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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการตัดสิ นใจเลือกทีพ่ กั รีสอร์ ทของนักท่ องเทีย่ วกับการจัดการ
ส่ วนประสมทางการตลาดทีพ่ กั รีสอร์ ท อําเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVELER’S DECISION MAKING
IN THE CHOOSING A RESORT AND RESORT MARKETING MIXED
MANAGEMENT IN THE KHAO KAO DISTRICT, PETCHABUN PROVINCE
ดร.จิ รัฐ ชวนชม และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย เรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ ัก รี ส อร์ ท ของนัก ท่ อ งเที่ ย วกับ
การจัด การส่ วนประสมทางการตลาดที่ พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี วตั ถุ ประสงค์
การศึกษา (1) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ ทของนักท่องเที่ยว อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบทัศนคติ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั รี สอร์ ทของนักท่องเที่ ยว และการจัดการส่ วน
ประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่ วนประสม
ทางการตลาดที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และ (4) เพื่อนําเสนอแนวทางการบริ หารจัดการ
ที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
การดําเนินงานวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณและ การวิจยั เชิง
คุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริ มาณ จํานวน 385 คนการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สําหรับการวิจยั เชิง
คุณภาพ จํานวน 20 ราย การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึก ผลการวิจยั
ทัศนคติต่อการตัดสิ นใจเลือกที่ พกั ของนักท่องเที่ ยวภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากทุกด้าน
ทัศนคติต่อการจัดการส่ วนประสมที่พกั รี สอร์ ทในด้านภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน นักท่อง
เที่ ยวนักท่องเที่ ยวที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั ที่ แตกต่างกัน นักท่องเที่ ยวที่ มี
ระดับการศึกษาและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนต่างกันมีทศั นคติต่อการจัดการส่ วนประสมที่พกั รี สอร์ ท
ที่แตกต่างกัน
การตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั รี สอร์ ทของนักท่ องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สําหรับแนวทางการบริ หารจัดการที่พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูป้ ระกอบการ
ควรมีการเตรี ยมการบริ การห้องพักไว้บริ การให้กบั นักท่องเที่ยวในราคาที่เหมาะสมและเปิ ดช่องทางสื่ อ
ออนไลน์เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการจองห้องพักให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจเลือกที่พกั การจัดการส่ วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
The research title was the relationship between traveler’s decision making in the choosing a
resort and resorts’ marketing mix management in Khao Kho District, Petchabun Province. The purposes
of the study are; (1) Study tourists’ decision making in choosing a resort in Khao Kho District, Petchabun
Provience; (2) Compare tourists’ attitudes towards decision making in choosing a resort and resorts’
marketing mix management with tourists’ demographics; (3) Examine the relationship between tourists’
decision making in choosing a resort and resorts’ marketing mix management and (4) Suggest the
management approach for the resorts in the Khao Kho District, Petchabun Provience .
The research focused both quantitative and qualitative methods. The quantitative research
recruited 385 samples in the collecting data through the questionnaire. Regarding the qualitative
research, 20 persons were recruited for the in-depth interview. Research findings were as follows: The
travelers’ overall attitude towards decision making in choosing a resort was in the levels of “high”
The travelers’ overall attitude towards resorts’ marketing mix management was in the levels of
“high”. The travelers with different educational background had different decision making in choosing
a resort. Travelers with different educational background and personal income per month had different
attitudes towards resorts’ marketing mix management. The traveler’s decision making in choosing a
resort had a positive relationship with resorts’ marketing mix management.
Finally, the policies of resort management in Khao Kho district, Phetchabun Province, the researcher
propose to the managing director should prepare the room to service tourists with affordable and appropriate price, and also allow the online system for convenience of booking service for tourists.
