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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างข้ อมูล
พืน้ ฐานของธุรกิ จร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม กับกลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดที่มีต่อ
การรับรู้ คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย (2) พัฒนาตัวแบบเส้ นทาง (Partial
Least Square: PLS) กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหาร
ไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม จานวนทังสิ
้ ้น 552 แห่ง วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบเส้ นทาง (PLS) กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดเพื่อ
สร้ างการรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ ระดับดีเป็ นที่ยอมรับ คิดเป็ นร้ อยละ 43.6 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ขึ ้นไป ลักษณะ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า ปั จจัยข้ อมูลพื ้นฐานของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อกลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดของร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม ยกเว้ นจานวนพนักงาน
และการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิม รวมถึงกลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดของ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มยังมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตอ่ การรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม
ด้ วย
คาสาคัญ: ตัวแบบเส้ นทาง PLS / กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด / การรับรู้คณ
ุ ค่า /
อาหารไทยดังเดิ
้ ม
Abstract
The research was aimed at studying (1) causal relationship between general
information involved with Thai original cuisine and adaptation of marketing
strategy for value perception on Thai original cuisine and (2) partial least square
path modeling development of adaptation marketing strategy for value perception
of Thai original cuisine. The questionnaires were constructed as a research tool
for collecting data from 552 Thai original cuisine restaurants. The statistics used
for analysis were frequency distribution, percentage, mean, skewness, kurtosis
and structural equation modeling: SEM.
The research findings indicated that the developed partial least square path
modeling of adaptation marketing strategy for value perception of Thai original
cuisine was created consistently and fit with empirical data and had ability to
predict at good and acceptable level at 43.6%, which its acceptance was more
than 40%. The causal relationship showed that fundamental information about Thai
original cuisine restaurants were correlated with both adaptation marketing strategy
of Thai original cuisine restaurants except number of employees and value perception
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of Thai original cuisine. Furthermore, adaptation marketing strategy of Thai original
cuisine restaurants was correlated with value perception of Thai original cuisine.
Keywords: Partial least square path modeling / Adaptation marketing strategy /
Value perception / Thai original cuisine
บทนา
ในปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้ านอาหารมีความรุนแรงมากขึ ้น จานวนธุรกิจ
ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ เกิดการกระจายตัวของ
ลูกค้ าและส่วนแบ่งในตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจภัตตาคารหรื อร้ านอาหาร
ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2559 มีมลู ค่า
ตลาดประมาณ 382,000-385,000 ล้ า นบาท เติ บ โตอยู่ ใ นกรอบร้ อยละ 1.9-2.7
จากปี พ.ศ. 2558 ที่มีมลู ค่า 375,000 ล้ านบาท (Kasikornthai Research Center, 2016)
ทังนี
้ ้เนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไป และการนาเทคโนโลยีเข้ ามาปรับใช้ กบั
ธุรกิ จร้ านอาหาร หนุนให้ ธุรกิ จนีเ้ ติบโตและมีประสิทธิ ภาพในการบริ หารธุรกิ จมาก
ยิ่งขึ ้น การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการลดต้ นทุนใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเข้ าถึ งฐานลูก ค้ า ได้ กว้ างขวางและเฉพาะเจาะจงมากขึ น้
โดยเฉพาะ วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) เริ่ มหันมาให้ บริ การร้ านอาหารผ่านสือ่ ออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ ช่วยลดต้ นทุน
ในการลงทุนเช่ าร้ านหรื อจ้ างพนักงาน อี กทัง้ ตลาดบริ การจัดส่งอาหารที่ ช่ วยเพิ่ ม
ช่ องทางและความรวดเร็ วในการขาย มี การขยายตัวอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2559
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเหล่านี ้เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยสาคัญที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ า
มาในธุ ร กิ จ ประเภทนี ้ (Office of Business Information, 2017) โดยเฉพาะธุ ร กิ จ
ร้ านอาหารไทยเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจพื ้นฐานที่อยู่ค่กู ับสังคมไทยและกาลังเป็ นที่นิยมรู้ จัก
ยอมรั บมากขึน้ จนได้ รับการบรรจุอยู่ในรายการอาหารของภัตตาคารเกื อบทั่วโลก
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จะเห็นได้ จากจานวนร้ านอาหารไทยในภูมิภาคเอเชี ยมีถึง 992 แห่ง (Food Institute,
2014) โดยอาหารไทยยังคงเป็ นที่ นิ ยมติ ดอันดับหนึ่ งในสี่ของโลก รองจากอาหาร
อิตาเลียน ฝรั่งเศส และจีน ตามลาดับ (Center of Thai Food and Thai Kitchen to the
World Kitchen, 2014) แนวโน้ มการบริ โภคมีมากขึ ้นโดยเฉพาะอาหารไทยดังเดิ
้ ม (Thai
Original Cuisine) ซึง่ เป็ นอาหารประจาของชาติไทยที่มีการสัง่ สมและถ่ายทอดมาอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนเป็ นเอกลักษณ์ ประจาชาติ ถือได้ ว่าอาหารไทยเป็ นวัฒนธรรม
ประจาชาติที่สาคัญของไทย อาจเปลี่ยนวิธีการปรุ งหรื อรสชาติ หรื อการผสมผสาน
สมุ น ไพรที่ มี สรรพคุ ณ เป็ นยา ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย (Thai Herbal
Learning Center, 2017) สอดคล้ องกับนโยบายโครงการครัวไทยสูค่ รัวโลกของภาครัฐ
ที่ ส่งเสริ มให้ มี ก ารลงทุ น ในภาคธุ รกิ จร้ านอาหารไทยเพื่ อยกระดับคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสู่สากลให้ ครอบคลุมอย่างครบวงจรทัง้ 4R ได้ แก่ วัตถุดิบการผลิตอาหาร
(Raw Material) การผลิตอาหารพร้ อมปรุ ง (Ready to Cook) การผลิตอาหารพร้ อม
รับประทาน (Ready to Eat) และการส่งเสริ มพัฒนาร้ านอาหารไทย (Restaurant) ส่งผล
ให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจร้ านอาหารไทยอย่างรวดเร็ วและเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ชื่นชอบใน
รสชาติ ที่ เข้ มข้ นเป็ นอย่างดี (Thai Food Industry to the World Enterprise Network,
2017) นอกจากนีร้ ้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มเป็ นร้ านอาหารระดับทัว่ ไปที่มีการออกแบบ
ตกแต่งแบบเรี ยบง่าย สะดวก รวดเร็ ว มีความทันสมัย เน้ นบริ การอาหารจานด่ วน
มีรายการอาหารจากัด และสามารถหมุนเวียนลูกค้ าได้ ในปริ มาณมากภายใต้ สภาวะ
เร่ งรี บในปั จจุบนั (Pornsrilert, 2014; Laksitamas, 2016) จัดได้ ว่าเป็ นวิสาหกิจขนาด
ย่อมประเภทกิจการบริ การ (The Revenue Department, 2017) ซึ่งธุรกิจที่ดาเนินอยู่
รอดมักจะดาเนินกิจการมาเป็ นเวลานานไม่ต่ากว่า 10 ปี ทาเลต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
ตามอาเภอเมือง หรื อตลาดประจาอาเภอของจังหวัดต่าง ๆ จะเป็ นแหล่งที่มีร้านอาหาร
กระจายอยู่ เ ป็ นจ านวนมาก (Department of Business and Trade Development,
2018) ส่วนสื่อมวลชนโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อยุคไร้ พรมแดนที่เปิ ดรั บได้ ง่ าย
ราคาถูก ข้ อมูลข่าวสารทันกระแสปั จจุบันและล ้าอนาคต อีกทัง้ ได้ ทงั ้ ภาพและเสียง
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เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ช่วยให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น (Saradd.com,
2017) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตเนื่องจากอาศัยแรงงานเป็ นตัวกลางขับเคลื่อนเมื่อ
เทียบกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่อาศัยเครื่ องจักร (Thaipost, 2011)
ทางหนึ่งสาหรับภาคธุรกิจบริ การอย่างร้ านอาหารไทยจึงมีความจาเป็ นที่ต้องเร่ ง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้ วย การทาการตลาดบริ การเชิงรุ กอาศัยกลยุทธ์ การปรั บตัว
ทางการตลาด (Marketing Adaptation Strategy) เป็ นความสามารถขององค์กรในการ
ดาเนินงานทางด้ านการตลาด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจได้ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม จาเป็ นจะต้ องมีการพัฒนา
แบบแผนกลยุทธ์ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและ
เป็ นการช่วยให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตงไว้
ั ้ โดยกลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาด
นัน้ มีองค์ ประกอบอยู่ 5 ด้ าน (Limmanond, 2007) ได้ แก่ (1) ด้ านการพัฒนากลยุทธ์
