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รู ปแบบการบริหารจัดการของร้ านอาหารแหล่งท่ องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1.เพือศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวที มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา ทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 2. เพือศึกษาถึงพฤติกรรม
ของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัด
ชลบุรี 3. เพือศึกษาถึ งส่ วนผสมทางการตลาด ที มีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่ ง
ท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงและเพศชายเท่ากันร้อยละ 50 อายุ 31 - 40 ปี ร้ อยละ 36.5
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 38.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ55.8 รายได้เฉลียต่อเดือน 50,001 บาทขึนไป
ร้ อยละ34.25 อาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัวร้ อยละ 38.3 พฤติ ก รรมของลู ก ค้าที แตกต่า งกัน ที มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
ใช้ยานพาหนะรถเช่า
ร้อยละ 33.3 จัดทริ ปเดินทางเองร้อยละ 54.3 เหตุผลในการเดินทางคืออบรม/สัมมนาร้อยละ 25.3 เดินทางมา
ท่องเทียวกับเพือนร้ อยละ 41.5 ช่วงเวลาท่องเทียววันเสาร์ -อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ร้อยละ 54.3 จํานวน
วันทีมาท่องเทียว 2 - 3 วันร้อยละ 29.8 ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก Internet/Social Multimedia ร้อยละ
34.0 ส่ วนผสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจมาใช้บ ริ การซําที ร้ านอาหารแหล่ งท่องเที ยวหาดวอนนภา
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กนั มีค่าสัมพันธ์กนั ร้อยละ 65.4
The purpose of this research 1) study personal factors of tourists impacting the decision to make
repeat visits to restaurants 2) study the behavior of tourists impacting the decision to make repeat visits
to restaurants 3) study the mixed market factors impacting the decision to make repeat visits to restaurants
From the research, The group that made the most repeat visits was male and female 50.0%
,between 31-40 years of age 36.5%, bachelor’s degree education 38.5%, married 55.8%, average
monthly incomes of 50,001 Baht and over 34.25%, entrepreneurs/business owners 38.3% , Different
customer behavior impacting the decision using rental vehicles 33.3%, self organized trips 54.% ,
traveled for training/seminars 25.3% , came with friends 41.% , visit was the weekend/public holidays
54.% and length of time was 2-3 days 29.8%. News and information was received from the internet/social
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media 34.0%. Regarding different mixed market factors impacting the decision to make repeat visits, it
was found that maketing mix impacting the decision to make repeat visits 65.4%
คํ า สํ า คั ญ : ร้ า นอาหารแหล่ ง ท่ อ งเที ยว /พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า /ส่ วผสมทางการตลาด (Tourism
Restaurant/Consumer Behavior/Marketing Mix)