KEYWORDS: Decision Making in Choosing a Resort, Marketing Mixed Management
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ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, ออนไลน์, 2555) ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็ นจํานวนมากในปี 2552 มีรายได้
775,035 ล้านบาท สําหรับปี 2553 มีรายได้ 995,368 ล้านบาท คน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท
จากจํานวนนักท่องเที่ ยวจะเห็ นได้ว่ามีจาํ นวนนักท่องเที่ ยวที่ ท่องเที่ ยว ในจังหวัดต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบูรณ์เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจจะเดินทางมา
ท่องเที่ยว จากสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2554 มีจาํ นวน
ดังต่อไปนี้ในปี 2552 มีนกั ท่องเที่ยว 766,949 คน มีรายได้ 1,492.71 ล้านบาท ในปี 2553 มีนกั ท่องเที่ยว
823,140 คน มีรายได้ 1,914.19 ล้านบาท ในปี 2553 มีนกั ท่องเที่ยว 1,226,913 คน มีรายได้ 3,361.86 ล้าน
บาท และในปี 2554 มีนกั ท่องเที่ยว 1,303,136 คน มีรายได้ 3,532.72 ล้านบาท จากการวิคราะห์สถิติของ
นักท่องเที่ยวจะมีจาํ นวนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี (กลุ่มข้อมูลสถิติดา้ นการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว,
ออนไลน์, 2555)
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วยหลายอําเภอ อําเภอที่มีชื่อเสี ยงที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาเที่ยว
เป็ นอันดับต้นๆ ของจังหวัด คือ อําเภอเขาค้อ เนื่ องจากเป็ นสถานที่สามารถสัมผัสอากาศเย็นได้ตลอด
ทั้งปี สามารถชมทะเลหมอกในช่วงตอนเช้า ชมวิวทะเลภูเขา อีกทั้งยังมีแหล่งเรี ยนรู ้ทาง ประวัติศาสตร์
คือ นํ้าตกศรี ดิษฏ์ อดี ตเป็ นสถานที่อาศัยของกลุ่มผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์ ซึ่ งมีหลักฐานยังคงปรากฏ
อยู่ ในปั จจุบนั เป็ นจุดที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็ นจํานวนมาก การเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์หลัก คือ มาชมทะเลหมอก ในช่วงเวลาเช้าและสัมผัสอากาศเย็น การ
จะชมทะเลหมอกในตอนเช้า จําเป็ นที่จะต้องพักค้างคืนเพื่อ ความสะดวกในการชมทะเลหมอก การเลือก
ที่พกั รี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยว และการที่นกั
ท่องเที่ยวพักในอําเภอเขาค้อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน ทําให้ที่พกั รี สอร์ ทที่อยู่
ในพื้นที่อาํ เภอเขาค้อมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ที่พกั รี สอร์ทในอําเภอเขาค้อจึงจําเป็ นที่จะต้องปรับและ
เปลี่ยนรู ปแบบการดําเนิ นธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ งจํานวนนัก
ท่องเที่ยวในแต่ละปี มีจาํ นวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ ทสําหรับนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่ วนประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ ท
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนําผลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของธุ รกิจ
ที่พกั ให้มีประสิ ทธิภาพและประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ ทของนักท่องเที่ยว อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ท และทัศนคติต่อการจัดการส่ วนประสมทางการ
ตลาดที่ พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุ คคลของนักท่ องเที่ ยว
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ทของนักท่องเที่ยวกับทัศนคติต่อ
การจัดการส่ วนประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
4. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริ หารจัดการที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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สมมติฐานการวิจยั
1. นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกที่พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่แตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีทศั นคติต่อการจัดการส่ วนประสม ทางการ