การขาย (2) ด้ านการจาแนกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (3) ด้ านกลยุทธ์ การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (4) ด้ านการออกแบบโครงสร้ างองค์กร และ (5) ด้ านการปรับตัวทางการตลาด
อื่น ๆ ซึ่งกลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางการตลาดบูรณาการผสมผสานเพื่อนามาวางแผนการ
บริ หารกิจกรรมการตลาด การปฏิบตั ิการ และทรัพยากรมนุษย์ให้ มีการประสานงานกัน
เป็ นอย่างดีเพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จของธุรกิจ ซึง่ ผลสาเร็ จจะวัดได้ จากการรับรู้ถึงคุณค่า
(Value Perception) ของลูกค้ าผู้ใช้ บริ การ ภายหลังจากการใช้ บริ การทัง้ ทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่วนที่เกี่ยวข้ อง (ประโยชน์ที่ได้ รับ) รวมถึงราคา เวลา ความพยายาม
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย (สิ่งที่สญ
ู เสียออกไป) โดยมีคณ
ุ ภาพของบริ การ
เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานสาคัญที่ก่อให้ เกิดความแตกต่าง และความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันระหว่างคู่แข่งขัน (Roig et al., 2006) ซึ่งถ้ าหากลูกค้ ามีการรั บรู้ ถึ งคุณค่ าที่ ดี
ก็ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจร้ านอาหารไทยดีด้วย ในทางตรงกันข้ ามหาก
ลูกค้ ามี ระดับคุ ณค่ าการรั บ รู้ ต่ า แล้ วทางผู้ ประกอบการไม่ สนใจปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
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จุดบกพร่ องย่อมมีผลให้ ธุรกิจเสียโอกาสทางธุรกิจ ทาให้ ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง
ด้ วยเช่นกัน
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั มีจึงได้ ศึกษาวิจัยกลยุทธ์ การปรับตัวทาง
การตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทยบนตัวแบบเส้ นทาง
กาลังสองน้ อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Square Path Modeling) ผลลัพธ์ ที่ได้ จาก
การวิ จัย สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างพัฒนากลยุทธ์ การปรั บตัวทาง
การตลาด โดยการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร โดยมีการแบ่งลูกค้ าออกเป็ นกลุม่ ๆ เพื่อ
ง่ายต่อการทากิจกรรมและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
โดยมี การปรั บโครงสร้ างองค์ กรให้ มี ความยื ดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพตลาดใน
ปั จจุบนั จนส่งผลทาให้ ผลประกอบการที่ดีขององค์กร ตลอดจนการสร้ างความพึงพอใจ
อันเกิดจากการรับรู้คณ
ุ ค่าของตัวลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การนัน่ เอง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาด (Adaptation Marketing
Strategy) เป็ นความสามารถทางการตลาดขององค์กรในการดาเนินงาน เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันเชิงธุรกิจและมีความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการส่งเสริ มการตลาดให้ เหมาะสมกับตลาด
เป้าหมาย เนื่ องจากตลาดในปั จจุบันได้ มี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และมี
การแข่งขันที่รุนแรง ดังนันกลยุ
้
ทธ์ การตลาดจึงต้ องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการตลาดให้ เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีล้วนเป็ นการช่วยให้ บรรลุเป้ าหมาย ดังนันกลยุ
้
ทธ์ การปรับตัว
ทางการตลาดสามารถจาแนกออก เป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ (Limmanond, 2007)
องค์ ประกอบที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์ การขาย (Selling Strategy Development)
เป็ นการสร้ างสรรค์กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง การนาไปใช้ และการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์โดยเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถจูงใจผู้บริ โภคให้ เกิดความต้ องการ และตัดสินใจ
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ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ (Kanchanapa,
2011) องค์ ป ระกอบที่ 2 การจั ด จ าแนกกลุ่ม ลูก ค้ าเป้ า หมาย (Target Customer
Identification) ความสามารถของธุ รกิ จในการแบ่ งความสนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง
ผู้บริ โภคออกเป็ นกลุ่มเพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิ จกรรมทางการตลาดได้ อย่ าง
เหมาะสมกับผู้บริ โภคกลุ่มนันโดยอาศั
้
ยเกณฑ์ ในการ แบ่งส่วน 4 ด้ าน คือ (1) ด้ าน
ประชากรศาสตร์ (2) ด้ านภูมิศาสตร์ (3) ด้ านจิตวิทยา และ (4) ด้ านพฤติกรรมศาสตร์
(Tongkum et al., 2014)
องค์ ประกอบที่ 3 กลยุทธ์ การวางต าแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning Strategy)
วิ ธี การก าหนดลักษณะเด่น หรื อการก าหนดจุดยื นในการครอบครองผลิตภัณฑ์ ที่
ผู้บริ โภคพึงพอใจโดยการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ อยู่ในใจของผู้บริ โภค เป็ นการ
กาหนดจุดขายโดยใช้ ลกั ษณะเด่นของผลิตภัณฑ์นนั ้ สร้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจาแนกออกเป็ นข้ อ ๆ (Sereerut, 2009)
องค์ ป ระกอบที่ 4 การออกแบบโครงสร้ างองค์ ก ร (Organizational Structure
Design) กระบวนการของการเลือกและใช้ โครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ต่อพันธกิ จและเป้าหมายขององค์ กรในการประสานงานและติดต่อสื่อสารในระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นการสร้ างความกลมกลืนให้ เกิดขึ ้นระหว่างองค์ประกอบหลักของ
องค์กร ได้ แก่ โครงสร้ างองค์กร งาน คน และระบบการให้ รางวัลที่เหมาะสมกับสภาพ
ตลาดในปั จจุบนั (Sawatburi, 2012)
องค์ประกอบที่ 5 การปรับตัวทางการตลาดอื่น ๆ (Other Adaptation Marketing)
เป็ นการปรับตัวทางการตลาดที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพรวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้
กระบวนการให้ บริ การ ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริ ม
การขายผ่านสือ่ ต่าง ๆ (Sethabutr & Wattanapanich, 2009)
แนวคิดเกี่ยวกับการรั บรู้ คุ ณค่ า (Value Perception) คาจากัดความของการ
รับรู้ คณ
ุ ค่านันประยุ
้
กต์มาจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในมุมมองของผู้บริ โภค โดยมูลค่า
เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงคุณภาพที่ลกู ค้ าได้ รับ ในราคาที่จ่าย
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ออกไป หรื อสิ่งที่ลกู ค้ าได้ รับในสิ่งที่ลกู ค้ าได้ ให้ ไป เมื่อนาคาจากัดความดังกล่าวมา
ประยุกต์ ใช้ การรั บรู้ คุณค่าจึงเป็ นการประเมิ นมูลค่าของสินค้ าและบริ การ รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้ รับโดยอยู่บนพื ้นฐานของการรับรู้ สิ่งที่ได้ รับและสิง่ ที่จ่ายออกไป ทังนี
้ ้การ
รั บ รู้ ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จะเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ของค าจ ากั ด ความของการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า
(Zeithaml, 1988) ในขณะที่มลู ค่าทางการตลาดไม่ได้ ครอบคลุมเพียงแค่คณ
ุ ภาพและ
ราคา แต่จะครอบคลุมมูลค่าด้ านอารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้ อม (Sheth et al., 1991)
ซึง่ เป็ นการรับรู้คณ
ุ ค่าที่จบั ต้ องไม่ได้ โดยการรับรู้คณ
ุ ค่าสามารถแบ่งออกมาได้ สองส่วน
ได้ แก่ ส่วนแรกคื อประโยชน์ ที่ ได้ รั บจะครอบคลุมด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และส่วน
ที่เกี่ยวข้ อง ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งคือ สิ่งที่สญ
ู เสียออกไป ซึ่งประกอบด้ วยราคา เวลา
ความพยายาม ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามองค์ ประกอบ
พื ้นฐานที่สาคัญของการรับรู้ คุณค่านันคื
้ อคุณภาพของบริ การ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สร้ างความ
แตกต่ า งอั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขั น และเป็ นสิ่ ง ที่ ย ากต่ อ การ
ลอกเลียนแบบของคูแ่ ข่งขัน (Roig et al., 2006)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างข้ อมูลพื ้นฐานของธุรกิจร้ านอาหาร
ไทยดังเดิ
้ มกับกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่มีต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม
ของประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาตัวแบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดเพื่อสร้ าง
การรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดการปรับตัวทางการตลาด (Limmanond, 2007) การรับรู้
คุณค่า (Zeithaml, 1988; Sheth et al., 1991) และเทคนิคการวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง
กาลังสองน้ อยที่สดุ (Piriyakul, 2010) สามารถกาหนดในรูปกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Exogenous Variables)
ข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทย
ดัง้ เดิม
1. ประเภทธุรกิจร้ านอาหารไทย
ดังเดิ
้ ม
2. ความหลากหลายของรูปแบบ
อาหารไทยดังเดิ
้ ม
3. ทาเลที่ตงของธุ
ั้
รกิจ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
4. จานวนพนักงานในธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
5. ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหารไทยดังเดิ
้ มจาก
สื่อต่าง ๆ
7. ผลการดาเนินกิจการ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มใน
ปั จจุบนั เทียบกับปี ที่ผ่าน

ตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator Variables)

1. การพัฒนากลยุทธ์
การขาย
2. การจัดจาแนกกลุม่
ลูกค้ า เป้าหมาย
3. การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/
บริการ)
4. การออกแบบ
โครงสร้ างองค์กร
5. การปรับตัวทาง
การตลาดอื่น ๆ

ตัวแปรตาม
(Endogenous Variables)

การรั บรู้ คุณค่ า
อาหารไทยดัง้ เดิม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจัยเชิงสารวจและพัฒนา (Survey and Development Research) โดย
อาศัยแบบสอบถามเพื่ อส ารวจข้ อมูลและพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์ การปรั บตัวทาง
การตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ได้ ก าหนดวิ ธี
ดาเนินการวิจยั ดังนี ้ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ธุรกิจร้ านอาหารไทยในประเทศไทยที่
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จดทะเบียนพาณิชย์กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดาเนินกิจการอยู่
ทัว่ ประเทศ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีจานวนทังสิ
้ ้น 32,740 แห่ง (Department of
Business and Trade Development, 2018) คานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู ร
Taro Yamane (Taro, 1973) เนื่องจากทราบตัวเลขขนาดประชากร โดยใช้ สตู ร
n = N ; N = 32,740, e = 0.05
(1+Ne²)

n = 395.17  395 แห่ง

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมในการวิ จัยควรมี อย่างน้ อย 395 ตัวอย่าง ทัง้ นี ้
เนื่องจากผู้วิจัยต้ องการหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างแท้ จริ งสาหรับการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้ างด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS)
ตังแต่
้ 30 หน่วย และไม่จาเป็ นต้ องแจกแจงปกติ (Piriyakul, 2010) สาหรับการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่ างที่ ศึ กษาใช้ วิ ธี การสุ่มตัวอย่ างหลายขัน้ ตอน (Multi–stage Sampling)
(Cochran, 2007) คือ ขันตอนที
้
่ 1 การสุม่ ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability
Sampling) ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) โดย
จาแนกธุรกิ จร้ านอาหารไทยในประเทศไทยออกตามรู ปแบบการจดทะเบียนพาณิ ชย์
จัดตังธุ
้ รกิจออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้ แก่ (1) บุคคลธรรมดา (2) นิติบคุ คลในลักษณะบริ ษัท
จากัด และ (3) นิติบคุ คลในลักษณะห้ างหุ้นส่วนจากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่ างแบบไม่ อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น (Non-probability
Sampling) ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในแต่ละ
ทาเลที่ตงสุ
ั ้ ่มเลือกตัวอย่างเฉพาะธุรกิจร้ านอาหารดังเดิ
้ มประจาชาติไทยที่มีการสัง่ สม
และถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนเป็ นเอกลักษณ์ ประจาชาติถือได้ ว่าอาหาร
ไทยเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติที่สาคัญของไทย ตัวอย่างอาหารที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของคนไทย
คือ น ้าพริ กปลาทูพร้ อมกับเครื่ องเคียงที่จดั มาเป็ นชุด เป็ นต้ น ซึ่งดาเนินกิจการกระจาย
อยู่ทวั่ ทุกภูมิภาคของไทยจากบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ โดยใช้ วิธีการไปสอบถามด้ วยตนเอง
ส่งทางไปรษณีย์ ส่งทางโทรสาร และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมแสดงจดหมาย
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ขอความร่ วมมือจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อลดปั ญหาการได้ มาซึ่งข้ อมูลไม่ครบถ้ วน โดย
จะทาการคัดเลือกสอบถามจากผู้ประกอบการหรื อผู้มีหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านอาหาร
และเครื่ องดื่ม ซึ่งมีตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั การหรื อรองผู้จัดการ หรื อผู้จดั การที่
เข้ าถึงได้ ง่ายให้ เป็ นตัวแทนของธุรกิจร้ านอาหารแห่งละ 1 ราย ได้ ขนาดตัวอย่างจานวน
ทังสิ
้ ้น 395 ราย จากจานวนธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ใช้ ในการวิจยั ทังสิ
้ ้น 395 แห่ง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัยจ าแนกตามรู ป แบบการ
จดทะเบียนพาณิชย์
รูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย์
จัดตัง้ ธุรกิจ
บุคคลธรรมดา
นิตบิ คุ คล (บริ ษัทจากัด)
นิตบิ คุ คล (ห้ างหุ้นส่วนจากัด/
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล)
รวม