บทนํา
เทศบาลเมืองแสนสุ ขหรื อเมืองแสนสุ ข เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นรู ปแบบหนึ งห่ างจากตัว
เมืองชลบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนทีมีความครอบคลุม3 ตําบลคือทังตําบลแสนสุ ข บางส่ วน
ของตําบลเหมืองและบางส่ วนของตําบลห้วยกะปิ ในเขตอําเภอเมืองชลบุรีโดยมีนายสมชาย คุ ณปลืม อดี ต
นายกเทศมนตรี นายสวัสดิo หอมปลื ม และนายสมชาติ คุ ณปลืม ร่ วมคิดร่ วมทําและกําหนดนโยบายและ
บริ หารงานต่างๆ ในรู ปแบบเทศบาล ทําให้ทอ้ งถินได้รับการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้า ชลบุรีเป็ นจังหวัดหนึ งมี
รวบรวมหลายหลายแหล่งท่องเทียว ถ้านึ กถึงชายทะเล ก็คงไม่พน้ สถานทีทะเลชลบุรีทีมีชือเสี ยงแห่ งหนึ ง
ของประเทศไทยคื อ ชายหาดบางแสน ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร เพียง 89 กิ โลเมตร เท่านัน ถื อว่าเป็ น
ชายทะเลทีใกล้กรุ งเทพเป็ นอย่างมาก
จากการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ยน(AEC) ส่ งผลให้สถานการณ์ ด้านอุ ตสาหกรรมการท่องเที ยวใน
ปั จจุ บนั มี อตั ราการเจริ ญเติ บโตมากขึนในแต่ละปี ภาพรวมของนักท่องเทียวที เข้ามาท่องเทียวในจังหวัด
ชลบุรีมีสัดส่ วนเพิมขึน แต่ถา้ เทียบกับนักท่องเทียวทีเดิ นทางเข้ามาท่องเทียวทีหาดบางแสนและหาดวอน
นภาพบว่ามีจาํ นวนน้อยมาก เนื องจากหาดวอนนภา รวมทังร้านอาหารในหาดวอนนภายังไม่เป็ นทีรู ้จกั ของ
นักท่องเทียวในวงกว้าง ทําให้การประกอบธุ รกิจร้านอาหารแหล่งท่องเทียวยังเจริ ญเติบโตได้ไม่เต็มที
ดังนัน จึ งมี การจัดทํางานวิจยั นี ขึนเพือแนะนําเกี ยวกับร้ านอาหารแหล่งท่องเทียว
และได้
ศึกษาถึ งรู ปแบบการบริ หารจัดการทีมี ความหลากหลายของร้ านอาหารแหล่ งท่องเที ยว โดยเน้นใจความ
สําคัญไปยังกลยุทธ์การบริ หารจัดการร้าน สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ต่อๆกัน เพือให้นกั ท่องเทียว
เกิดการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา อีกทังยังสามารถกระตุน้ การสร้าง
รายได้ให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพือศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา
ทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
2. เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้าน
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อาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
3. เพือศึกษาถึงส่ วนผสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหาร
แหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือH หา
การศึกษามุ่งทีจะศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมของนักท่องเทียวทีมาเทียวบางแสนรวมถึ งสิ ง
อํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของนักท่องเทียวและ
ภาพลักษณ์ของร้านอาหารบริ เวณหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ , อายุ , ระดับการศึกษา , สถานภาพ , รายได้ , อาชีพ
พฤติกรรมของลูกค้าหรื อนักท่องเทียว ได้แก่ พาหนะทีใช้ในการเดิ นทาง , การจัดทริ ป เดิ นทาง ,
เหตุ ผ ลในการเดิ นทาง , บุ ค คลที เดิ นทางมาท่ องเที ยวร่ ว ม , ช่ วงเวลาในการท่ องเที ยว , จํา นวนวันที มา
ท่องเทียว , แหล่งข้อมูลและข่าวสารทีได้รับ
สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ อาหาร , ราคา , สถานที , โปรโมชัน , พนักงาน , การบริ การ
ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา ทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มนักท่องเทียวทีมีการเดินทางท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวบริ เวณหาดวอนนภา บางแสน จังหวัด
ชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา ทีร้านอาหาร
แหล่งท่องเทียว หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
2. พฤติกรรมของนักท่องเทียว มีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา ทีร้านอาหาร
แหล่งท่องเทียว หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
3. ส่ วนผสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซํา ทีร้านอาหาร
แหล่งท่องเทียว หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
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กรอบงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ (Gender)
- อายุ (Age)
- ระดับการศึกษา (Education)
- สถานภาพ (Marital status)
- รายได้ (Income)
- อาชีพ (Occupation)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2550)

พฤติกรรมของนักท่ องเทียว
-พาหนะทีใช้ในการเดินทาง
- การจัดทริ ปเดินทาง
- เหตุผลในการเดินทาง
- บุคคลทีเดินทางมาท่องเทียวร่ วม
- ช่วงเวลาในการท่องเทียว
- จํานวนวันทีมาท่องเทียว
- แหล่งข้อมูลและข่าวสารทีได้รับ

การตัดสิ นใจมาใช้ บริการซํHา
ทีร้ านอาหารแหล่ งท่ องเทียว
หาดวอนภา จังหวัดชลบุรี

(ธนวัน รัตนชัย,2552)
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554)

ส่ วนผสมทางการตลาด
- อาหาร(Product)
- ราคา(Price)
- สถานที (Place)
- โปรโมชัน (Promotion)
- พนักงาน (Persional Strategy)
- บริ การ (Service)
(รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ, 2553)
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ทีมา : (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2550) , (ธนวัน รัตนชัย,2552) , (ชูชยั สมิทธิไกร,2554) (รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553)

