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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม	ความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนและกลยุทธ์

ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย	และแนวทางในการพฒันาธุรกิจร้านอาหารไทยระดับ	

มิชลินสตาร์	 เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวจีน	 โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้ทฤษฎี

ฐานรากเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมและประสบการณ์โดยตรง	 โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก

เล่าเร่ืองทีตั่วเองมปีระสบการณ์มา	มกีารใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นเคร่ืองมอืหลกั	และท�าการศกึษาจากกลุม่

ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย	ระดับมิชลินสตาร์	8	ร้าน	ตัวแทนจากภาครัฐ	1	คน	ตัวแทนจากบริษัทเอกชน	

2	คน	และนักท่องเที่ยวจีนที่มาใช้บริการร้านอาหารไทย	ระดับมิชลินสตาร์	30	คน	เครื่องที่ใช้ในการศึกษา

คือ	แบบสัมภาษณ์	โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	เรียบเรียงเชิงพรรณนา	ผลการศึกษาพบว่า	1)	ความต้องการ	

และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนชอบการบริการที่ใส่ใจและรวดเร็ว	 ชอบรสชาติของอาหารและความสด

ใหม่	 เมนูควรมีรูปภาพ	 หรือใช้เมนูภาษาจีน	 และควรเพิ่มช่องทางในการช�าระเงินให้มากขึ้น	 ราคาไม่ค่อย

ส่งผลต่อการตดัสนิใจมากนัก	หากบริการทีไ่ด้รบัน้ันคุม้ค่า	คุม้ราคา	และนักท่องเทีย่วจีนนิยมใช้สือ่ออนไลน์ใน

การสบืหาข้อมลูเก่ียวกับการท่องเทีย่วและเลอืกร้านอาหาร	2)	กลยทุธ์ทางการตลาด	โดยการน�าส่วนประสม

ทางการตลาดการบริการ	 (8P’s)	 มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทย	 ได้แก่	 กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านการจัดจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ด้านกระบวนการ	ด้านประสิทธิภาพ

และคุณภาพ	ด้านคน	ด้านกายภาพ	

ค�าส�าคัญ : ร้านอาหารไทยมิชลินสตาร์, พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน, กลยุทธ์ทางการตลาด 
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Abstract

 The objectives of this study were to study 1) the behaviors and demands of 

Chinese tourists, 2) the marketing strategies of the Thai restaurant business and the 

guidelines in developing Thai restaurant business with Michelin Star for Gastronomic 

Tourism of Chinese tourists. This study applied qualitative approach, survey method, 

data analysis in grounded theory studies by studying a group of eight Thai restaurants 

with Michelin Star, one representative from the Tourism Authority of Thailand, two 

representatives from tour agency and 30 Chinese tourists. The tool used in the study 

was an in-depth interview.

 The research findings showed that

 1) As for the behaviors and demands of the Chinese tourists, it was found that 

they liked attentive and fast services, they liked the taste and freshness of the food, 

other than that, they would like the menu to have pictures and Chinese explanation, 

besides there should be more payment methods. The prices did not affect their decision 

if the service and food quality were value for money, they liked to use the social 

media for information on tourism and restaurants.

 2) Marketing strategies of Thai restaurant business with Michelin Star level 

were the guidelines of Service Mix or the 8 P’s, namely Product, Price, Place, Promotion, 

Process, Productivity, People, and Physical Evidence.

Keywords : Thai Michelin Starred Restaurant, Chinese Tourists Behavior, Marketing 

 Strategies 
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บทน�ำ 

	 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิและเป็นทีย่อมรบั

เกือบทุกประเทศ	 และยังมีการน�าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสินค้าหลักในระบบการลงทุนทาง

ด้านการค้า	 เช่น	ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจโรงแรม	ซึ่งหลายประเภทสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

นั้นนับว่ามีความส�าคัญอยู่มาก	 ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่าเติบโตเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทีห่ลากหลาย	รวมถงึการมภูีมปิระเทศทีส่วยงาม	และอีกทัง้ประเทศไทยยังมคีวามพร้อมในการรองรบั

นักท่องเที่ยวมากขึ้น	(ชนิดา,	2558)	โดยรัฐบาลได้เห็นถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

และได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญนี้	 และยังบรรจุให้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ฉบับที่	 4	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ	 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของภูมิภาคบนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยกรธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	 และ

ความเป็นไทย	ดังนั้น	การท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญเป็นอันดับต้น	ๆ	

ของประเทศ	 สามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�านวนกว่าหลายแสนล้านบาทในแต่ละปี	 แสดงให้

เหน็ว่าการท่องเทีย่วนัน้เป็นอุตสาหกรรมทีส่�าคัญระดับชาติ	และเช่ือว่ามคีวามส�าคัญมากขึน้ในอนาคต

	 จากสถิติตัวเลขของจ�านวนนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีเ่ข้าสูป่ระเทศไทย	ของกองเศรษฐกจิ

การท่องเที่ยวและกีฬา	ประจ�าปี	2562	พบว่าประเทศไทยมีอัตรานักท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงจาก

เดิมและคาดว่าจะมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนที่จ�านวนมากเป็นอันดับที่

หนึ่ง	 มีจ�านวนเข้าประเทศในอัตราสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก	 ดังนั้นนักท่องเท่ียวจีนจึงเป็น

ฐานรายได้ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่มากที่สุดส�าหรับประเทศไทย	และนักท่องเที่ยวจีนเริ่มมีการใช้จ่าย

ในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้การรักษาฐานนักท่องเที่ยวจีนเดิมให้กลับมาเที่ยวซ�้าและ

เชิญชวนนักท่องเที่ยวใหม่ให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวไทยมากข้ึน	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดได้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น	 จ�านวนนักท่องเที่ยวจีน	 ที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 นั้น	 จะส่งผลให้เกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตอีกด้วย	 เพราะฉะนั้น	 หากนักท่องเที่ยวจีนลดจ�านวนลง	

จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทย	โดยมีผลกระทบถึงรายได้รวมของการท่องเที่ยว	 เนื่องจาก

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนนั้นแตกต่างจากนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา	 กล่าวคือ	

นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเท่ียวตลอดท้ังปี	 ในขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปและอเมริกาที่มามาก

ในช่วงต้นปีและปลายปีเท่านั้น	 แนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นจาก

120	ล้านครั้งเป็น	220	ล้านครั้ง	 รวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก	250	
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พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น	450	พันล้านเหรียญสหรัฐ	นอกจากนั้นยังพบว่านักท่องเที่ยวจีนยังเป็นฐาน

รายได้อันดับต้น	ๆ	ของการท่องเที่ยวที่ใหญ่มากที่สุดส�าหรับประเทศไทย	และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	ซึ่งมี

ความจ�าเป็นอย่างมากท่ีต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	และจ�าเป็นต้องมกีารแบ่งกลุม่ทางการ

ตลาดเพื่อความชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ได้	 และตรงตามกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของ

นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด	(สรรเพชร	&	อานนท์,	2560)	

	 นอกจากมองในภาพรวมของประเทศแล้ว	ประเทศไทยยงัมกีรงุเทพฯ	เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวาม	

โดดเด่นในเรื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเยือน	 และยังเด่นทางด้าน

วัฒนธรรมอาหารแห่งหนึ่งของโลก	 โดยมีอาหารที่น่าต่ืนตาต่ืนใจให้เลือกสรรจากร้านอาหารหลายรูป

แบบ	ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสุดหรู	ร้านอาหารในบรรยากาศที่ทันสมัย	หรือร้านอาหารริมทาง	ซึ่งท�าให้

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนต่างรู้สึกต่ืนเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สัมผัสและค้นพบวัฒนธรรมด้านอาหาร

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในกรุงเทพฯ

	 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	(Gastronomic	Tourism)	ได้เข้ามามีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย

มากขึ้น	 โดยมีการส่งเสริมและชูเรื่องของอาหารไทย	 อาหารท้องถิ่นและวัฒนธรรมการกินเข้ามาช่วย

ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วไทยมากขึน้	โดยนกัท่องเทีย่วกลุม่หลกั	อย่างนกัท่องเทีย่วจนีกม็ค่ีาใช้จ่าย

ในการท่องเที่ยวในส่วนของอาหารเป็นจ�านวนมาก	 รองจากค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า	 และรองลงมา

คือ	 ค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพ	 เช่น	 นวด	สปา	 เป็นต้น	 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	 2561)	 ซึ่งพบว่า

ผู้บริโภคชาวจีนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น	 ท�าให้เมื่อต้องท�าอาหารเองที่บ้านจึงต้องการ

รสชาติอาหารให้เหมอืนกบัทานทีร้่านอาหาร	โดยเมนทูีน่ยิมกลบัไปทดลองท�าทีบ้่านได้แก่	แกงกะหรีไ่ก่	

ปลาเปรี้ยวหวาน	 เป็นต้น	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในด้านนี้	 ซ่ึงเป็น

ปัจจัยทีส่ามารถดึงดูดนกัท่องเทีย่วให้เข้ามาในประเทศมากขึน้	โดยชูเรือ่งร้านอาหาร	วฒันธรรมอาหาร

การกนิเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วในประเทศไทยให้ต่ืนตัวมากขึน้	โดยการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้ประกาศความร่วมมือกับ	มิชลิน	ไกด์บุ๊ค	อย่างเป็นทางการใน

การเปิดตัวคู่มือแนะน�าร้านอาหารและที่พักระดับโลก	 “มิชลินไกด์”	 ฉบับกรุงเทพฯ	 โดยคู่มือแนะน�า

ร้านอาหารและที่พักในกรุงเทพฯ	ประจ�าปี	2561	เป็นปีแรก	เพื่อให้คนท้องถิ่น	นักท่องเที่ยว	ตลอดจน

นักท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ	 ได้เพลิดเพลินกับร้านอาหารที่คัดสรรไว้ใน	 “มิชลิน	 ไกด์”	 ตามงบประมาณ	

รสนิยม	และความชื่นชอบเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

	 คู่มือ	“มิชลิน	ไกด์”	ฉบับกรุงเทพฯ	เป็นฉบับที่ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่	2	ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 และเป็นประเทศที่	 6	 ในเอเชีย	 ต่อจากประเทศจีน	 ญ่ีปุ่น	 ไต้หวัน	 ฮ่องกงและ

มาเก๊า	สิงคโปร์	ที่มีคู่มือมิชลินไกด์	เป็นของตนเอง	และถือว่าเป็นอีกก้าวส�าคัญของมิชลินไกด์	ในการ

รกุขยายตัวเข้าสูต่ลาดเอเชีย	(Marketingopps!,	2017)	ซ่ึงการท�าการตลาดของมชิลนิไกด์บุค๊นบัเป็น



417

◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆

กรณีศึกษาที่ดีมาก	โดยผ่านไป	100	ปีคุณค่าก็ยังไม่หายไป	จากเล่มแรกในประเทศฝรั่งเศส	ปี	1900	

จนถงึปี	2018	โดยมจุีดเริม่ต้นจากการขายยางรถยนต์	มชิลนิไกด์เล่มแรกนัน้มจี�านวนท้ังสิน้	399	หน้า	

โดย	33	หน้าแรกเป็นคู่มือการติดตั้งและการดูแลยางมิชลิน	ส่วนอีก	50	หน้าเป็นการโฆษณาชิ้นส่วน

รถยนต์	และที่เหลือเป็นข้อมูลของโรงแรม	ที่พัก	ร้านอาหาร	และแผนที่คร่าว	ๆ 	รวมไปถึงสถานที่เติม