ขนาดประชากร
(แห่ ง)
20,800
10,443
1,497
32,740

ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
(แห่ ง)
251
126
18
395

ที่มา Department of Business and Trade Development (2018)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้ วยคาถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Questions) และปลายเปิ ด (Open-ended Questions) โดยให้
ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ปั จจัยข้ อมูลธุ รกิ จร้ านอาหารไทยดัง้ เดิม และส่วนที่ 2 กลยุทธ์ ปรั บตัวทาง
การตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ มของประเทศไทย ประกอบด้ วย
การพัฒนากลยุทธ์ การขาย การจัดจาแนกกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย กลยุทธ์ การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/บริ การ) การออกแบบโครงสร้ างองค์กร การปรับตัวทางการตลาดอื่น ๆ
รวมถึงการรับรู้ คณ
ุ ค่าจากลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่วน

MFU Connexion, 8(1) || page 12

ประมาณค่ าแบบลิ เคอร์ ท (Likert Rating Scales) 4 ระดับ (ไม่ เคยเลย=1 คะแนน,
บางครัง้ =2 คะแนน, บ่อยครัง้ =3 คะแนน และทุกครัง้ =4 คะแนน) กาหนดช่วงคะแนน
เฉลี่ ย เพื่ อ ใช้ ในการแปลความโดยใช้ อั น ตรภาคชั น้ (Khuharattanachai, 2003)
[Max-Min]/Class=[4-1]/4 ความกว้ างอันตรภาคชันเท่
้ ากับ 0.75
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย (1) การตรวจสอบความถูกต้ อง
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากคณะผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องระหว่างเนื ้อหาในข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ไว้ (Item Objective
Congruency Index: IOC) (Tirakanund, 2007) (2) การทดสอบความเชื่ อมั่น โดยการ
ทดสอบก่อนนาไปใช้ จริ ง (Try-out) กับธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริ ง จ านวนทัง้ สิน้ 30 แห่ง โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
Cronbach (2003) ผลการวิ เคราะห์ ความตรงเชิ งเนื อ้ หาของแบบสอบถาม (Content
Validity) โดยการหาค่ า IOC โดยคณะผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ข้ อค าถามใน
แบบสอบถามมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างเนื ้อหาในข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตงั ้
ไว้ อยูร่ ะหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0.50 ขึ ้นไปทุกข้ อคาถาม และค่าความเทีย่ ง
ของแบบสอบถามกลยุทธ์ ปรั บตัวทางการตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทย
ดังเดิ
้ ม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.8758 ถึง 0.9798 ซึ่งผ่านเกณฑ์ยอมรับได้
คือค่าตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป (Cronbach, 2003) จึงสามารถนาไปใช้ เก็บรวบรวม ข้ อมูลจริ ง
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติเกี่ ยวกับปั จจัยข้ อมูลธุรกิ จ
ร้ านอาหารไทยดัง้ เดิม กลยุทธ์ การตลาดบริ การเพื่อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทย
ดัง้ เดิ มสู่ตลาดอาเซี ยน ด้ วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง และวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดเพื่อ
สร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย ด้ วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้ าง เป็ นการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ โดยท าการวิ เ คราะห์ ห า
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ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีเพื่อตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ ตรงกับการสร้ างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรื อไม่
ผลการวิจัย
ปั จจัยข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม จานวนทังสิ
้ ้น 552 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างน้ อย 395 ตัวอย่าง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 139.75
ลักษณะที่พบมากคือเป็ นร้ านอาหารระดั บทั่วไป (Fast Dining) คิดเป็ นร้ อยละ 56.2
รู ปแบบอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ทาการตลาดเป็ นอาหารจานเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 52.0 โดย
เฉลี่ยมีความหลากหลาย 2.04 รู ปแบบ ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 49.8
จานวนพนักงานในธุรกิจเฉลีย่ 11.48 คน ดาเนินกิจการมาเป็ นระยะเวลาเฉลีย่ 12.31 ปี
การรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารอาหารไทยดัง้ เดิ มจากสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตมากที่ สุด รองลงมา
สื่อบุคคล เช่น คาแนะนาบอกกล่าวจากญาติพี่น้อง/ผู้ร่วมธุรกิจ/ผู้อื่น คิดโดยเฉลี่ยรับรู้
ผ่านสื่อ 2.43 สื่อ ผลการดาเนินกิ จการปั จจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านเฉลี่ยมีผลกาไร
ร้ อยละ 30.31
ธุ รกิ จร้ านอาหารไทยดัง้ เดิ มมีกลยุทธ์ ปรั บตัวทางการตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้
คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก (x̄=2.67) โดยมีการนากลยุทธ์
การปรับตัวทางการตลาดมาใช้ ในร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มระดับค่อนข้ างมาก (x̄=2.75)
กลยุทธ์ ทุกด้ านต่างน ามาใช้ ในระดับค่อนข้ างมาก ได้ แก่ ด้ านการพัฒนากลยุทธ์
การขาย (x̄=2.93) การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/บริ การ) ( x̄=2.88) การจัด
จาแนกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (x̄=2.78) การออกแบบโครงสร้ างองค์กร (x̄=2.60) และ
การปรับตัวทางการตลาดอื่น ๆ (x̄=2.58) ตามลาดับ
นอกจากนี ้ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มจะมีการรับรู้ คณ
ุ ค่าในระดับ
ค่อนข้ างมาก (x̄=2.58) ทังนี
้ ้การรับรู้ ประโยชน์ที่ได้ รับจะเป็ นสิ่งที่สาคัญของคาจากัด
ความของการรับรู้คณ
ุ ค่า ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับกลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทย
ดังเดิ
้ ม
กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาด
เพื่อสร้ างการรับรู้ คุณค่ าอาหารไทยดัง้ เดิม
กลยุทธ์ ปรั บตัวทางการตลาด
การพัฒนากลยุทธ์การขาย
การจัดจาแนกกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/บริการ)
การออกแบบโครงสร้ างองค์กร
การปรับตัวทางการตลาดอื่น ๆ
การรับรู้คุณค่ า
ภาพรวม

x̄

S.D.