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษางานวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย ต้อ งทํา การศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ก่ อ น โดยอาศัย พื นฐานจาก
แนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือใช้ประกอบในการทํางาน และช่วยชี นําทิศทางในการ
วิจยั เรื อง “รู ปแบบการบริ หารจัดการของร้านอาหารแหล่งท่องเทียว หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี” มีหัวข้อ
ดังต่อไปนี
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2550: 72) ไดสรุ ปไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติกรรมการซื อของ
ลูกค้าทีเป็ นผูบ้ ริ โภคขันสุ ดท้ายหรื อ บริ โภคสิ นค้าเพือใช้ส่วนตัว โดยผ่านกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื อ
หรื อเลือกใช้บริ การ โดยมีกระบวนการของสิ งทีต้องการจากปั จจัยต่างๆทังจากภายในและภายนอกตัวบุคคล
นัน โดยคาดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึงการกระทําของบุคคลหนึงทีเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและ
การใช้ซึงสิ นค้าและบริ การทังนี หมายความรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ งมีมาอยูก่ ่อนแล้วและเป็ นสิ งทีมี
ส่ วนในการกาหนดให้เกิ ดการกระทําดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 อ้างถึงในชัยณรงค์ ทรายคา. 2552,
หน้า 8)
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ
( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดทีเกียวข้องกับธุ รกิจทีให้บริ การซึ งจะได้ส่วนประสม
การตลาด 1. ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสิ งซึ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์คือสิ งทีผูข้ ายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นนั 2. ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์
ในรู ปตัวเงิ น ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่าของบริ การกับราคาของบริ การนัน ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคา
ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื อ 3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย ถื อเป็ น กิ จกรรมทีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อมในการนําเสนอ
บริ การให้แก่ลูกค้า มีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การทีนําเสนอ 4. ส่ งเสริ ม
การตลาด เครื องมื อหนึ งที มี ค วามสํา คัญในการติ ดต่ อสื อสารให้ผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที แจ้ง
ข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ (ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, 2554 5.7)
5. พนักงาน มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารอย่างมาก การคัดเลือกพนักงานต้องอาศัยบุคลิกภาพ
ภายนอก ประสบการณ์ ในการทํางาน การใส่ ใจ รายละเอียดต่างๆ รวมทังต้องมีความรักในการบริ การจึงจะ
ทําให้มีประสิ ทธิ ภาพ 6. สิ งแวดล้อมทางกายภาพและการบริ การ ถื อเป็ นองค์ประกอบของการบริ การที
มองเห็นและสามารถจับต้องได้ ถือเป็ นตัวช่วยในการประเมินคุณภาพร้านอาหาร
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจมาใช้ บริการซํHา
คําจํากัดความของการตังใจซื อซํา (Repurchase Intention) Kim, Galliers, Shin, Han & Kim (2012)
ได้อธิ บายการตังซื อซําไว้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์หรื อการรับบริ การกับผูผ้ ลิตรายเดิมทีมีผลมาเกิด
จากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และการบริ การดังกล่าวสื บเนื องจากการตัดสิ นใจในครังแรกทีอาจเกิดได้
จากปั จจัยทังภายในและภายนอกในตัวของผูบ้ ริ โภคเองเป็ นหลัง
(Hellier, Geursen, Carr & Richard 2003 อ้างอิงในไพศาล เกษมพิพฒั น์กุล 2556, หน้า10 )ได้ให้
นิ ยามของการตังใจซื อซําไว้คือ เป็ นลักษณะของการตัดสิ นใจโดยส่ วนบุ คคลเกี ยวกับการซื อสิ นค้าหรื อ
บริ การซําอีกครังต่อมา โดยทําการซื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจากบริ ษทั เดิ ม โดยในการตัดสิ นใจซื อครังแรก
มักจะเป็ นตัวชีหรื อคาดการณ์พฤติกรรมในการซือซําครังต่อมาได้

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการทําวิจยั เรื อง “ รู ปแบบการบริ หารจัดการของร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัด
ชลบุรี ” เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Method) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จ ัย ซึ งจะประกอบด้ว ย
รายละเอียดเกียวกับวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี
การ กําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ใ นการวิจ ัย คื อ กลุ่ ม ลู ก ค้า หรื อ นัก ท่ อ งเที ยวที มี ก ารเดิ นทางท่ อ งเที ยวในแหล่ ง
ท่องเทียวบริ เวณหาดวอนนภา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างซึ งคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยา
มาเน่ (Yamane) ทีค่าความคลาดเคลือน (e) 0.05 ตามวิธีการคํานวณ (อ้างใน พันธณี ย ์ วิหคโต. 2551:57)
=