น�้ามัน	 เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีปั๊มน�้ามัน	 จึงต้องไปซ้ือน�้ามันจากร้านขายยา	 ด้วยคุณสมบัติน้ีท�าให้

มชิลนิไกด์เป็นสิง่ทีท่กุคนขาดไม่ได้ในรถยนต์	เมือ่เวลาผ่านไป	บรษิทัมชิลนิได้จัดท�าการเรตต้ิงโรงแรม

และร้านอาหารขึน้	เพือ่ต้องการพฒันาไกด์บุค๊ให้ดีขึน้	และค่อย	ๆ 	เอาเนือ้หาอ่ืน	ๆ 	ออกไป	จนเหลอืแค่

ร้านอาหารและโรงแรม	 จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจึงท�าให้เห็นว่า	 วงการอาหารและเครื่องด่ืมมี

ความต่ืนตัวและให้ความสนใจกับมิชลินไกด์เป็นอย่างมาก	 โดยเมื่อมีมิชลินไกด์เข้าสู่ประเทศแล้ว	

กย่็อมท�าให้อยากให้ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและทีพ่กั	อยากให้สถานประกอบการของตนไปอยูใ่น

ไกด์บุค๊	เพือ่จะท�าให้สถานประกอบการร้านอาหารและทีพ่กัได้เป็นทีรู่จั้กไปในวงกว้างและสากลมากขึน้	

จึงท�าให้ร้านอาหารมีการรักษามาตราฐานและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในเล่มมิชลินไกด์	และ

ถือเป็นการท�าการตลาดโดยทางอ้อมกับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

	 เพื่อศึกษาถึงความต้องการ	พฤติกรรมทั่วไปของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อร้านอาหารไทย	ระดับ	

มิชลินสตาร์	 และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย	 รวมทั้งแนวทาง

ในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์	เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน

ทบทวนวรรณกรรม

	 งานวิจัยฉบับนี้มีการใช้แนวคิดด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวจีน	 ผู้วิจัยจึงมีการตรวจเอกสารในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทย

โดยมีทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ	การท่องเที่ยวเชิง

อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการศึกษา	โดยสรุปแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้	

	 1.	ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (SWOT	Analysis)	 (Kotler	 &	 Scheff,	 1997)	

โดย	SWOT	มาจากพยัญชนะภาษาอังกฤษ	4	ตัว	ได้แก่	S	–	Strengths,	W	–	Weaknesses,	O	–	

Opportunities,	T	–	Threats	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก	 และสภาพแวดล้อมภายใน	 ซ่ึงท�าให้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน	 และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก	
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◆ เปรมฤดี ชัยรุ่งเรืองสิน ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ◆

	 2.	ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ	(Kotler,	2003)	โดยส่วนใหญ่นักการตลาดมัก

จะใช้ส่วนประสมทางการตลาด	 (Marketing	Mix)	 หรือ	 4P’s	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 ด้านสินค้าและ

บริการ	 (Product)	 ด้านราคา	 (Price)	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 (Place)	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	

(Promotion)	แต่ตามหลกัความจรงิของการบรกิารจะเกีย่วกับปัจจัยความต้องการของลกูค้าและมเีวลา

เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 เราจึงต้องน�าหลักการของ	 8P’s	 ของการบริหารส�าหรับธุรกิจการบริการแบบ

บูรณาการ	ซึ่งองค์ประกอบต่าง	ๆ	เหล่านี้	จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้จัดการด้านบริการ

ด้วย	ซึ่งมีดังนี้	

	 	 (1)	ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ในท่ีนี้หมายถึงบริการ	 ต้องพิจารณาความจ�าเป็นและความ

ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	 เพื่อธุรกิจสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้

ได้มากที่สุด	 ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทางด้านรูปแบบ	 และการด�าเนินงาน	

ดังนั้น	กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกันด้วย	

	 	 (2)	ราคา	(Price)	การตั้งราคาในการขายสินค้าหรือบริการ	ต้องค�านึงถึงต้นทุนในการผลิต

สินค้ารวมถึงต้นทุนด้านการให้บริการที่มีต่อลูกค้ามาพิจารณาร่วมด้วย	องค์กรต้องหาวิธีที่ท�าให้ต้นทุน

การผลิตสนิค้าและบริการนอ้ยสดุ	หากต้นทนุการผลติสูงอาจจะน�ามาใช้ในการตดัสินใจในการตั้งราคา	

ทั้งนี้ต้องตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผลและให้ลูกค้ารู้สึกว่าราคาที่ตั้งมานั้นคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ

	 	 (3)	การจัดจ�าหน่าย	(Place)	การจัดจ�าหน่ายต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับ

บริการ	 การส่งมอบสินค้า	 สถานที่	 และเวลาในการส่งมอบ	 การจัดจ�าหน่ายการบริการต้องพิจารณา

ถึงท�าเลที่ต้ัง	 เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปถึงสถานที่ด้วยตนเอง	 จึงต้องการ

สถานที่ที่เหมาะสม	

	 	 (4)	การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 คือเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ท�า

ตามในสิ่งที่องค์กรได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 ได้แก่	 การก่อให้เกิดความตระหนักและรู้จัก

ในสินค้าและบริการมากขึ้น	มีความต้องการซื้อ	และสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	โดยมีวิธีการที่ต่างกัน

ไปตามลักษณะพฤติกรรมของลูกค้า	 ได้แก่	 การส่งเสริมการขาย	 การประชาสัมพันธ์	 การโฆษณา

การขายโดยใช้พนักงาน	และการตลาดทางตรงที่มีคุณสมบัติ	

	 	 (5)	กระบวนการ	 (Process)	 กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือเวลาและประสิทธิภาพในการบริการ

ดังนั้น	 กระบวนการบริการที่ดีจึงจ�าเป็นต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบและ

สร้างสรรค์	โดยต้องอาศัยวิธีการในการวางแผน	รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัติการ	เพื่อที่พนักงานจะได้