ตลาดที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่แตกต่างกัน
3. การตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ กั รี ส อร์ ท มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ทัศ นคติ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ
การจัดการส่ วนประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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°o ¤¼¨Â¨³¨´¬³n ª» ¨ °´n °Á¸É ¥ª ¦³°Åoª¥ Á¡« °µ¥» ¦³´µ¦«¹ ¬µ
µ£µ¡¦°¦´ª °µ¸¡ ¦µ¥Åonª»¨n°Áº° ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Äo¦· µ¦ Îµª¦n ª¤Á·µ
nµÄonµ¥Äµ¦Á µo ¡´ µÁ®»Äµ¦Á·µ¤µ¡´¸É¦¸°¦r
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ตัวแปรตาม ได้ แก่
การตัดสิ นใจเลือกที่พกั อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วย การรับรู ้ถึงความต้องการ
การค้นหาแหล่งข้อมูล การประเมินผลข้อมูล การตัดสิ นใจและการประเมินภายหลังการใช้บริ การ
ทัศนคติต่อการจัดการส่ วนประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบไปด้วย ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มทางการตลาด ลักษณะทางกายภาพ
บุคลากรและกระบวนการ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นแนวทางเสนอแนะหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุ รกิจได้อย่างเหมาะสมและธุ รกิจ
สามารถนําไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจเลือกที่พกั ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เป็ นแนวทางศึกษาการดําเนิ นธุ รกิ จให้กบั ผูท้ ี่สนใจจะประกอบธุ รกิ จที่พกั ใน อําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป
วิธีการดําเนินงานวิจยั
การวิจยั แบบผสมระหว่ างเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจยั เชิงคุณภาพ
ประชากร คื อ กลุ่ ม ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบที่ พ กั รี ส อร์ ท อํา เภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ กลุ่ ม ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบรี ส อร์ ท อํา เภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 20 คน ประกอบไปด้วย ผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารที่พกั รี สอร์ ท เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผูป้ ระกอบการร้านค้าในชุมชน/คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว
เครื่องมือ
การวิจัยเชิ งปริ มาณ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่ งค่าความเชื่ อมัน่
ทั้งหมดเท่ากับ 0.9387 แบบสอบถามแบ่ง 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลและลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ กั อํา เภอเขาค้อ จัง หวัด เพชรบู ร ณ์
จํานวน 25 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.7110
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการจัดการส่ วนประสมทางการตลาดที่พกั รี สอร์ท
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 46 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9713
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การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In – depth Interview)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมติฐาน โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์ค่าที (Independent-Sample test) (สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วน
บุคคลของนักท่องเที่ยว ด้านเพศ และสถานภาพครอบครัว)
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way Analysis of variance) (สมมติฐาน
ข้อที่ 1 และสมมติฐานข้อที่ 2 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้บริ การ จํานวนคนร่ วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก)
2.3 การวิ เ คราะห์ ค่ า สหสั ม พัน ธ์ ใ ช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) (สมมติฐานข้อที่ 3)