1+

2

โดยที n
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
=
E = ความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัวอย่างทีร้อยละ 5 (0.05)

จํานวนประชากร

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทีรวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่ มตัวอย่างจะถูกนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ SPSS / PC (Statistical Package for Social Science) โดยตัวแปรต่างๆจะถูกนํามาลงรหัสเพือเปลียน
สภาพข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปตัวเลขแล้วนามาวิเคราะห์เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยตามสมมติฐานทีตังไว้
โดยดําเนินการตามลําดับ
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1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ ขอ้ มูลทัวไปเกี ยวกับปั จจัยบุคคลของ
นักท่องเทียว เช่น อายุ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชีพ รายได้ต่อเดือน ใช้ค่าความถีและค่าร้อยละ
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพือใช้เป็ นการทดสอบสมมติฐานมีนยั สําคัญทีระดับ 0.5
โดยใช้การทดสอบค่าสถิติการวิเคราะห์
สมมติฐานที 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียว
วอนนภา จังหวัดชลบุรี ใช้สถิติ One-Way Anova F-test ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
สมมติฐานที 2 พฤติกรรมของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่ง
ท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ใช้สถิติ One-Way Anova F-test เพือทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
สมมติฐานที 3 ข้อมูลเกียวกับส่ วนผสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที
ร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ใช้สถิติ MultipleLinear Regression เพือทดสอบ
ความมีอิทธิ พลของตัวแปร