ไม่เกิดความสับสน	ท�างานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน	และงานที่ได้ต้องดีมีประสิทธิภาพ
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◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆

	 	 (6)	ประสิทธิภาพและคุณภาพ	 (Productivity	 and	 Quality)	 การเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นความพยายามในการท�าให้ต้นทุนรวมของการบริการต�่าลง	 โดยการตัดค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 หรือลด

กระบวนการบางอย่างลง	ส�าหรบัการสร้างคุณภาพเป็นการพยายามในการสร้างความแตกต่างและสร้าง

ความภักดีของลูกค้า	

	 	 (7)	คน	 (People)	 คนเป็นปัจจัยส�าคัญที่อาจท�าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผู้ท�าลาย

คุณภาพก็ได้	 บริษัทต้องเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรือบุคคลากรเป็นส�าคัญ	 ต้ังแต่การสรรหา	

การฝึกอบรม	และกระตุ้นพนักงาน	โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง	

	 	 (8)	สิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได้	(Physical	Evidence)	ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริการ	เป็น

องค์ประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็น	และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	เช่น	อาคาร

ส�านกังาน	การแต่งกายของพนกังาน	การตกแต่งส�านกังาน	สญัลกัษณ์ของบรษิทั	ซ่ึงอาจช่วยเสรมิสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า	รวมถึงเป็นการสะท้อนรสนิยมของลูกค้าด้วย	ดังนั้น	บริษัทจึงควรต้องจัดการ

ให้ดี	เพราะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

	 3.	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	(Gastronomic	Tourism)	ในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

มีบทความวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีมาสโลว์กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 (Tikkanen,	

2007)	โดยให้ข้อสรุปว่ามีความสอดคล้องกัน	ดังนี้	

	 	 (1)	ความต้องการทางกายกบัการท่องเทีย่วเชิงอาหาร	เพือ่เป็นการตอบสนองความต้องการ

ทางร่างกาย	และอาหารสามารถดึงดูดใจและท�าให้เกดิการท่องเทีย่วได้	เช่น	การล่องเรอืส�าราญระหว่าง

ฟินแลนด์และสวีเดน	ในช่วงปี	ค.ศ.	1960	ซึ่งยุคนั้นอาหารในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่วางขายใน

ประเทศมีจ�านวนจ�ากัดและมีตัวเลือกน้อยกว่าในปัจจุบัน	ดังนั้น	 การเดินทางของนักท่องเที่ยวบนเรือ

ส�าราญจึงเป็นโอกาสส�าหรับการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แบบปลอดภาษี	 และยังหมายถึงได้

ลิ้มลองอาหารหลาย	ๆ	ประเภทในราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย	

	 	 (2)	ความต้องการความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	โดยในปี	ค.ศ.	2003	มีการ

จัดประชุมขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเรื่ององค์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยและสุขอนามัย	(Food	Safety)	

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	 ซึ่งเป็นระดับนานาชาติและมีผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจาก

ทั้งภายในและต่างประเทศกว่า	400	คน	

	 	 (3)	ความต้องการด้านสังคมกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 การเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน

ประเพณี	หรือเทศกาลส�าคัญ	ๆ	ต่าง	ๆ	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม	ได้พบปะ	พูดคุยและ

ท�าความรู้จักระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกัน	หรือนักท่องเที่ยวกับคนในแหล่งชุมชนนั้น	ๆ	เช่น	เทศกาล

เบียร์	October	Fest	ในเยอรมนี	เป็นต้น
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	 	 (4)	ความต้องการการยอมรับและยกย่องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 เมื่อนักท่องเท่ียว

มีความรู้สึกสนใจและยอมรับอาหารที่มีวัฒนธรรมต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง	 ก็ย่อมให้เกิดการ

ยอมรับและนับถือในภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมนั้น	ๆ	น�ามาให้เกิดแรงจูงใจในการสนใจเกี่ยวกับอาหาร

และวัตถุดิบพื้นบ้าน	เช่น	นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสนใจวัฒนธรรมการกินของคนฟินแลนด์	เป็นต้น	

	 	 (5)	ความต้องการประสบความส�าเร็จกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	การเดินทางด้วยเหตุผล

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการประกอบอาหาร	เช่น	การเดินทางไปร่วมงาน	World	Organic	

Trade	Fair	ที่ประเทศเยอรมนี	หรือแม้แต่การเดินทางเพื่อไปศึกษาและร่วมชั้นเรียนในการท�าอาหาร	

(Cooking	Class)	เป็นต้น	

	 4.	พฤติกรรมผู้บริโภค	 (Schiffman	&	 Kanuk,	 1994)	 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ท�าการ

ซ้ือ	 ท�าการค้นหา	 การใช้	 การประเมินผล	 การใช้สอยผลิตภัณฑ์	 และการใช้บริการ	 ซ่ึงคาดว่าจะ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง	หรอืเพือ่ตอบสนองความต้องการภายในองค์กรหรอืแม้แต่ภายใน

ครวัเรอืน	จึงท�าให้ผู้บรโิภคแต่ละรายนัน้มคีวามแตกต่างกันไปโดยจ�าแนกและแบ่งตามประชากรศาสตร์	

เช่น	รายได้	อายุ	ระดับการศึกษา	ศาสนา	ค่านิยม	วัฒนธรรม	ประเพณีและรสนิยม	เป็นต้น	ในด้าน

พฤติกรรมการกิน	การใช้	การซื้อ	และความคิดของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้บริโภคนั้นย่อมต่างกัน	ท�าให้

เกดิสนิค้าและบรกิารหลายชนดิ	เพือ่ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง	ๆ 	ของผู้บรโิภคกลุม่เป้าหมาย	

นอกจากเรื่องของประชากรศาสตร์ที่ท�าให้ผู้บริโภคแตกต่างกันแล้ว	 ก็ยังมีปัจจัยอื่น	 ๆ	 ที่ท�าให้ให้เกิด