การวิจยั เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
°£·¦µ¥¨
ª´»¦³r °o ¸É 1 Á¡ºÉ°«¹¬µµ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r  °´n°Á¸É¥ª °ÎµÁ£°Á µo°
´®ª´Á¡¦¼¦r
´n°Á¸É¥ª¤¸µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r Ä£µ¡¦ª¤Ä¦³´¤µ Á¤ºÉ°¡·µ¦µÁÈ ¦µ¥oµ
¡ªnµ ´n°Á¸É¥ª¤¸µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦rÄ¦³´¤µ»oµ Ã¥Á¦¸ ¥µ¤¨Îµ´nµÁ¨¸É¥ ´¸Ê
(1) oµµ¦¦³Á¤·£µ¥®¨´µ¦Äo¦· µ¦¸É¡´ ¦¸ °¦r  ´n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°µ¦¦· µ¦¸ÉÅo
¦´µ¸É¡´ Ä¦³´¤µ ÁÈ °´´Â¦ (2) oµµ¦¦³Á¤·¨ °o ¤¼¨/Â®¨n °o ¤¼¨¸ÉÄoÄµ¦´· Ä
´n°Á¸É¥ª¤¸µ¦Îµ °o ¤¼¨¸ÉÅoµµ¦®µ °o ¤¼¨µÁªÈÅr °¸É¡´ ¦¸ °¦r ¤µ¦³°µ¦´· Ä
Ä¦³´¤µ ÁÈ °´´Â¦ (3) oµµ¦o®µ °o ¤¼¨ ´n°Á¸É¥ª¤¸µ¦®µ °o ¤¼¨µÁªÈÅr °¸É¡´
¦¸ °¦r  Ä¦³´¤µ¸É» ÁÈ °´´Â¦ (4) oµµ¦´· Ä ´n°Á¸É¥ªÁ¨º°¸É¡´ ÁºÉ °µ¦µµ¤¸
ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³»¤o oµ Ä¦³´¤µ¸É» ÁÈ °´´Â¦ (5) oµ¤¸µ¦¦´¦¼ o¹ªµ¤o°µ¦ ´n°
Á¸É¥ªÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦rÁºÉ°µo°µ¦®µ¦³µ¦rÄµ¸ÉÄ®¤nÇ Ä¦³´¤µ ÁÈ °´´Â¦
´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·n°µ¦´µ¦n ª¦³¤µµ¦¨µ¸É¡´ ¦¸ °¦r Ä£µ¡¦ª¤Ä¦³´
¤µ Á¤ºÉ°¡·µ¦µÁÈ ¦µ¥oµ¡ªnµ ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·n°µ¦´µ¦n ª¦³¤µµ¦¨µ¸É¡´
¦¸ °¦r Ä¦³´¤µ»oµ Ã¥Á¦¸ ¥µ¤¨Îµ´nµÁ¨¸É¥ ´¸Ê (1) oµ¨´¬³µµ¥£µ¡ °¸É ¡´
¦¸ °¦r  ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªnµ¦µµ®o°¡´¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡¦· µ¦¸ÉÅo¦´Ä¦³´¤µ
ÁÈ °´´Â¦ (2) oµ»¨µ¦ ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªµn ¡´µ¦· µ¦¨¼oµoª¥¤·¦Å¤¦¸ Ä¦³´
¤µÁÈ °´´Â¦ (3) oµ¦³ªµ¦ ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªµn µ¦¨³Á¸¥Á µo ¡´Â¨³°°®o°¡´
ÁÈ Åoª¥ªµ¤¦ªÁ¦È ª Ä¦³´¤µÁÈ °´´Â¦ (4) oµ¦µµ ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªµn ¦µµ®o°¡´
¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡¦· µ¦¸ÉÅo¦´ Ä¦³´¤µÁÈ °´´Â¦ (5) oµ¨·£´r ´n°Á¸É¥ª
¤¸«´ ·ªnµ®o°¡´¤¸ªµ¤ÁÈ ¦³Á¸¥ ³°µ Â¨³ª¥µ¤ Ä¦³´¤µÁÈ °´´Â¦ (6) oµµ¦
n Á¦· ¤µ¦¨µ ´n°Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªnµ¸É¡´ ¦¸ °¦r ¤¸µ¦Ã¬µ ¦³µ´¤¡´rnµºÉ °¸É®¨µ
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®¨µ¥ Án ÁªÈÅr ºÉ °·É ¡·¤¡r ÁÈ o Ä¦³´¤µÁÈ °´´Â¦ (7) oµn°µ´Îµ®nµ¥ ´n°
Á¸É¥ª¤¸«´ ·ªµn ¤¸ µ¦Ä®o¦· µ¦°nµÁªÈÅr °¸É¡´ ¦¸ °¦rÃ¥¦ Ä¦³´¤µÁÈ °´´Â¦
ª´»¦³r °o ¸É 2 Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥Á¸¥µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r  Â¨³´«·n°µ¦´µ¦
n ª¦³¤µµ¦¨µ¸É¡´ ¦¸ °¦r  °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r ÎµÂµ¤¨´¬³n ª»¨
°´n°Á¸É¥ª
¨µ¦ª·  ´¥ ¡ªnµ ´ n ° Á¸É ¥ ª¸É ¤¸ »  ¨´ ¬³n ª »  ¨ oµ ¦³´ µ¦«¹  ¬µÂn µ ´
¤¸µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r ¸ÉÂnµ´ °¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01 Â¨³´n°Á¸É¥ª¸É¤¸
»¨´¬³n ª»¨ oµ¦³´µ¦«¹¬µÂ¨³¦µ¥Åonª»¨n°Áº°Ânµ´ ¤¸«´ ·n°µ¦
´µ¦n ª¦³¤µ¦¨µ¸É¡´ ¦¸ °¦r¸ÉÂnµ´ °¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05 ´µ¦µ¸É 1
µ¦µ¸่ É 11¨µ¦Á¦¸
ตารางที
ผลการเปรี¥ยÁ¸
บเที¥ยµ¦´
บการตัด·สินÄÁ¨º
ใจเลื°อ¸
กที¡É พ่ ´ กั ¦¸รีส°¦rอร์ทÂ¨³ªµ¤·
และความคิดÁ®Èเห็นnต่°อµ¦´
การจัดµ¦n
การส่ªว¦³¤
นประสม
µµ¦¨µ¸พ่ ¡É กั ´ รี¦¸สอร์
°¦rท จํÎาµแนกตามลั
Âµ¤¨´กษณะส่
¬³nวªนบุ
»คคลของนั
¨ °´กท่nอ°งเที
Á¸ย่ ¥É วª
ทางการตลาดที
ทั´ศ«นคติ
การ
·ต่ อn°การจั
µ¦´ดµ¦
ส่nวªนประสมการตลาดที
¦³¤µ¦¨µ¸พ่É¡กั´ รี¦¸ สอร์
°¦rท
µ¦´
¸พ่ É¡กั´
การตัด·สินÄÁ¨º
ใจเลือ°กที
´ตัªวÂ¦
แปร
t
1. Á¡«
2. °µ¥»
3. ¦³´µ¦«¹¬µ
4. µ£µ¡¦°¦´ª
5. °µ¸¡
6. ¦µ¥Åonª»¨n°Áº°
7. ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Äo¦· µ¦
8. Îµª¦n ª¤Á·µ
9. nµÄonµ¥Äµ¦Á µo ¡´

1.86
1.58
-

P-Value
F-Ratio P-Value
.34
5.14**
.40
2.29
1.12
.442