แปลผล

2.75
2.93
2.78
2.88
2.60
2.58
2.58
2.67

0.41
0.47
0.45
0.43
0.43
0.44
0.39
0.36

ค่ อนข้ างมาก
ค่อนข้ างมาก
ค่อนข้ างมาก
ค่อนข้ างมาก
ค่อนข้ างมาก
ค่อนข้ างมาก
ค่ อนข้ างมาก
ค่ อนข้ างมาก

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง
PLS กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้ คุ ณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ ม
ตัวแปรปั จจัยข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มมีค่าความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง
-0.366 ถึง 0.698 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ ะหว่าง -0.435 ถึง 0.990 กลยุทธ์การ
ปรับตัวทางการตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม มีคา่ ความเบ้ อยูร่ ะหว่าง -0.741 ถึง 0.076
และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง 0.635 ถึง 1.349 และการรับรู้ คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิม
มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.629 ถึง 0.305 และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง 0.456 ถึง
1.284 นั่นคือ ตัวแปรปั จจัยข้ อมูลธุรกิ จร้ านอาหารไทยดัง้ เดิม กลยุทธ์ การรปรั บตัว
ทางการตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม และการรับรู้ คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม ทุกตัวแปร
ต่างมี ความเหมาะสมที่ จะน าไปวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง ทัง้ นี เ้ นื่ องจาก
ค่าความเบ้ ไม่เกิ น 0.75 (ค่าสัมบูรณ์ ) และค่าความโด่ง ไม่เกิ น 1.50 (ค่าสัมบูรณ์ )
จึงทาให้ ข้อมูลมีแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยข้ อมูลธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดัง้ เดิ ม มี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัวแปรที่ ใ ช้ วัด จ านวน 7 ตัว แปร
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อยู่ระหว่าง 0.315* ถึ ง 0.750* ที่ นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 กลยุทธ์ การปรั บตัวทาง
การตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ วดั จานวน 5 ตัวแปร
มีความสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.612* ถึง 0.760* ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และการรับรู้
คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ ม มี ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ใ ช้ วัดจานวน 9 ตัวแปร
อยูร่ ะหว่าง 0.321* ถึง 0.714* ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จะเห็นได้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ วดั ปั จจัยข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทย
ดัง้ เดิม กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม และการรั บรู้ คุณค่า
อาหารไทยดังเดิ
้ ม มีค่าความสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์ ) ทาให้ ไม่เกิดสภาวะ
Multicollinearity หรื อปรากฏการณ์ที่ตวั แปรมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกสูง จึงมีความ
เหมาะสมส าหรั บน าไปใช้ ในการวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างด้ วย ซึ่งสภาวะ
Multicollinearity อันมี ผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ ใช้ ในการประมาณขาดความแม่นตรง
ซึ่งจะเกิดขึ ้นในสัมพันธ์ทางบวกสูงเท่านัน้ ส่วนในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางลบสูง จะยิ่ง
ทาให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ใช้ ในการประมาณมีความแม่นตรงมากขึน้ ซึ่งหากเกิดสภาวะ
ดังกล่าว หนทางแก้ ไขจาเป็ นที่จะต้ องตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึง่ ที่มีความสัมพันธ์ กนั
สูงออกจากการวิเคราะห์ (Prasitrathasint, 2008) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ตัวแปรที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์

ความเบ้
(Skewness)

ความโด่ ง
(Kurtosis)

ค่ าสหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient)
(r)
0.315* ถึง 0.750*
0.612* ถึง 0.760*

ปั จจัยข้ อมูลธุรกิจ
-0.366 ถึง 0.698 -0.435 ถึง 0.990
กลยุทธ์การปรับตัว
-0.741 ถึง 0.076
0.635 ถึง 1.349
ทางการตลาด
การรับรู้คณ
ุ ค่า
-0.629 ถึง 0.305
0.456 ถึง 1.284
0.321* ถึง 0.714*
อาหารไทยดังเดิ
้ ม
หมายเหตุ. Skewness < 0.75 (ค่าสัมบูรณ์), Kurtosis <1.50 (ค่าสัมบูรณ์), r < 0.80 (ค่าสัมบูรณ์)
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ผลการวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดเพื่อสร้ าง
การรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม สามารถนาเสนอได้ ดงั รูปที่ 2
TYPE
(R)1i

FORM
(R)1i
LOCATION
(R)1i
EMPLOYEE
(R)1i

TIME
(R)1i

𝜷=0.28
𝜷=0.11

(P<.01)

𝜷=0.11

(P=0.04
)

(P=0.04
)
𝜷=0.10
AMS
𝜷=0.66
(P=0.17
(R)5i
(P<.01)
)𝜷=0.10
R2=0.33
(P=0.04
) 𝜷=0.29
(P=0.04 𝜷=0.36
)
(P=0.02
)
MEDIA
OUTCOME
(R)1i
(R)1i

VP
(R)9i
R2=0.44

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดเพื่อ
สร้ างการรับรู้คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม
ตัวแปรหุน่ (Dummy Variable) ประกอบด้ วย
1. ประเภทธุรกิจ (Type): 1=ร้ านอาหารระดับหรู /กลาง, 0=ร้ านอาหารระดับ
ทัว่ ไป
2. ทาเลที่ตงั ้ (Location): 1=กรุงเทพฯ และปริ มณฑล, 0=ต่างจังหวัด
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ตัวแปรที่ไม่ต้องแปลเป็ นตัวแปรหุน่ สามารถนาไปใช้ ได้ ทนั ที ประกอบด้ วย
1. ความหลากหลายของรูปแบบ (Form)
2. จานวนพนักงานในธุรกิจ (Employee)
3. ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ (Time)
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Media)
5. ผลการดาเนินกิจการ (Outcome)
6. กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด (AMS)
7. การรับรู้คณ
ุ ค่า (VP)
ผลการพิจารณาในส่วนของโมเดลการวัด (Measurement Model) พบว่าตัวแบบ
เส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดเพื่อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทย
ดังเดิ
้ มในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้ วย กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาด (AMS)
ค่าน ้าหนักปั จจัย (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.833 ถึง 0.908 และการรับรู้ คุณค่า
(VP) มีค่าน ้าหนักปั จจัย (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.640 ถึง 0.787 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ตังแต่
้ 0.30 ขึ ้นไป (Kline, 1994) อีกทังมี
้ ความตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity)
เนื่องจากค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (Construct Reliability: ρc) หรื ออาจเรี ยกว่า
ความเชื่อมัน่ เชิงประกอบ (Composite Reliability: ρc) มีค่าเท่ากับ 0.760 และ 0.519
ตามลาดับ ซึง่ ผ่านเกณฑ์ คือมากกว่า 0.60 (Hair et al., 2010) ตลอดจนค่าความผันแปร
ของค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้ (Variance
Extracted: ρv) เท่ากับ 0.940 และ 0.763 ตามลาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.50
เช่นกัน (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
นอกจากนี พ้ ิ จ ารณาในส่ วนของโมเดลโครงสร้ าง (Structural Model) พบว่ า
(1) ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยข้ อมูลพืน้ ฐานของธุรกิจเกี่ ยวกับประเภท
ธุรกิจรู ปแบบอาหารไทยดังเดิ
้ ม ทาเลที่ตงธุ
ั ้ รกิจ ระยะเวลาดาเนินธุรกิจ การรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารไทยดังเดิ
้ มจากสื่อต่าง ๆ และผลการดาเนินกิจการในปั จจุบัน
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เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา ต่างมี ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อกลยุทธ์ การปรั บตัวทาง
การตลาดของร้ านอาหารไทยดัง้ เดิมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 (DE= 0.112*,
0.279*, 0.111*, 0.103*, 0.289* และ 0.360* ตามลาดับ) (2) ปั จจัยข้ อมูลพื ้นฐานของ
ธุรกิ จเกี่ ยวกับประเภทธุ รกิ จ รู ปแบบอาหารไทยดัง้ เดิม ทาเลที่ตงั ้ ธุรกิ จ ระยะเวลา
ดาเนินธุรกิจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารไทยดังเดิ
้ มจากสือ่ ต่าง ๆ และผลการ
ดาเนินกิจการในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ น ต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่ การรับรู้
คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (IE=0.074*, 0.184*, 0.073*,
0.068*, 0.191* และ 0.238* ตามลาดับ) และ (3) กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม มีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตอ่ การรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.660*) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
อิทธิพล