การบรโิภคทีแ่ตกต่างกันด้วย	การศึกษาเชิงพฤติกรรม	การตัดสนิใจและการกระท�าของผู้บรโิภคทีเ่กีย่ว

กับการซ้ือและการใช้สินค้าจากทรัพยากรที่มีอยู่ท้ังเงิน	 เวลา	 และก�าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการ

ต่าง	ๆ	อันประกอบด้วย	ซื้ออะไร	ท�าไมจึงซื้อ	ซื้อเมื่อไร	อย่างไร	ที่ไหน	และบ่อยแค่ไหน	และโดย

ส่วนใหญ่เป็นการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้า	และบรกิารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ได้รบัความพอใจสงูสดุจากทรพัยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	(วันดี,	2554)

วิธีกำรวิจัย 

 แบบแผนกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	โดยการสร้างทฤษฎีฐานราก	ด�าเนิน

การศึกษาวิจัยจากปรากฎการณ์จริงที่เกิดขึ้น	และสร้างองค์ความรู้จากฐานราก	(Grounded	Theory)	

โดยการเข้าถึงแหล่งข้อมูล	 รวมรวม	 วิเคราะห์และตีความจากบุคคลในพื้นที่จริงด้วยตัวเองของผู้ให้

ข้อมูล	นอกจากนั้น	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บข้อมูล	ศึกษาเฉพาะพื้นที่เป็นหลัก	ได้แก่	ร้านอาหารไทยระดับ

มิชลินสตาร์	 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 จ�านวน	 8	 ร้านและส�ารวจความคิดเห็นจาก
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◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆

นกัท่องเทีย่วจีนในประเทศไทยทีใ่ช้บรกิารร้านอาหารไทย	ระดับมชิลนิสตาร์	จ�านวน	30	คนและตัวแทน

ภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวจีนจ�านวน	 3	 คน

นอกจากนีย้งัศึกษาจากเอกสารอ้างอิง	สอบถามผู้ทีเ่กีย่วข้อง	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์	และการสังเกตุอย่างไม่มีส่วนร่วม	โดยศึกษาตามกรอบความคิด

การวิจัยท่ีได้ต้ังไว้	 เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�าหนด	 โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการ

รวบรวมข้อมูล	ดังนี้	ผู้วิจัย	(Researcher)	เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	

ผู้วิจยัต้องเตรยีมพร้อมก่อนลงพืน้ที	่เตรยีมแนวค�าถาม	เพือ่ให้ถามได้ตรงประเด็น	และครอบคลมุตาม

ที่ต้องการทราบถึงข้อมูลของผู้ที่เข้าไปขอเก็บข้อมูลและการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล	 การใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก	เพื่อใช้ส�าหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	แนวค�าถามส�าหรับนักท่องเที่ยวจีน

ที่มาใช้บริการในร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์	 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย	 ตัวแทนจาก

ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบทบาทการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	 น�ามาสรุปพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวจีนว่ามีแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการอย่างไร	 รวมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาดในธุรกิจร้านอาหารไทย	 รวมไปถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของ

นักท่องเที่ยวจีน	 โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Open-Ended)	 เช่น	 การเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารไทย	ระดับมิชลินสตาร์	ว่ามีการเลือกใช้อย่างไร	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง	วิธีการจอง	ความพึงพอใจ

ที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหารไทย	ระดับมิชลินสตาร์	และความคุ้มค่าคุ้มราคา	

 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน	 และ

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยโดยที่ผู้วิจัยได้ศกึษาค้นคว้าจากหนังสือและเอกสาร	บทความ	และ

งานวิจัยต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยได้รวบรวมข้อมลูจากวธิกีารสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม	เป็นการสงัเกตโดย

ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว	การสัมภาษณ์	ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In	depth	Interview)	โดยผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา	 คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยการสร้างแนวค�าถามเพื่อ

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า	ซึ่งข้อค�าถามต่าง	ๆ	สามารถแตกประเด็นค�าถามในระหว่างการ

สัมภาษณ์	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการซักถาม	พูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเอง	เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่เป็นแหล่ง

ข้อมลูเกดิกงัวลัใจในการให้ค�าตอบ	ซ่ึงอาจมผีลต่อความเช่ือถอืของข้อมลู	การซักถามในประเด็นและ

ข้อค�าถามต่าง	ๆ	มีการปรับเปลี่ยนล�าดับไปได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม	
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 เพื่อศึกษาตามกรอบความคิดวิจัยที่ก�าหนดนั้น	 โดยมีการน�าเสนอในแบบความเรียง	สรุปข้อ

ค้นพบที่ส�าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้	 โดยยึดหลักแนวทางทฤษฎีฐานราก	 ซ่ึงเป็น

ทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะคือ	 เป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่เป็นไปตามปรากฏการณ์จริงมาก

ที่สุด	 การสร้างมโนทัศน์เชิงทฤษฎีและน�ามาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับทฤษฎี	 ผู้วิจัยจะน�า

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 แล้วน�าบทสนทนาหรือข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�านวน

มากนั้นมาแยกส่วน	 และจัดระบบขึ้นใหม่	 โดยอาศัยการตีความของผู้วิจัย	 ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้กระท�าเป็นขั้นตอนคือ	 การล�าดับ	 เรียบเรียงเหตุการณ์	 แยกทีละประเด็นตามวัตถุประสงค์	 สร้าง

แนวคิด	(Concept)	ซึ่งเป็นขั้นตอนของการน�าเอาข้อมูลที่แตกออกเป็นหน่วยย่อย	ๆ	กลับมารวมเข้า

ใหม่	แต่เป็นการรวมเพือ่ให้ได้ข้อมลูเป็นกลุม่	ๆ 	ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ทีห่น่วยย่อยเหล่านัน้มต่ีอกนั	

โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	จากนั้นผู้วิจัยด�าเนินการ	เขียนพรรณนา	