2.030

.279
.711
.006
.741
.809
.059
.327
.723
.090

t

F-Ratio
F-Ratio

P-Value
P-Value

3.76
.59
-

.72
4.59*
1.06
2.55*
.96
1.46
.70

.517
.487
.011
.580
.376
.038
.383
.224
.587

* ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05, ** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

ª´»¦³r o °¸É 3 Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r °´n°
Á¸É¥ª´´«·n°µ¦´µ¦n ª¦³¤µµ¦¨µ¸É¡´ ¦¸ °¦r  °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r
µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ ¦¸ °¦r  °´n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤´¤¡´rµª´´«·µ¦´µ¦
n ª¦³¤µµ¦¨µ¦· µ¦¸É¡´ ¦¸ °¦r °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r °¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É
¦³´ .01 Ã¥¤¸ªµ¤´¤¡´rÄ¦³´µ¨µ
ª´  »  ¦³r o ° ¸É 4 Á¡ºÉ ° Îµ Á°Âªµµ¦¦· ® µ¦´ µ¦¸É ¡ ´ ¦¸  °¦r  °Îµ Á£°Á µo°
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´®ª´Á¡¦¼¦r ¨µµ¦ÎµÁ· µª·¥´ Á· » £µ¡Â¨³¦· ¤µ ÎµÄ®oÅo °o ¤¼¨¸É ÁÈ Âªµ
µ¦¦· ®µ¦´µ¦¸É¡´ ¦¸ °¦r °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r³¼ªo · ¥´ ¦» Åoªµn
µ¦ÎµÁ° °o ¤¼¨¸É¡´ ¦¸ °¦rÄ®o´ n°Á¸É¥ªÅo¦¼o´ Ã¥µ¦nµºÉ °°°Å¨r¦³Á£nµÇ ¹É 
ºÉ °°°Å¨r¸ÉÅo¨¤µ¸É» º°µ Á¢»p (Facebook) Â¨³°¸n°µµ¦ºÉ °µ¦¸ÉµÎ ´¸ÉÅ¤nÂ¡o´
º° µ¦°n° °´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ¥¤µ¡´
µ¦Îµ®¦µµ®o°¡´ª¦¤¸µ¦Îµ®¦µµÄ®oÁ®¤µ³¤´»£µ¡¦· µ¦¸ÉÅo¦´Îµ®¦´
µ¦¦· µ¦o°¤¸µ¦¦· µ¦¸É¤¸Å¤¦¸ ·¦ ¼Â¨Â ¸É¤µ¡´Á®¤º°µ· ÎµÄ®oÂ ¸É¤µ¡´ Á·ªµ¤¦³´
ÄÄµ¦¦· µ¦ ÎµÄ®o¤¸µ¦Â³ÎµÄ®o¤µ¡´ ¹É º°ªnµÁÈ Án ®r°¸°¥nµ¸ÉµÎ Ä®o´ n°Á¸É¥ª¸ÉÁ¥¤µ
¡´Â¨oª¤µ¡´ÎÊµ
Îµ®¦´µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤ o°¼Â¨£µ¡Âª¨o°¤£µ¥Ä¦¸ °¦r  °Á°Ä®oÁ¦¸ ¥¦o °¥
o° ¤¸  µ¦¨¼  o Å¤oÄ ´  n ª ¸É ¡ °Á®¤µ³¤´ ¡ºÊ  ¸É ¸É Îµ ¤µn ° ¦o µ ¸É ¡ ´ ¦¸  °¦r  °µ¸Ê
µ¦·  ´ · / ¦´  ¬µ®¤µ¥ °¸É ¡ ´ ¦¸  °¦r  µ¦n ° ¦o µ ¸É ¡ ´ ¦¸  °¦r  o° ¤¸  µ¦ °°»  µn ° ¦o µ 
µ®n ª¥µ£µ¦´ °¥nµ¼®¤µ¥Â¨³¼Â¨Á¦ºÉ °µ¦¦ª¦³µ¸É °µ«´¥Ä¡ºÊ¸É Ã¥Å¤nn°
Ä®oÁ·ªµ¤¦ÎµµÄÁ¦ºÉ ° °¤¨£µª³µÁ¸ ¥
°£·¦µ¥¨
´n°Á¸É¥ª¸É¤µ¡´¸É¦¸°¦r °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r ¤¸«´ ·n°µ¦´· ÄÁ¨º°
¸É ¡ ´ Äµ¦¦´  ¦¼ o ¹  ªµ¤o° µ¦Ä¦³´ ¤µ ¡ªnµ n µ Á¨º ° ¸É ¡ ´ ¦¸  °¦r  ÁºÉ ° µo° µ¦®µ
¦³µ¦rÄµ¸ÉÄ®¤nÇ ÁÈ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Âª· °¤´· µ· (2544, ®oµ 1920) ¨nµª¹ª´»¦³r °µ¦Á·µn°Á¸É¥ª¸É¨nµªªnµµ¦n°Á¸É¥ªÅµ¤µ¸Én°Á¸É¥ªnµ Ç
Á¡ºÉ°ªµ¤» µ Á¡¨· Á¡¨· Â¨³Á¡ºÉ°Á¨¸É ¥¦¦¥µµ«°¸ ´Ê¥´ÁÈ Åµ¤Âª·  °
· ¦³ª´r °» ª·µr (2554, ®oµ 74) ¸É ¨nµªªnµ» Á¦·É ¤o °µ¦ºÊ °¦· µ¦µµ¦n°Á¸É ¥ª º°
ªµ¤o°µ¦ Áno°µ¦¡´n° o°µ¦ªµ¤»µ o°µ¦´¤´¦³µ¦rÄ®¤n o°µ¦
µ¦£´¥
´n°Á¸É¥ª¸É¤µ¡´¸É¦¸°¦r °ÎµÁ£°Á µo° ´®ª´Á¡¦¼¦r ¤¸µ¦®µ °o ¤¼¨¸É¡´ ¦¸ °¦r Ã¥
nµºÉ °°°Å¨r¦³Á£nµÇ Ä¦³´¤µ¸É» µ¦´· ÄÁ¨º°¸É¡´ Äµ¦¦³Á¤·¨ °o ¤¼¨/Â®¨n
°o ¤¼¨Ã¥Îµ °o ¤¼¨¸ÉÅoµµ¦®µ °o ¤¼¨µÁªÈÅr °¸É¡´ ¦¸ °¦r ¤µ¦³°µ¦´· Ä ¹É ÁÈ 
Åµ¤Âª· °µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ (2541, ®oµ 2-5) ¸É¨nµªªnµ µ¦ºÉ °µ¦ °o ¤¼¨ nµªµ¦
n°Á¸É¥ªÅ¥´´n°Á¸É¥ª¨»n¤Áo µ®¤µ¥Ã¥nµºÉ °nµ Ç Án Ã¦´«r ª·¥» · ¥µ¦®´º °¡·¤¡r
®¤µ¥ ÁÈ o Á¡ºÉ°Á· ª ¦³»o Á¦n Á¦oµÄ®o´ n°Á¸É¥ª¨»n¤Áo µ®¤µ¥Á·µÁ µo ¤µn°Á¸É¥ª¥´
Â®¨nn°Á¸É¥ª ° °µ¸Ê µµ¦´¤£µ¬r´ n°Á¸É¥ª¡ªnµ ºÉ °°°Å¨r¸ÉÅo¨¤µ¸É»
º° Á¢»p (Facebook) °¸´Ê¥´ÁÈ Åµ¤Âª· °·¦³ª´r °»ª·µr (2554, ®oµ 74) ¸É¨nµª
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นอกจากนี้ การตัด สิ น ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ววพิ จ ารณาเลื อ กโรงแรมจากชื่ อ เสี ย ง บรรยากาศ
ราคาความสะอาด ความปลอดภัย สิ่ ง อํา นวยความสะดวก โดยนํา ข้อ มู ล ของโรงแรมแต่ ล ะแห่ ง มา
เปรี ยบเทียบกัน
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าพัก ที่ รี ส อร์ ท อํา เภอเขาค้อ จัง หวัด เพชรบู ร ณ์ มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ ัก