AMS

DE
IE
TE
R2
DE
IE
TE
R2

VP

หมายเหตุ. *P<0.05

ตัวแปรเหตุ
Type Format Locate Employee Time
.112* 0.279* 0.111*
0.097
0.103*
.112* .279* 0.111*
0.097
0.103*
0.325
0.074* 0.184* 0.073*
0.064
0.068*
0.436

Media
0.289*
0.289*

Outcome
0.360*
0.360*

AMS

0.191*

0.238*

0.660*
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ตัวแปรผล

MFU Connexion, 8(1) || page 20

สรุปตัวแบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่า
อาหารไทยดัง้ เดิ ม พบว่ าในแต่ ละองค์ ประกอบของตัวแบบมี ความตรงเชิ งเสมื อน
ตลอดจนตัวแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสามารถในการพยากรณ์ กลยุทธ์ การปรับตัวทาง
การตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มได้ ระดับดีและเป็ นที่ยอมรับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 43.6 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 ขึ ้นไป (Saris & Strenkhorst, 1984) โดยนาเสนอ
ตัวแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นในรูปกรอบแนวคิดการวิจยั ดังรูปที่ 3
ตัวแปรอิสระ
(Exogenous Variables)
ข้ อมูลธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดัง้ เดิม
1. ประเภทธุรกิจร้ านอาหาร
ไทยดังเดิ
้ ม
2. ความหลากหลายของ
รูปแบบอาหารไทยดังเดิ
้ ม
3. ทาเลที่ตงของธุ
ั้
รกิจ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
4. ระยะเวลาในการดาเนิน
ธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหารไทยดังเดิ
้ มจาก
สื่อต่าง ๆ
6. ผลการดาเนินกิจการ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มใน
ปั จจุบนั เทียบกับปี ที่ผ่าน

ตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator Variables)

กลยุทธ์ การปรับตัว
ทางการตลาด
1. การพัฒนากลยุทธ์การขาย
2. การจัดจาแนกกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย
3. การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/บริการ)
4. การออกแบบโครงสร้ าง
องค์กร
5. การปรับตัวทางการตลาด
อื่น ๆ

ตัวแปรตาม
(Endogenous Variables)