สรุปผล	อภิปราย	

 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล

	 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ	เรียกว่า	“การตรวจสอบข้อมูล	

สามเส้า	(Triangulation)”	(ชาย,	2549)	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	การตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมลู	(Data	Triangulation)	จะเน้นการตรวจสอบข้อมลูท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ	นัน้มคีวามเหมอืน

กันหรือไม่	ถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อมูลมาเหมือนกัน	แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง	

การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย	 (Investigator	 Triangulation)	 จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัย

ว่าได้ค้นพบข้อมูลที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร	ซึง่ถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อมูล

ทีค้่นพบได้มามคีวามเหมอืนกนั	แสดงว่าข้อมลูทีผู้่วจัิยได้มามคีวามถกูต้อง	การตรวจสอบสามเส้าด้าน

ทฤษฎี	(Theory	Triangulation)	จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามี	การใช้	ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว	ข้อมูล

ทีไ่ด้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรอืไม่	ถ้าผู้วิจัยพบว่าข้อมลูท่ีได้มาไม่ว่าจะน�าทฤษฎีใดมาใช้	ได้ข้อมลู

ค้นพบที่เหมือนกัน	แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง

ผลกำรวิจัย

	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	2	กลุ่ม	ทั้งทางด้านผู้ใช้บริการ	(Demand)	

และผู้ให้บริการ	(Supply)	โดยผลการวิจัยพบว่า	นักท่องเที่ยวจีนจ�านวน	30	คนที่ใช้บริการร้านอาหาร

ไทยระดับมิชลินสตาร์	 มีนักท่องเที่ยวจีนอายุระหว่าง	 21-30	 จ�านวน	 10	 คน	 อายุระหว่าง	 31-40	

จ�านวน	 15	 คน	 อายุระหว่าง	 41-50	 จ�านวน	 5	 คน	 และอายุมากกว่า	 40	 ปีขึ้นไปไม่ได้ข้อมูลจาก
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◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆

การสัมภาษณ์เลย	มีนักท่องเที่ยวจีนเพศหญิงซึ่งมีจ�านวน	21	คน	มากกว่าเพศชายซึ่งมีจ�านวน	9	คน	

โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านของบริการทั้งหมดจ�านวน	 23	 คน	 และความ

พึงพอใจในระดับปานกลาง	7	คน	ซึง่ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์นั้นนักท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์เป็น

ทิศทางเดียวกันว่า	ชอบคุณภาพอาหาร	เครื่องดื่มและบริการที่ดี	บรรยากาศร้าน	ชอบความอ่อนน้อม	

ความยิ้มแย้มแจ่มใส	 และความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานบริการ	 เมนูที่มีรูปอาหารท�าให้

เข้าใจง่าย	ความคุ้มค่ากบัเงินทีจ่่ายไป	ส่วนความพงึพอใจในด้านอาหารนัน้	ชอบรสชาติของอาหารและ

ความสดใหม่	 ที่ส�าคัญชอบอาหารที่มีความร้อนหรือมีอุณหภูมิที่ร้อนพอเหมาะเป็นที่พึงพอใจมาก

ด้านการรบัรูเ้กีย่วกบัร้านอาหาร	สรปุได้ว่า	นกัท่องเทีย่วจีนเลอืกร้านอาหารไทยจากการแนะน�าจากเพือ่น	

คู่มือ	Michelin	Guide	Book	การสืบค้นจากอินเตอร์เนต	นิตยสาร/สื่อมีเดีย	เดินทางไปเองโดยไม่มี

ใครแนะน�า	(Walk-in)	และพนักงานของโรงแรมเป็นผู้แนะน�า	ด้านที่ไม่ชอบ	ได้แก่	 เมนูควรมีความ

หลากหลายกว่านี้	 และควรมีช่องทางในการช�าระเงินหลายช่องทาง	 เช่น	 การช�าระด้วยบัตรเครดิตที่

นักท่องเที่ยวจีนนิยมถือ	เช่น	Alipay,	Wechatpay	

	 ทางด้านกลุ่มตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 จ�านวน

3	คน	 โดยมีผลการศึกษาดังนี้	 โดยตัวแทนจาก	Thai	Elephant	Group,	Destination	Asia	และ

ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ได้ให้ข้อมูลและมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า	แนวโน้ม

ของการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยนักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมที่ชอบ

ใช้	 Social	Media	 ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ	 รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายต่อทริปค่อนข้างสูง	 หาก

บริการนั้นมีคุณภาพที่ดี	 คุ้มค่าคุ้มราคา	 ข้อเสนอแนะส�าหรับร้านอาหารไทยควรเน้นเรื่องของคุณภาพ

ด้านอาหารและบริการให้มาก	รวมทั้งความสะอาดก็ส�าคัญ	ส�าหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัลมิชลิน

สตาร์	มีผลค่อนข้างมากในเรื่องของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ	ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นว่าร้าน

อาหารระดับนี้จะมีมาตราฐานที่สูงและเชื่อถือได้โดยไม่ท�าให้ลูกค้าของตนผิดหวัง	และร้านอาหารไทย

ควรเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนๆด้วย	 เช่น	 ธุรกิจน�าเที่ยว	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มช่องทางในการท�าธุรกิจ

นอกจากนี้	 ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน	 โดยการท�าการตลาดผ่านสื่อออนไลน	์

การรับจองผ่านออนไลน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนหันมาใช้	 Mobile	 Payment

มากขึน้	จึงควรเพิม่ช่องทางในการช�าระเงินให้หลากหลายมากขึน้เช่นกนัเพือ่ตอบสนองพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวจีน

	 ทางด้านผลสรุปฝั่งผู้ให้บริการ	(Supply)	โดยผู้ประกอบการทั้ง	8	ร้าน	คือ	ร้านเสน่ห์จันทน์	