โดยพิจารณาจากราคามีความเหมาะสมและคุม้ ค่าในระดับมากที่สุด เป็ นไปตามแนวคิดของ จิระวัฒน์
อนุ วิชานนท์ (2554, หน้า 74) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวจะตัดสิ นใจซื้ อบริ การท่องเที่ยว โดยพิจารณาจาก
ราคาแพ็คเกจการท่องเที่ยวที่ตนสนใจและเป็ นในทิศทางเดี ยวกับงานวิจยั ของชัยศักด์ิ กิ จนวม (2551)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รี สอร์ ทแอนด์
สปา ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รี สอร์ ท
แอนด์สปาโดยด้านที่ผใู ้ ช้บริ การซํ้าให้ระดับการใช้บริ การมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา
นักท่องเที่ ยวที่ มาพักที่ รีสอร์ ทอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี การประเมิ นภายหลังการใช้
บริ การที่พกั รี สอร์ ท ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจต่อการบริ การที่ได้รับจากที่พกั ต่อการบริ การที่ได้
รับจากพนักงานของที่พกั และจะแนะนําให้คนรู ้จกั มาพักที่รีสอร์ ทสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคณะ (2539, หน้า 18) ที่กล่าวว่า ผลลัพธ์ภายหลังการซื้ อหรื อการใช้บริ การ (Post purchase
outcome) เกิดขึ้นหลังการซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ถ้าเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ผลลัพธ์กเ็ กิดความพึง
พอใจ(Satisfaction) อีกทั้งเป็ นไปตามแนวคิดหลักของการบริ การของรัชยา กุลวานิ ชไชยนันท์ (2539,
หน้า 13) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของงานบริ การ ประกอบด้วย คุณภาพของการบริ การต้องเลือกสรรแล้ว
ว่าสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อผูร้ ับบริ การและมีคุณภาพดี การสื่ อสารต้องสามารถสื่ อความ
หมายให้เข้าใจกันได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องงานวิจยั ของชัยศักด์ิ กิจนวม (2551) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้บริ การซํ้าของผูใ้ ช้บริ การโดยด้านที่ผใู ้ ช้บริ การซํ้า ได้แก่ ด้านพนักงาน ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อการจัดการส่ วนประสมที่พกั รี สอร์ ท ในด้านราคามีความเห็นว่าราคาห้องพักมีความเหมาะสม
กับคุณภาพบริ การที่ได้รับในระดับมาก ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับคุณภาพของที่พกั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz (2011, P.44)ได้กล่าวว่า ราคาเป็ นสิ่ งสะท้อนถึง
มูลค่าของสิ นค้าและบริ การ การตั้งราคาจะต้องคํานึงถึงราคาที่ลกู ค้าสามารถจะจ่ายได้
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ท ศั นคติ ต่ อ การจัด การส่ ว นประสมที่ พ กั รี ส อร์ ท ในด้า นด้า นช่ อ งทาง
การจัดจําหน่าย มีความเห็นว่ามีการให้บริ การจองผ่านเว็บไซต์ของที่พกั รี สอร์ทโดยตรงในระดับมากและ
มีการให้บริ การจองผ่านเว็บไซค์อื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz
(2011, P.44) ได้กล่าวว่า การจําหน่ายสิ นค้าและบริ การหรื อจะมีการจัดช่องทางผ่านทางด้านเทคโนโลยี
และให้ขอ้ มูลการบริ การผ่านทางอินเตอร์เน็ตสามารถส่ งข้อมูลไปยังทัว่ โลกได้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อการจัดการส่ วนประสมที่พกั รี สอร์ ทในด้านผลิตภัณฑ์ มีความ
เห็นว่าห้องพักมีความเป็ นระเบียบ สะอาดและสวยงาม ห้องพักมีขนาดเหมาะสมในระดับมากสอดคล้อง
กับ|งานวิจยั ของ วิทยา วุฑฒิ พงษ์พิพฒั น์ (2550) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
โรงแรมขนาดเล็กในเขตพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงแรมขนาดเล็กในเขต พื้นที่ อาํ เภอเมื อง จังหวัดเชี ยงราย ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อการจัดการส่ วนประสมที่พกั รี สอร์ ท ในด้านการส่ งเสริ มการ
ตลาด พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อที่ หลากหลาย เช่ น เว็บไซต์
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้นในระดับมาก เป็ นสิ่ งที่ นักท่ องเที่ ยวให้ความสําคัญสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้จาก