ผลการวิจัย
ส่ วนที 1 :ข้ อมูลเชิ งพรรณนาเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การร้ านอาหารแหล่ งท่ องเทียว
หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงและเพศชายเท่ากันร้อยละ 50 อายุ 31 - 40 ปี ร้ อยละ 36.5
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 38.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ55.8 รายได้เฉลียต่อเดือน 50,001 บาทขึนไป
ร้อยละ34.25 อาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวร้ อยละ 38.3ส่ วนที 2 : ข้ อมูลเชิ งพรรณนาเกียวกับพฤติกรรมส่ วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากใช้ยานพาหนะรถเช่าร้อยละ33.3 เดินทางเอง ร้อยละ 54.3 เหตุผลใน
การเดินทางคืออบรม/สัมมนาร้อยละ 25.3 โดยส่ วนมากมาท่องเทียวกับเพือนร้ อยละ 41.5 ช่วงเวลาในการ
ท่องเที ยววันเสาร์ -อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ร้อยละ54.3 มีจาํ นวนวันที มาท่องเทียว 2-3 วัน ร้ อยละ 29.8
ได้รับแหล่งข้อมูลและข่าวสารจาก Internet/Social Multimedia ร้อยละ 34.0
ส่ วนที 3 : ข้ อมูลเชิ งพรรณนาเกียวกับส่ วนผสมทางการตลาดของร้ านอาหารแหล่ งท่ องเทียว
ความพึงพอใจด้านอาหาร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.12 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.72 คืออยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อันดับ
หนึ งคื อ อาหารมี รสชาดดี อร่ อยถู กปาก มี ค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.22 อันดับทีสองคื อ เมนู ของอาหารมี ความ
หลากหลาย มีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.19 อันดับทีสามคือ อาหารมีความสดใหม่ สะอาดน่ารับประทาน มีค่าเฉลีย
x เท่ า กับ 3.96 ตามลํา ดับ ส่ วนผสมทางการตลาดของร้ า นอาหารแหล่ ง ท่ องเที ยวความพึ งพอใจด้า นราคา
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.16 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.86 คืออยูร่ ะดับมาก เมือ
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พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อันดับหนึ งคือ ราคาของเครื องดื มไม่แพง
เกินไป เหมาะสมกับคุณภาพทีได้รับมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.21 อันดับทีสองคือ มีการติดป้ ายราคาอาหารและ
เครื องดื มไว้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.17 อันดับทีสามคือ ราคาของอาหารไม่แพงเกินไป เหมาะสม
กับคุณภาพทีได้รับ มีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.10 ตามลําดับ
ความพึงพอใจด้านสถานทีพบว่า ภาพรวมมี ค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.10 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.87 คืออยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อันดับ
หนึงคือ ร้านอาหารมีความกว้างขวาง มีจาํ นวนโต๊ะและเก้าอีเพียงพอต่อการรองรับของลูกค้า/นักท่องเทียวมี
ค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.20 อันดับทีสองคือ ร้านอาหารมีทีจอดรถทีเพียงพอต่อการรองรับของลูกค้ามีค่าเฉลีย x
เท่ากับ 4.18 อันดับทีสามคือ บริ เวณภายในและบริ เวณโดยรอบของร้ านอาหารมีความปลอดภัยต่อลู กค้า/
นักท่องเทียวมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 3.94 ตามลําดับ
ความพึงพอใจด้านโปรโมชันพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.27 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.77 คืออยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อันดับหนึงคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆของร้านอย่างทัวถึงมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.45 อันดับที
สองคือ มีการเสนอเมนูอาหารแปลกใหม่ในช่วงเทศกาลต่างๆมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.19 อันดับทีสามคือ มีการ
จัดโปรโมชันเกียวกับการลดราคาอาหารของทางร้านบ่อยครังมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.18 ตามลําดับ
ความพึงพอใจด้านพนักงานพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.11 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.82 คืออยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อันดับหนึงพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีในการต้อนรับและให้บริ การลูกค้า/นักท่องเทียวมีค่าเฉลีย x เท่ากับ
4.12 อันดับทีสองคื อ พนักงานมีบุคลิ กภาพทีสะอาด ดูดี สามารถดึ งดู ดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การได้ดี และ
พนักงานมีความเอาใจใส่ ในการให้บริ การลูกค้า มีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.19 ตามลําดับ
ความพึงพอใจด้านบริ การพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 3.97 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.87 คืออยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ผูท้ ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อันดับ
หนึ งมีความรวดเร็ วและถูกต้องในการให้บริ การเก็บชําระเงิ นมีค่าเฉลี ย x เท่ากับ 4.01 อันดับทีสองคือ การ
ต้อนรับลูกค้ารวดเร็ ว ทันใจมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 4.00 อันดับทีสามคือ มีการเสิ ร์ฟอาหารทีถูกต้อง แม่นยํา ตรง
ตามทีลูกค้าต้องการมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 3.90
ส่ วนที 4 ข้ อมูลเชิ งพรรณนาเกียวกับการตัดสิ นใจมาใช้ บริการซํHาทีร้ านอาหารแหล่ งท่ องเทียว
การตัดสิ นใจมาใช้บริ ก ารซํา ที ร้ า นอาหารแหล่ ง ท่องเที ยวหาดวอนภา จัง หวัดชลบุ รีพ บว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลีย x เท่ากับ 3.98 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที 5 : สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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สมมติฐานที 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวกับการตัดสิ นใจมา
ใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี พบว่าด้านเพศแตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภาไม่แตกต่างกัน ด้านอายุแตกต่างกันส่ งผล
การตัดสิ นใจมาใช้บ ริ ก ารซําที ร้ า นอาหารแหล่ งท่ องเที ยวหาดวอนภา แตกต่ างกัน ด้านระดับ การศึ ก ษา
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที ร้ านอาหารแหล่ งท่องเที ยวหาดวอนภา จังหวัดชลบุ รี
แตกต่างกัน ด้านสถานภาพแตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีไม่แตกต่างกัน ด้านรายได้รวม
แตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภาแตกต่างกัน ด้านอาชี พ
แตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที ร้ านอาหารแหล่ งท่องเที ยวหาดวอนภา จังหวัดชลบุ รีไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเทียว กับการตัดสิ นใจมาใช้
บริ ก ารซําที ร้ านอาหารแหล่ งท่ องเที ยวหาดวอนนภา จัง หวัดชลบุ รี ด้านยานพาหนะที ใช้ในการเดิ นทาง
แตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําไม่แตกต่างกัน ด้านการจัดทริ ปเดินทางแตกต่างกันส่ งผลการ
ตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ด้านเหตุผลใน
การเดิ นทางแตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน ด้านบุคคลทีเดินทางมาท่องเทียวร่ วมแตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที
ร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ด้านช่ วงเวลาในการท่องเทียวแตกต่าง
กันส่ งผลการท่องเทียวกับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน ด้านจํานวนวันทีมาท่องเทียวแตกต่างกันส่ งผลการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่ง
ท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ด้านแหล่งข้อมูลและข่าวสารทีได้รับแตกต่างกันส่ งผล
การตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 3 ทดสอบความแตกต่างระหว่างส่ วนผสมทางการตลาด กับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การ
ซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภาจังหวัดชลบุรีการทดสอบเงื อนไขของ Multiple Regression
Analysis พบว่าส่ วนผสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียว หาดวอน
นภาจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 65.4