ร้านสวรรค์	ร้านสระบวับายกนิกนิ	ร้านชิม	บายสยามวิสดอม	ร้านเมธาวลยัศรแดง	ร้านอาหาร	ร้านเรอืน

ป้ันหยา	และร้านสวนทพิย์	โดยมผีลการศึกษา ดงันี ้ร้านอาหารไทยต้องรกัษาคุณภาพทัง้ด้านอาหารและ

บริการให้มีความคงเส้นคงวา	เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รู้สึกถึงความใส่ใจ	ควรฝึกอบรมพนักงานบริการ
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◆ เปรมฤดี ชัยรุ่งเรืองสิน ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ◆

อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ลกูค้าทีม่ารบับรกิารเกดิความประทบัใจ	และได้มาตรฐานเหมอืนกนั	มกีารบอก

ต่อ	(Word	of	Mouth)	และเพื่อให้เกิดการใช้บริการซ�้า	(Repeat	Customer)	การตั้งราคาต้องส�ารวจ

จากคู่แข่งขนัในระดับเดียวกนั	และให้ต้นทุนการผลติมใีนจ�านวนทีร่บัได้ตามงบประมาณทีค่าดการณ์ไว้

โดยให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เสียไป	 ในการรับจองควรมีหลายช่องทางและมี

กระบวนการให้ง่ายขึ้นเพื่อให้สะดวกกับลูกค้า	 โดยใช้ระบบการจองแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย	 การน�าเมนูภาพหรือเมนูภาษาจีน	 มาใช้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้รับรู้และเข้าใจ

มากขึน้	การท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กับนกัท่องเทีย่วจีน	ควรใช้สือ่หรอืช่องทางท่ีคนจนีใช้	เช่น	Weibo,	

Wechat,	QQ,	Meipai	ซึ่งทั้ง	4	ช่องทางถือเป็นสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้มากที่สุด	

กำรอภิปรำยผล 

	 ผู้วจัิยสรปุจากพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วจีน	โดยแบ่งนกัท่องเทีย่วเป็น	2	กลุม่

คือ	นักท่องเที่ยวจีนแบบกลุ่ม	(Group)	และนักท่องเที่ยวจีนแบบอิสระ	(FIT	–	Free	Independent	

Traveler)	ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า	ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีน

แบบอิสระมีเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย	 จึงส่งผลท�าให้

นักท่องเที่ยวจีนแบบอิสระสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง	 รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยว

จีน	ในการหาข้อมูลการท่องเที่ยว	และปัจจุบันยังสามารถจองที่พัก	ร้านอาหารได้อย่างสะดวกมากขึ้น	

ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ใช้บริการจากบริษัททัวร์	เดินทางท่องเที่ยวตามที่บริษัททัวร์ก�าหนด	

รักความสะดวกสบายโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็มีค่าใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงเช่นกัน	

	 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธรุกจิร้านอาหารไทย	และแนวทางในการพฒันาธรุกจิ

ร้านอาหารไทยระดับมชิลนิสตาร์	เพือ่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วจีน	ซ่ึงทัง้	8	ผู้ประกอบ

การ	คือ	ร้านเสน่ห์จันทน์	ร้านสวรรค์	ร้านสระบัวบายกินกิน	ร้านชิม	บายสยามวิสดอม	ร้านเมธาวลัย

ศรแดง	รา้นอาหาร	รา้นเรือนป้ันหยาและรา้นสวนทพิย์	มคีวามคดิเห็นไปในทศิทางเดยีว	คอืใช้กลยทุธ์

ทางการตลาด	โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิาร	มาเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาธรุกจิอาหาร

ไทยของตนให้คงได้มาตรฐานโดยผู้วิจัยขอสรุปเป็นหัวข้อส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ	

(8P’s)	(Kotler,	2003)	ได้ดังนี้	

 1.	ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ซึ่งร้านอาหารจะต้องค�านึงถึงเป็นส่วนส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นการ

เลือกวัตถุดิบ	 รังสรรค์เมนูให้เข้ากับแนวคิดของร้าน	 และต้องมีบริการที่สร้างความประทับใจให้กับ

ผู้ที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี	จนท�าให้เกิดการมาใช้บริการซ�้า	หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก	

 2.	ด้านราคา	 (Price)	 ร้านอาหารมีการตั้งราคา	 โดยค�านึงถึงคู่แข่งขันในระดับเดียวกัน	 และ

ควรค�านึงถึงต้นทุนในการผลิต	 ราคาที่ตั้งในเมนูส�าหรับร้านอาหารไทยระดับมิชชินสตาร์	 ไม่ส่งผลต่อ
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◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆

การตัดสนิใจมากนกัเพราะลกูค้า	หรอืผู้มาใช้บรกิารได้ทราบและศึกษาหาข้อมลูมาก่อนแล้วว่าจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายประมาณการประมาณเท่าไหร่ต่อหัว	แต่การตั้งราคานั้นต้องให้สมเหตุสมผลและสมราคากับ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดได้	

 3.	ด้านการจัดจ�าหน่าย	(Place)	หรือสถานที่	หรือท�าเลที่ตั้ง	(Location)	ของร้าน	ส่วนใหญ่

จะอยู่ในท�าเลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	และในแต่ละท�าเลที่ตั้งก็ยังแบ่งกลุ่มของผู้มาใช้บริการด้วย	

 4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้มาใช้บริการได้

เกดิความตระหนกัในการรูจ้กัร้านอาหารนัน้ๆ	มากขึน้	และมคีวามต้องการทีจ่ะมาใช้บรกิาร	และตัดสนิใจ

ได้ง่ายขึน้	ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการทัง้	8	ราย	พบว่าค�าตอบไปในทางเดียวกนัเกีย่วกับรางวลั

มิชลินสตาร์ว่าสามารถช่วยส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 และ

ท�าให้มีผู ้มาใช้บริการมากขึ้น	 โดยเฉพาะส่งเสริมการตลาดในกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ	 เช่น