การสัมภาษณ์จากผูป้ ระกอบการที่ พกั รี สอร์ ทและนักท่องเที่ ยวคือ การทําการตลาดจะประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นจุดดึงดูดที่นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยว คือ การชมทะเลหมอกในช่วงเช้า ได้รับการตอบรับ
จากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ยังมีวดั พระธาตุผาซ่อนแก้ว, อนุสรณ์ทหารผูเ้ สี ยสละ
นํ้าตกศรี ดิษฏ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการสื่ อให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้ถึงข้อดีของอําเภอเขาค้อ คือ มีอากาศ
ที่บริ สุทธ์ิ เป็ นสถานที่สงบ เหมาะสมกับการมาพักผ่อน สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่รีสอร์ ท กล่าวว่า
การค้นหาข้อมูลที่พกั รี สอร์ ทจากเว็บไซต์ ภายหลังที่มีการตัดสิ นใจเลือกที่พกั จะทําการโทรไปจองที่พกั
โดยหาเบอร์ โทรจากเว็บไซต์ของที่พกั รี สอร์ ท ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ค็อตเลอร์ (Kotler, 2003,
P.39) ที่กล่าวว่า การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย กับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้าง
ทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่ อข่าวสารเกี่ ยวกับองค์การ และ
(หรื อ)ผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อความคิดในลักษณะบอกกล่าว เชิญชวนผูบ้ ริ โภค นัน่ คือ การโฆษณา เพื่อ
เป็ นการนําเสนอและการส่ งเสริ มความคิดที่เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ทศั นคติ ต่อการจัดการส่ วนประสมทางการตลาดของที่ พกั รี สอร์ ท ใน
ด้านลักษณะทางกายภาพของที่ พกั รี สอร์ ท อาคารที่ พกั รี สอร์ ทมองวิวภูเขาได้โดยรอบในระดับมาก
อาคารที่พกั รี สอร์ ทอยู่ในทําเลที่ต้ งั ที่เดิ นทางได้สะดวก นอกจากนี้ จากการสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่
การพิจารณาเลือกที่พกั จะพิจารณาความสวยงามและความเหมาะสมของราคาคุม้ ค่ากับการเข้าพักเพื่อที่จะ
ได้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีของที่พกั รี สอร์ ทสอดคล้องกับแนวคิดของค็อตเลอร์ (Kotler, 2003,
P.450) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสําหรับธุ รกิจการบริ การจําเป็ นต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความต้องการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่ น การตกแต่งสถานที่ ผังที่ ต้ งั โครงการ สภาพแวดล้อม
ทั้งหมดในการนําเสนอบริ การ รวมทั้งสื่ อที่ ใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้าเป็ นลักษณะทางกายภาพ และ
รู ปแบบการให้บริ การที่ลกู ค้าสามารถมองเห็นได้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ท ัศ นคติ ด้า นบุ ค ลากรว่ า พนัก งานบริ ก ารลู ก ค้า ด้ว ยมิ ต รไมตรี ใ นระดับ มาก
อีกทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวยังพบว่าพนักงานของที่พกั รี สอร์ ทจะมีการดูแลและพร้อมให้
บริ การผูท้ ี่เข้าพักด้วยอัธยาศัยที่ดี ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ Christopher H. Lovelock and
Jochen Wirtz (2011, P.44) ที่กล่าวว่า การบริ การจะเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการบริ การ
ของพนักงาน อีกทั้งการสนับสนุนของค็อตเลอร์ (Kotler, 2003, P.450) ที่กล่าวว่า บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ให้
บริ การแก่ลูกค้านับว่ามีความสําคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ ตั้งแต่ตวั ผูป้ ระกอบการ พนักงานต้อนรับและพนักงาน
บริ การลูกค้า อี กทั้งสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจยั ของวรรณศิ ลป์ จี ระกาศ (2550) ที่ พบว่า พฤติ กรรม
การเลือกใช้บริ การที่พกั รี สอร์ทของผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่อาํ เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพนักงาน
บริ การดี และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของนิ ศารัตน์ กันทะเครื อ (2550) ผลวิจยั พบว่า ความคิด