การรั บรู้ คุณค่ า
อาหารไทยดัง้ เดิม

รู ปที่ 3 ตัวแบบกลยุทธ์ การตลาดบริ การเพื่อสร้ างคุณค่าการรับรู้ อาหารไทยดังเดิ
้ มที่
พัฒนาขึ ้นในรูปกรอบแนวคิดในการวิจยั
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สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่างข้ อมูล
พื ้นฐานของธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มกับกลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดที่มีต่อการ
รับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย ปั จจัยข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
จานวนทังสิ
้ ้น 552 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม อย่างน้ อย 395
ตัวอย่าง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 139.75 ลักษณะที่พบมากคือเป็ นร้ านอาหารระดับทัว่ ไป
คิดเป็ นร้ อยละ 56.2 รู ปแบบอาหารไทยดัง้ เดิ มที่ ทาการตลาดเป็ นอาหารจานเดี ยว
คิ ด เป็ นร้ อยละ 52.0 โดยเฉลี่ ย มี ค วามหลากหลาย 2.04 รู ป แบบ ท าเลที่ ตัง้ อยู่
ต่างจังหวัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.8 จ านวนพนักงานในธุ รกิ จเฉลี่ย 11.48 คน ด าเนิ น
กิจการมาเป็ นระยะเวลาเฉลี่ย 12.31 ปี การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารอาหารไทยดังเดิ
้ มจาก
สือ่ อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ รองลงมา สือ่ บุคคล เช่น คาแนะนาบอกกล่าวจากญาติพี่น้อง/
ผู้ร่วมธุรกิจ/ผู้อื่น คิดโดยเฉลี่ยรับรู้ ผ่านสื่อ 2.43 สื่อ ผลการดาเนินกิจการปั จจุบันเมื่อ
เที ยบกับปี ที่ ผ่ านเฉลี่ ยมี ผลก าไร ร้ อยละ 30.31 ชี ใ้ ห้ เห็ นว่ าธุ รกิ จร้ านอาหารไทย
ส่วนใหญ่ เป็ นร้ านอาหารระดับทั่วไปที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรี ยบง่าย สะดวก
รวดเร็ ว มีความทันสมัย เน้ นบริ การอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจากัด และสามารถ
หมุนเวียนลูกค้ าได้ ในปริ มาณมากภายใต้ สภาวะเร่ งรี บในปั จจุบนั (Pornsrilert, 2014)
จัดได้ ว่าเป็ นวิสาหกิจขนาดย่อมประเภทกิจการบริ การที่มีการจ้ างงานไม่เกิน 50 คน
และมีขนาดสินทรั พย์ ถาวรไม่เกิ น 50 ล้ านบาท (The Revenue Department, 2017)
ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น อยู่ ร อดมัก จะด าเนิ น กิ จ การมาเป็ นเวลานานไม่ ต่ า กว่ า 10 ปี
ทาเลต่างจังหวัดโดยเฉพาะตามอาเภอเมือง หรื อตลาดประจาอาเภอของจังหวัดต่าง ๆ
จะเป็ นแหล่งที่มีร้านอาหารกระจายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก (Department of Business and
Trade Development, 2018) ส่ ว นสื่ อ มวลชนโดยเฉพาะอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น สื่ อ
ยุคไร้ พรมแดนที่เปิ ดรับได้ ง่าย ราคาถูก ข้ อมูลข่าวสารทันกระแสปั จจุบนั และล ้าอนาคต
อีกทังได้
้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
ช่วยให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น (Saradd.com, 2017) สาหรับผลการดาเนิน
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กิจการในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านในธุรกิจการบริ การจะมีผลกาไรเปอร์ เซ็นต์ที่สงู
เพื่อความอยูร่ อดและเติบโต เนื่องจากอาศัยแรงงานเป็ นตัวกลางขับเคลือ่ นเมื่อเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่อาศัยเครื่ องจักร (Thaipost, 2011)
ธุ รกิ จร้ านอาหารไทยดัง้ เดิ มมีกลยุทธ์ ปรั บตัวทางการตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้
คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก (x̄=2.67) โดยมี
การน ากลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ ตั ว ทางการตลาดมาใช้ ในร้ านอาหารไทยดัง้ เดิ ม ระดั บ
ค่อนข้ างมาก (x̄=2.75) กลยุทธ์ ทุกด้ านต่าง ๆ นามาใช้ ในระดับค่อนข้ างมาก ได้ แก่
ด้ านการพัฒนากลยุทธ์ การขาย (x̄=2.93) การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (สินค้ า/บริ การ)
(x̄=2.88) การจัดจาแนกกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย (x̄=2.78) การออกแบบโครงสร้ างองค์กร
(x̄=2.60) และการปรับตัวทางการตลาดอื่น ๆ (x̄=2.58) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของ Vitayapornpipat (2013) พบว่ า การปรั บ ตั ว ของกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ การดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการบริ หารจัดการทางด้ านการตลาดและเป็ น
แนวทางในการกาหนดทิศทางในการปฏิบตั ิงานของกิจการ เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ
และประโยชน์สงู สุด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Tongboe (2012) พบว่าการปรับปรุ ง
และพัฒนากลยุทธ์ การตลาด เป็ นแนวทางในการสร้ างความแตกต่างและสิ่งแปลกใหม่
ให้ กับตลาด ดังนัน้ องค์ กรจึ งต้ องให้ ความส าคัญในการเสริ มสร้ างศักยภาพการ
ดาเนินงานทางด้ านการแข่งขัน เพื่อทาให้ ผลประกอบการขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และได้ รับประโยชน์สงู สุด และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Rutchatora (2011) พบว่า
การพัฒนาปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ที่มีอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ส่งผลทาให้
องค์กรสามารถบริ หารจัดการงานให้ มีคณ
ุ ภาพ โดยองค์กรนาเอากลยุทธ์ การตลาดที่
พัฒนาขึ ้นมาแล้ วเข้ ามาใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึง่ จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขันและส่งผลถึงการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็ จขององค์กรและเป็ นที่
ยอมรับในวงกว้ าง
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นอกจากนี ้ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มจะมีการรับรู้ คณ
ุ ค่าในระดับ
ค่อนข้ างมาก (x̄=2.58) ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Zeithaml (1988) ที่ว่าการรั บรู้
คุณค่าเป็ นการประเมินมูลค่าของสินค้ าและบริ การ รวมถึงประโยชน์ที่ได้ รับโดยอยู่บน
พื ้นฐานของการรับรู้สงิ่ ที่ได้ รับและสิง่ ที่จ่ายออกไป ทังนี
้ ้การรับรู้ประโยชน์ที่ได้ รับจะเป็ น
สิง่ ที่สาคัญของคาจากัดความของการรับรู้คณ
ุ ค่า
วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2 เพื่อพัฒนาตัวแบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรับตัว
ทางการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์การปรับตัว
ทางการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทย ตัวแปรปั จจัย
ข้ อมู ล ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารไทยดั ง้ เดิ ม มี ค่ า ความเบ้ อยู่ ร ะหว่ า ง -0.366 ถึ ง 0.698
และค่ าความโด่ ง อยู่ ระหว่ าง -0.435 ถึ ง 0.990 กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาด
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.741 ถึง 0.076 และค่าความโด่งอยู่
ระหว่าง 0.635 ถึง 1.349 และการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง
-0.629 ถึง 0.305 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 0.456 ถึง 1.284 นั่นคือ ตัวแปรปั จจัย
ข้ อมูลธุรกิ จร้ านอาหารไทยดัง้ เดิม กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดร้ านอาหารไทย
ดังเดิ
้ ม และการรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม ทุกตัวแปรต่างมีความเหมาะสมที่จะนาไป
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ทังนี
้ ้เนื่องจากค่าความเบ้ ไม่เกิ น 0.75 (ค่าสัมบูรณ์ )
และค่ าความโด่ ง ไม่ เกิ น 1.50 (ค่ าสัมบู รณ์ ) จึ งท าให้ ข้ อมู ลมี แจกแจงแบบปกติ
(Hoogland & Boomsma, 1998) อันมีผลให้ ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้ องและแม่นยา
เมื่อตัวแปรมีการแจกแจงข้ อมูลแบบปกติ แต่หากตัวแปรฝ่ าฝื นข้ อตกลงนี ้ จะทาให้
ความคลาดเคลื่ อนของโมเดลมี ค่ าต่ ากว่ าปกติ (Underestimate) ส่ งผลให้ โมเดล
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แบบไม่ถกู ต้ อง (Viratchai, 1999)
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยข้ อมูลธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดัง้ เดิ ม มี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัวแปรที่ ใ ช้ วัด จ านวน 7 ตัว แปร
อยู่ระหว่าง 0.315* ถึ ง 0.750* ที่ นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 กลยุทธ์ การปรั บตัวทาง
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การตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ วดั จานวน 5 ตัวแปร
มีความสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.612* ถึง 0.760* ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และการรับรู้
คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ ม มี ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ วัดจานวน 9 ตัวแปร
อยูร่ ะหว่าง 0.321* ถึง 0.714* ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จะเห็นได้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ วดั ปั จจัยข้ อมูลธุรกิจร้ านอาหารไทย
ดัง้ เดิม กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม และการรั บรู้ คุณค่า
อาหารไทยดังเดิ