การอภิปรายผล
สมมติฐานที 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที
ร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภาจังหวัดชลบุรี จากการผลศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 พบว่าเป็ น
เพศหญิงและเพศชายเท่ากัน ช่วงอายุ 31 - 40 ปี ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี สมรส รายได้เฉลียต่อเดือน 50,001
บาทขึนไป มีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว ผลจากการทดสอบด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ,สถานภาพ และ
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อาชี พทีแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ,ระดับการศึกษาและรายได้ทีแตกต่างส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
มาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภา จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ทีกล่าวถึง ผูบ้ ริ โภคทีได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนในด้าน
ต่า งๆ ในด้านอายุจะมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยประสบการณ์ ด้า นเพศจะมี ผ ลต่ อการ
เลือกใช้บริ การตามลักษณะความสําคัญ ด้านสถานภาพจะมีผลต่อการตัดสิ นใจเนืองจากลักษณะการใช้ชีวิตที
แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา จะมีผลต่อการตัดสิ นใจในเรื องการรับรู ้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและ
การเกิ ดทัศนคติ ด้านรายได้ จะมีผลต่อการตัดสิ นใจ ในการใช้จ่าย หากรายได้ดีการใช้จ่ายก็คล่องตัว ด้าน
อาชีพมีผลต่อการตัดสิ นใจในเรื องการทํางานให้สามารถบริ หารการใช้จ่ายด้านต่างๆได้
สมมติฐานที 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเทียว กับการตัดสิ นใจมาใช้
บริ การซําทีร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี พบพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยส่ วนมากใช้รถเช่า เดินทางเอง เพือมาอบรม/สัมมนา มากับเพือน ในวันเสาร์ -อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ
จํานวน 2-3 วัน ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากInternet/Social Multimedia จากการทดสอบพบว่าด้านยานพาหนะที
ใช้เ ดิ น ทาง ,เหตุ ผ ลในการเดิ น ทาง ,บุ ค คลที เดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวร่ ว ม ,จํา นวนวัน ที มาท่ อ งเที ยว และ
แหล่งข้อมูลข่าวสารทีได้รับทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียว
หาดวอนภาไม่แตกต่างกัน ด้า นการจัดทริ ปเดิ นทางและช่ วงเวลาการท่องเที ยวแตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนภาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2550: 72) ได้สรุ ปไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการซื อของลูกค้าทีเป็ น
ผูบ้ ริ โภคขันสุ ดท้ายหรื อ บริ โภคสิ นค้าเพือใช้ส่วนตัว โดยผ่านกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื อหรื อเลื อกใช้
บริ การ โดยมีกระบวนการของสิ งทีต้องการจากปั จจัยต่างๆทังจากภายในและภายนอกตัวบุคคลนัน โดยคาด
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
สมมติฐานที 3 ทดสอบความแตกต่างระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การ
ซําทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี การวิจยั ครังนี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจด้านอาหาร ราคา สถานที โปรโมชัน พนักงานและบริ การระดับมากจากการทดสอบพบว่าส่ วนผสม
ทางการตลาดกับการตัดสิ นใจมาใช้บริ การซําที ร้ านอาหารแหล่งท่องเที ยว หาดวอนนภาจังหวัดชลบุ รี มี
ความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 65.4 สอดคล้องผลงานวิจยั ของสุ ภารัตน์ พุทธ์วงค์ (2551) พบว่าระดับความสําคัญ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์,ราคา,บุคลากร,ช่องทางการจัดจําหน่าย,กระบวนการ
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพพบว่าอยู่ในช่ วงมาก ส่ วนในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
อยูใ่ นระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัHงนีH
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1.จากข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จะเห็ น ได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท งเพศหญิ
ั
ง และชายเท่ า ๆกัน โดย
ส่ วนมากมีอายุช่วง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ซึ งสามารถนําข้อมูลทีได้นีมากําหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนกลุ่มเป้ าหมายหลัก มี การตกแต่งร้ านในรู ปแบบร้ านอาหารทีเหมาะกับครอบครั ว อาจจะจัดให้มี
กิจกรรมทีลูกค้าและสมาชิ กในครอบครัวของลูกค้าสามารถมีส่วนร่ วมกับทางร้ านอาหาร เช่ น ในเทศกาล
พิเศษ ทางร้านอาจเชิญลูกค้าร่ วมร้องเพลง หรื อ เล่นเกมส์ และมอบรางวัลของทีระลึกจากทางร้าน เพือสร้าง
ความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า
2. จากข้อมูลพบว่าส่ วนมากมีรายได้ 50,001บาท ขึน แสดงให้เห็นว่าลูกค้าทีมีกาํ ลังในการซื อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การอยูใ่ นระดับทีสู ง ซึ งสามารถวางแผนการตลาดโดยการเจาะกลุ่มเป้ าหมายระดับสู ง เช่น สิ ทธิ
พิเศษเมือรับประทานอาหารครบ5000 บาท จะได้รับบัตรส่ วนลดมูลค่า 200 บาทเมือมาทานอาหารทีร้านใน
ครังต่อไป ซึ งนอกจากจะมาใช้บริ การบ่อยครังแล้ว แนวโน้มทีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนีจะบอกต่อคนใกล้ชิดที อยูใ่ น
ระดับเดียวกันยังมีสูงอีกด้วย
3. จากข้อมูลเกี ยวกับพฤติ กรรมส่ วนบุ คคลของลูกค้า พบว่า เดิ นทางมากับเพือน ในช่ วงเวลาวัน
เสาร์ -อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงควรมีการบริ หารจัดการรู ปแบบทีรองรับการประชุ ม อบรม สัมมนาเป็ น
หมู่คณะ มีการรองรับทีเพียงพอต่อจํานวนลูกค้า โดยเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ตอ้ งมีการรองรับมากเป็ นพิเศษ
4. ข้อมูลส่ วนผสมทางการตลาด มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ก็ควรรักษาคุณภาพในด้านต่างๆ
เช่น ควรรักษามาตรฐานรสชาดอาหาร เครื องดืม พร้อมทังมีการพัฒนาปรับปรุ งนําเสนอเมนูใหม่ๆ เพือเพิม
คุ ณค่าทางโภชนาการ ความหลากหลาย ให้สร้ างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าได้มากขึน ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด อาจจะมีการขยายช่ องทางให้ขอ้ มูล ทําการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ Facebook เช่ น หากมีการกด
แชร์ เพจใน Facebookแล้วนํามาแสดงให้ทางร้านดู จะได้รับส่ วนลด10% ถือเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เพิมฐานลูกค้าใหม่