เห็นต่อการให้บริ การธุ รกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนื อตอนบน ความสําคัญของการ
ให้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ โรงแรมพนัก งานมี ค วาม เป็ นกัน เองยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใสและมี ก ารให้บ ริ ก ารลู ก ค้า อย่า ง
เท่าเทียมกันกับลูกค้าที่ใช้บริ การประจํา
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นักท่องเที่ยวมีทศั นคติดา้ นกระบวนการว่า การลงทะเบียนเข้าพักและออกห้องพักเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ วในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz (2011,
P.44) ได้กล่าวว่า การบริ การที่ดีจะรู ้ว่าเมื่อไหร่ ที่จะต้องมีการบริ การ การบริ การที่ใช้เวลาในการบริ การ
มาก ผลของการบริ การที่ไม่มีประสิ ทธิภาพทําให้การบริ การผิดพลาด
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้า นระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจ
เลื อ กที่ พ กั รี ส อร์ ท ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
ชัยศักด์ิกิจนวม (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมภูเก็ต เกรซ
แลนด์ รี สอร์ ทแอนด์สปา ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษามีผลต่อปั จจัยการใช้บริ การซํ้าของผูใ้ ช้
บริ การโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รี สอร์ ทแอนด์สปาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการจัดการส่ วนประสมการตลาดที่พกั รี สอร์ ทที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิศารัตน์ กันทะเครื อ (2550) ศึกษาถึง ความคิดเห็นต่อ การ
ให้บริ การธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้กรอบแนวคิดทางการตลาด
ด้าน 7P’s ผลการทดสอบสมติฐานด้านด้านระดับการศึกษาและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนแตกต่างกัน
เช่ น เดี ย วกัน การตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พ กั รี ส อร์ ท ของนัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ทัศ นคติ
การจัดการส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ พกั รี สอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมี นัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัฒน์รพี
ตรี ตุลา (2553) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริ การ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดของโรงแรม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ กับการเลือกใช้บริ การโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่า ปั จจัยการตลาดของโรงแรมในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ความสัมพันธ์กบั การเลื อก
ใช้บริ การโรงแรมในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ วิเคราะห์ได้ว่าการตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั รี สอร์ ท
ของนัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสัม พัน ธ์ ท ัศ นคติ ก ารจัด การส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ พ กั รี ส อร์ ท
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักที่รีสอร์ ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีการประเมินภาย
หลังที่มีการใช้บริ การที่พกั รี สอร์ ทว่าระดับการให้บริ การอยูใ่ นระดับใด ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ท่อง
เที่ยวที่มาพักพบว่าการบริ การที่มีไมตรี จิตร ดูแลแขกที่มาพักเหมือนญาติ ซึ่ งถือว่าเป็ นเสน่ห์ที่ทาํ ให้เกิด
ความประทับใจในการบริ การทําให้มีการแนะนําให้คนรู ้จกั มาพักและตนเองกลับมาพักซํ้า
2. การตัดสิ นใจเลื อกที่ พกั รี สอร์ ทของนักท่ องเที่ ยวจะพิจารณาถึ งราคาห้องพักที่ มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพบริ การที่จะได้รับ ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่พกั รี สอร์ ทควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสม
ไม่แพงมาก
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