้ ม มีค่าความสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์ ) ทาให้ ไม่เกิดสภาวะ
Multicollinearity จึงมีความเหมาะสมสาหรั บนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้ างด้ วย ซึ่งสภาวะปรากฏการณ์ ที่ตวั แปรมีความสัมพันธ์ กัน (Multicollinearity)
ทางบวกสูง อันมีผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ใช้ ในการประมาณขาดความแม่นตรง ซึ่งจะ
เกิดขึ ้นในสัมพันธ์ ทางบวกสูงเท่านัน้ ส่วนในกรณีที่ความสัมพันธ์ ทางลบสูง จะยิ่งทาให้
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ ในการประมาณมีความแม่นตรงมากขึ ้นซึ่งหากเกิดสภาวะดังกล่าว
หนทางแก้ ไขจาเป็ นที่จะต้ องตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ กันสูงออก
จากการวิเคราะห์ (Prasitrathasint, 2008)
ผลการพิจารณาในส่วนของโมเดลการวัด พบว่าตัวแบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การ
ปรั บตัวทางการตลาดเพื่อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มของประเทศไทยใน
แต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้ วย กลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาด (AMS) ค่าน ้าหนัก
ปั จ จั ย (Factor Loading) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.833 ถึ ง 0.908 และการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า (VP)
มีค่าน ้าหนักปั จจัยอยูร่ ะหว่าง 0.640 ถึง 0.787 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0.30 ขึ ้นไป (Kline,
1994) อีกทังมี
้ ความตรงเชิงเสมือน เนื่องจากค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง หรื ออาจ
เรี ยกว่าความเชื่อมัน่ เชิงประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.760 และ 0.519 ตามลาดับ ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ คือมากกว่า 0.60 (Hair et al., 2010) ตลอดจนค่าความผันแปรของค่าความ
เชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ของการ ผันแปรที่สกัดได้ เท่ากับ 0.940 และ 0.763
ตามล าดับ ซึ่ ง ผ่ านเกณฑ์ คื อมากกว่ า 0.50 เช่ นกัน (Diamantopoulos & Siguaw,
2000)
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นอกจากนี พ้ ิ จ ารณาในส่ วนของโมเดลโครงสร้ าง พบว่ า (1) ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยข้ อมูลพื ้นฐานของธุรกิจเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รู ปแบบอาหาร
ไทยดัง้ เดิม ทาเลที่ตงั ้ ธุรกิ จ ระยะเวลาดาเนินธุรกิ จ การรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
อาหารไทยดังเดิ
้ มจากสื่อต่าง ๆ และผลการดาเนินกิจการในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่ านมา ต่ างมี ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อกลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดของ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.112*, 0.279*, 0.111*,
0.103*, 0.289* และ 0.360* ตามลาดับ) (2) ปั จจัยข้ อมูลพืน้ ฐานของธุรกิ จเกี่ยวกับ
ประเภทธุ รกิ จ รู ปแบบอาหารไทยดัง้ เดิ ม ท าเลที่ ตัง้ ธุ รกิ จ ระยะเวลาด าเนิ นธุ รกิ จ
การรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับอาหารไทยดัง้ เดิ มจากสื่อต่าง ๆ และผลการด าเนิ น
กิจการในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านต่างมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุต่อการรับรู้ คุณค่า
อาหารไทยดัง้ เดิ ม ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 (IE=0.074*, 0.184*, 0.073*,
0.068*, 0.191* และ 0.238* ตามลาดับ) และ (3) กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม มีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตอ่ การรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.660*)
สรุ ปตัวแบบเส้ นทาง PLS กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้
คุณค่าอาหารไทยดังเดิ
้ ม พบว่าในแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบมีความตรงเชิงเสมือน
ตลอดจนตัวแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสามารถในการพยากรณ์ กลยุทธ์ การปรับตัวทาง
การตลาดเพื่ อสร้ างการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ มได้ ระดับดี และเป็ นที่ ย อมรั บ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.6 ซึ่ งผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ 40 ขึ น้ ไป (Saris & Strenkhorst, 1984)
โดยนาเสนอตัวแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นในรูปกรอบแนวคิดการวิจยั
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ผู้ประกอบการธุรกิ จร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
ควรให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ การปรับตัวทางการตลาดในด้ าน (1) การพัฒนากลยุทธ์
การขาย เพื่อเป็ นการพัฒนากลยุทธ์ ในการขายให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
เช่น การอบรมวิธีการขาย การเลือกโปรโมชัน่ หรื อการสังเกตความต้ องการของลูกค้ า
เป็ นต้ น และน าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ ในการขาย และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ซึ่งเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจและ
ซื ้อสินค้ า (2) การจัดจาแนกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ อง
และตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และได้ มีการ
จาแนกลูกค้ าออกเป็ นกลุม่ ๆ เพื่อให้ มีความชัดเจนและง่ายต่อการวางแผนการพัฒนา
กิ จกรรมทางการตลาดให้ เ หมาะสมกั บลูกค้ ากลุ่มเป้ า หมายแต่ ละกลุ่ม ได้ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ (3) การออกแบบโครงสร้ างองค์กร ในการจัดสรรบุคลากรและสายการ
บังคับบัญชาโดยมีการผลักดันให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มความสามารถและ
บรรลุเป้ าหมายขององค์ กร (4) การส่งเสริ มการขาย และกลยุทธ์ การบริ หารงาน
เพื่อนาไปสูผ่ ลการดาเนินงานขององค์กร และนาแนวคิดหรื อข้ อเสนอแนะข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์มาใช้ ในการประยุกต์กลยุทธ์ การตลาดขององค์กรต่อไป และ (5) การปรับตัว
ด้ านอื่น ๆ โดยการปรับปรุงภูมิทศั น์ การตกแต่งที่สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของ
ร้ าน ลดขัน้ ตอนกระบบวนการให้ บริ การ รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมู ลข่าวสารรายการ
ส่งเสริ มการขาย โปรโมทร้ านผ่ า นสื่ อสัง คมออนไลน์ ต่ าง ๆ (Social Media) ทัง้ นี ้
เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ ม
เป็ นปั จจัยมี ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการรั บรู้ คุณค่าอาหารไทยดัง้ เดิ มที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.660*) โดยจะมุง่ เน้ นเฉพาะกลุม่ ตามลักษณะทางธุรกิจ
ทีแ่ ตกต่างกันในเรื่ องประเภทธุรกิจ รูปแบบอาหารไทยดังเดิ
้ ม ทาเลที่ตงธุ
ั ้ รกิจ ระยะเวลา
ดาเนินธุรกิจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารไทยดังเดิ
้ มจากสือ่ ต่าง ๆ และผลการ
ด าเนิ น กิ จ การ เนื่ อ งจากปั จ จั ย ข้ อมู ล พื น้ ฐานของธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วข้ างต้ นต่ า งมี
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่ กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (DE=0.112*, 0.279*, 0.111*, 0.103*, 0.289* และ 0.360* ตามลาดับ) และยังมี
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตอ่ การรับรู้ คณ
ุ ค่าอาหารไทยดังเดิ
้ มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (IE=0.074*, 0.184*, 0.073*, 0.068*, 0.191* และ 0.238* ตามลาดับ)
สาหรับการศึกษาในอนาคตครัง้ ต่อไป (1) ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของธุรกิจ
ร้ านอาหารไทยดังเดิ
้ มในแต่ละด้ าน เพื่อให้ สามารถนาปั ญหาและอุปสรรคไปปรับปรุ ง
แก้ ไขได้ ตรงประเด็น เพื่อพัฒนากิจการต่อไป (2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มิใช่คณ
ุ ค่า
การรับรู้ เช่น ผลการดาเนินงาน ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงาน เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการวัดผลงานในด้ านต่าง ๆ ของธุรกิ จร้ านอาหารไทย
ดังเดิ
้ มในประเทศไทย และ (3) ควรเพิ่มวิธีการเก็บข้ อมูลนอกเหนือจากแบบสอบถาม
เช่ น การสอบถามเชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูลและความคิ ดเห็ นที่
ละเอี ย ดชั ด เจน เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลต่ อ น าข้ อมู ลไปใช้ ประโยชน์
อนึ่ ง ต้ นแบบนี ค้ วรน าไปทดสอบข้ อเท็ จ จริ งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป โภคบริ โภคหรื อ
อุตสาหกรรม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ชิ น้ นี ส้ าเร็ จลุ ล่ ว งด้ วยดี ข้ าพเจ้ าขอขอบคุ ณ ประธานที่ ป รึ กษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญ ลักษิ ตามาศ และศาสตราจารย์
ดร.สิ วารั ตน์ โคบายาชิ ที่ ได้ กรุ ณาสละเวลาปรั บปรุ งแก้ ไขจนส าเร็ จลุล่วงด้ วยดี
ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าต้ องขอกราบขอบพระคุณบุพการี ครอบครัวที่ค ้าจุนสนับสนุนทังเป็
้ นแรง
บันดาลใจให้ ข้าพเจ้ าสาเร็ จการวิจยั นี ้
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