นักท่องเที่ยวจีน	เป็นต้น	

 5.	ด้านกระบวนการ	 (Process)	 เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการให้บริการ	 ซ่ึงการบริการจะต้อง

สะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย	เช่น	การจ่ายเงินทางออนไลน์	โดยใช้	Alipay,	Unionpay	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งนี้

จะเป็นช่องทางท�าให้นักท่องเที่ยวจีนมีช่องทางในการช�าระเงินมากขึ้น	หรือ	การใช้เมนูภาพ	เป็นต้น	

 6.	ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ	(Productivity	and	Quality)	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการบริการ	โดยบริหารต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางร้านอาหารนั้น	ๆ	ก�าหนด	ควบคุมค่า

ใช้จ่าย	และต้ังราคาขายให้เหมาะสมกับคุณภาพอาหารและบรกิาร	และเมือ่สามารถควบคุมคุณภาพให้

อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่ป็นมาตราฐานแล้วกจ็ะน�ามาซ่ึงความจงรกัภักดีจากลกูค้า	มกีารบอกต่อแบบปากต่อปาก	

หรือการรีวิวในเพจออนไลน์	ซึ่งเป็นการช่วยในด้านการตลาดอีกช่องทางนึง	

 7.	ด้านคน	(People)	หรือบุคคลากรในร้านอาหาร	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าหรือผู้เข้ารับ

บริการได้รับรู้ถึงคุณภาพ	 ร้านอาหารจะต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอในเรื่องของการให้บริการ

ที่เป็นเลิศ	 (Service	Excellence)	สามารถแนะน�าอาหารหรือเป็น	Story	Teller	 ให้กับแขกที่มาใช้

บริการได้	 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิดความประทับใจในบริการและลูกค้าก็จะมีการน�าไปบอกต่อ	 ซ่ึง

บุคคลากรที่ให้บริการนั้นมีความส�าคัญอย่างมาก	 หากบริการไม่ดี	 ไม่ประทับใจ	 ก็อาจท�าให้เกิดการ

ต�าหนิ	(Complain)	ได้	

 8.	ด้านกายภาพหรือสิ่งมีตัวตัวที่มองเห็นได้	 (Physical	 Evidence)	 เป็นองค์ประกอบของ

ธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้	 ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	 เช่น	 การแต่งกายของพนักงาน	

ห้องน�า้	บรรยากาศโดยรวมของร้าน	สญัลกัษณ์ต่าง	ๆ 	ร้านอาหารไทยจ�าเป็นต้องจดัการให้ดีและสามารถ

สร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้	
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◆ เปรมฤดี ชัยรุ่งเรืองสิน ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ◆

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ

	 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารควร

ฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการและสื่อสารได้โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

ประทับใจ	และมีการบอกต่อกับลูกค้าคนอื่นให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น	ควรค�านึงถึงคุณภาพของอาหาร

ที่น�าไปบริการ	จะต้องมีคุณภาพที่ดี	สด	ใหม่	มีการปรุงอย่างพิถีพิถัน	และภาพรวมของการบริการจะ

ต้องเสมอต้นเสมอปลาย	 มีความคงเส้นคงวาในเรื่องของรสชาติอาหาร	 มีการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์

นวัตกรรมใหม่	ๆ	ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด	เช่น	การมีระบบรับจอง

หลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงง่าย	 นอกจากการโทรศัพท์	 ส่งอีเมล	 ควรมีระบบรับจองแบบออนไลน	์

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ลูกค้าเข้าถึงและจองร้านอาหารได้รวดเร็ว	 และสะดวกขึ้น	 อีกหน่ึง

ปัจจัยที่ส�าคัญคือ	 การใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน	 ผ่านทาง	Mobile	 Payment	 ซ่ึงร้านค้าที่เน้น

การท่องเที่ยวกับต่างชาติแล้วมีบริการด้านนี้	 จะถือว่ามีโอกาสมากกว่า	 โดยนักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้	

Alipay	 และ	Wechat	 pay	 ควรใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้	 เช่น	Wechat	

QQ	Weibo	Meipai	ซึ่งเป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้มากที่สุด	

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำกำรวิจัยครั้งต่อไป

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ

การพฒันาผลติภัณฑ์ท่องเทีย่วและการให้บรกิารแก่นกัท่องเท่ียวจีน	โดยผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเข้าใจ

พฤติกรรม	รสนิยมของผู้บริโภค	และการเลือกใช้ช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวจีน	ซึ่งปัจจุบันช่องทาง

ออนไลน์นับเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับนักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้น	 โดยมุ่งเน้นไปสู่ยุคการ

ท่องเทีย่ว	4.0	โดยเน้นเรือ่งการบรหิารจัดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	การสร้างปัจจัยแวดล้อมและพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อ้ืออ�านวนต่อการท่องเทีย่ว	รวมทัง้การตลาดสมยัใหม่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต	การสร้างวิสาหกิจและสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของนวัตกรรม	และการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ	 กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในทุกส่วน

ของห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยว	 โดยการสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว	 ซ่ึงจะเป็นกลไกสร้างความ

ส�าเรจ็ด้วยการเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีเ่คยมองในเรือ่งเดิมสูม่ติิใหม่	คือ	การมองการท่องเทีย่วเป็นสนิค้า	

(Product)	 ปรับสู่การให้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว	 (Place)	 การสร้างสัญลักษณ์	 (Brand)	 เปลี่ยนไปสู่

การสร้างอัตลักษณ์	(Identity)	และให้ความส�าคัญกับคุณค่า	(Value)	มากกว่าราคา	(Price)	รวมถึง

การเปลี่ยนจากเป้าหมายเชิงปริมาณนักท่องเที่ยว	 (Volume)	ไปสู่การสร้างผลประโยชน์องค์รวม

(Net	Benefit)	แทน
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◆ กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดบัมชิลนิสตาร์ เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ส�าหรบันักท่องเทีย่วจีน ◆
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