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัHงต่ อไป
จากผลการวิจยั เรื อง “รู ปแบบการจัดการบริ หารของร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา
จังหวัดชลบุรี” ซึ งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการร้านอาหารแหล่งท่องเทียวในจังหวัดชลบุรี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มนักท่องเทียวแล้ว ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการวิจยั
ครังต่อไปดังต่อไปนี
1. อาจมีการศึกษาวิจยั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มนักเทียวในด้านบริ การสาธารณูปโภค
อืนๆ เช่น โรงแรมพีพัก ยานพาหนะ ตลอดจนสิ งอํานวยความสะดวกอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับท่องเทียวใน
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แหล่งท่องเทียวจังหวัดชลบุรี ซึ งจะส่ งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแหล่งท่องเทียวต่างๆ รวมทัง
ร้านอาหารแหล่งท่องเทียวด้วย
2. อาจมีการศึกษาวิจยั ถึงรู ปแบบการจัดการบริ หารของร้ านอาหารแหล่งท่องเทียวในพืนทีแหล่ง
ท่องเทียวอืนๆ ของจังหวัดชลบุรีดว้ ย เพือให้ทราบถึงความแตกต่างของรู ปแบบการจัดการบริ หารร้านอาหาร
แหล่งท่องเที ยวในพืนที อื นๆ ซึ งจะให้เกิ ดการเปรี ยบเทียบและเรี ยนรู ้ ถึงปั จจัยต่างๆ ทีมี ผลต่อการจัดการ
บริ หารร้านอาหารแหล่งท่องเทียวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป.
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