไปถึงนักเดินทางตามจุดต่างๆ ของโลก ทาให้ทราบว่าช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมไป
ทัว่ โลกนี้เองเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่อานวยประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่การท่องเที่ยวได้อย่างสู ง
และขณะที่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม รี สอร์ท ต่างๆ กาลังวางแผนการตลาดการเปิ ดตัวของวินโดวส์ เป็ น
แอพพลิเคชัน่ ขึ้นมาใช้งาน อย่าง Hotels.com คือตัวอย่างของการทาธุ รกิจโรงแรม รี สอร์ท ทางเว็บไซต์ โดย
Hotels.com เว็บไซต์ให้บริ การจองโรงแรมได้เปิ ดตัว 2 แอพล่าสุ ดสาหรับวินโดวส์ 8 เป็ นการนาแอพที่ประสบ
ความสาเร็ จของ Hotels.com ที่มีอยูแ่ ล้วมาออกแบบเพื่อใช้งานกับแท็บเลตวินโดวส์ 8 ข้อดีของการพัฒนาแอพ
ใหม่ก็เพื่อใช้เป็ นตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลโรงแรม รี สอร์ท และจองที่พกั ได้สะดวกรวดเร็ วขึ้นแม้ในขณะที่
ลูกค้ากาลังเดินทาง ลูกค้าสามารถตรวจสอบการจองห้องพัก สามารถอ่านความคิดเห็นของลูกค้า
ลูกค้ายัง
สามารถปั กหมุดหน้าเว็บไซต์ที่สนใจเป็ นหน้าโฮมเพจได้ทุกตาแหน่งในแอพ อย่างเช่น รี สอร์ท ที่กาลังสนใจ
หรื อจะจองเป็ นที่พกั ในครั้งต่อไป ซึ่ งข้อดีของมันอย่างที่บอกว่าเป็ นช่องทางออนไลน์ก็ยอ่ มครอบคลุมและ

กว้างขวางไปทัว่ โลก คุณลูกค้าสามารถเจาะข้อมูลระบุเป็ นเฉพาะประเทศ เฉพาะเมืองได้ นอกจากนี้ยงั แถม
โปรโมชัน่ พิเศษแด่คุณลูกค้าที่ใช้แอพนี้ผา่ นมือถืออีกด้วย พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในระบบการจองโรงแรมรี สอร์ท
ข้ อจากัดในการวิจัย
1. วันที่ศึกษาจะตกอยูใ่ นวันที่ 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2. เวลาที่กาหนดไว้ในการเก็บข้อมูลจะเป็ นเวลาอาหารเช้า 8-10 นาฬิกา อาหารกลางวัน 12.00 -14.00
นาฬิกา และอาหารค่า เวลา 18.00 – 20.00 นาฬิกา
3. การรับประทานอาหารต้องอยูใ่ นภัตตาคารของรี สอร์ ทในพื้นที่ภาค 4 เท่านั้น และทาการเก็บตามจานวน
อัตราส่ วน ขนาดเล็ก 26 แห่ง ขนาดกลาง 19 แห่ง และขนาดใหญ่ 10 แห่ง และไม่ระบุ 17 แห่ง รวม 72
แห่งตามเกณฑ์ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นิยามศัพท์
การรับรู ้คุณค่าการบริ การ หมายถึง การส่ งมอบความพอใจด้วยประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเหนือคู่แข่ง พร้อม
การขายสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ผา่ นสัมผัสทั้ง 5 ผัสสะ มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นเอกลักษณ์การบริ การ
ผัสสะ หมายถึง การรับรู ้ความรู ้สึกผูบ้ ริ โภคผ่านการได้ยนิ เห็นลิ้มรส สัมผัส กลิ่น และใจ
รี สอร์ ท หมายถึง สถานที่พกั นอกบ้านสามารถแบ่งได้เป็ นอพาร์ ทเม้นต์พร้อมบริ การ โรงแรมซื้ อสิ ทธิ์ การใช้ชื่อ
โรงแรมรี สอร์ท โรงแรมในเครื อ และโรงแรมลักษณะพันธมิตร
ตลาดบริ การ หมายถึง การจัดการด้านบริ การ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการจัดจาหน่าย ทั้งนี้ การบริ การ
สามารถจับต้องได้ควบคู่กบั การจับต้องไม่ได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และส่ งมอบความพอใจด้วย
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการตลาด โดยเฉพาะการสื่ อสารการบริ การ รวมถึงกระบวนการและการส่ งมอบ
ผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
การรับรู้ หมายถึง ความแปรปรวนในการอุปโภคบริ โภค แปรเปลี่ยนไปตามมิติเวลา องค์ความรู้ ประสบการณ์
และลักษณะผูบ้ ริ โภค รวมถึงอารมณ์ที่แตกต่างกัน

ภัตตาคารรี สอร์ ท หมายถึงสถานที่ประกอบการธุ รกิจ การบริ การอาหารให้กบั ลูกค้าในบริ เวณรี สอร์ ท
รู ปแบบคุณค่าผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน หมายถึง การรับรู ้คุณค่าภายนอกและภายใน ตื่นตัว/ตอบโต้ และส่ วนตน/ส่ วน
บุคคลอื่นด้วยประสิ ทธิ ผล ความเป็ นเลิศด้านคุณภาพ การยกย่อง บทบาท สถานภาพ จรรยาบรรณ จิตสานึก และ
ความสวยงาม
คุณค่าด้านคุณภาพ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับบวกหรื อลบ หลังจากได้รับประสบการณ์บริ การ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
การศึกษานี้จะช่วยชี้แนวทางในการจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด สาหรับภัตตาคารรี สอร์ ท ให้
เหมาะสม กับความต้องการลูกค้าทั้งผูบ้ ริ โภคไทยและผูบ้ ริ โภคยุโรปในด้านตารางการไปกลับและปริ มาณ
อาหาร การพัก และกิจกรรมที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
รวมถึงจุดอ่อนได้ถูกต้อง รวมถึงปั ญหาด้านการตลาดและการขาย ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารและ
เครื่ องดื่ม สาหรับภาคส่ วนรัฐบาล สามารถเข้าใจนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะข้อมูลเฉพาะเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในประเทศจังหวัด และส่ วน
รี สอร์ ทด้านภัตตาคาร
บทสรุ ป
ภาพรวมการรับรู ้คุณค่าการบริ การในภัตตาคารรี สอร์ ท ได้สรุ ปประเด็นองค์ประกอบพื้นฐานส่ วนบุคคล
ด้านสัญชาติ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา ประสบการณ์รับประทานอาหารตามภัตตาคารรี สอร์ทในประเทศไทย
ประสบการณ์รับประทานอาหารภายในภัตตาคารรี สอร์ ในต่างประเทศ ความสาคัญของไลฟ์ สไตล์ดา้ นการ
รับประทานอาหารที่ภตั ตาคารในรี สอร์ ท ความสนใจในการเดินทางพานักที่รีสอร์ ท ความคิดเห็นต่อการ
รับประทานอาหารที่ภตั ตาคารรี สอร์ ทและการรับรู ้คุณค่าการบริ การอาหารในภัตตาคารรี สอร์ ทด้านการรับรู ้
คุณภาพ การรับรู้ราคา การรับรู้พฤติกรรม การตอบสนองอารมณ์ ชื่อเสี ยงภัตตาคารรี สอร์ท เพื่อศึกษาวิจยั ให้
กระจ่างในมุมมอง นักท่องเที่ยวไทยและชาวยุโรป

