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ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลอืกทีพ่กัรีสอร์ทของนักท่องเทีย่วกบัการจดัการ
ส่วนประสมทางการตลาดทีพ่กัรีสอร์ท อาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์

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.จิรัฐ ชวนชม และคณะ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต

บทคดัย่อ

 งานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกท่ีพักรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวกับ
การจดั การส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงค์
การศึกษา (1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียว อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
(2) เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนักท่องเท่ียว และการจดัการส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล (3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวกบัการจดัการส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์และ (4) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการ
ท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
 การดาํเนินงานวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการวจิยัเชิงปริมาณและ การวจิยัเชิง
คุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลการวจิยัเชิงปริมาณ จาํนวน 385 คนการเกบ็ขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สาํหรับการวจิยัเชิง
คุณภาพ จาํนวน 20 ราย การเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก ผลการวจิยั
 ทศันคติต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น
ทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ทในดา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น นกัท่อง
เท่ียวนักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกท่ีพกัท่ีแตกต่างกนั นักท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาและรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ท
ท่ีแตกต่างกนั
 การตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
 สาํหรับแนวทางการบริหารจดัการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผูป้ระกอบการ
ควรมีการเตรียมการบริการห้องพกัไวบ้ริการให้กบันกัท่องเท่ียวในราคาท่ีเหมาะสมและเปิดช่องทางส่ือ
ออนไลนเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับการจองหอ้งพกัใหก้บันกัท่องเท่ียวดว้ย

คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือกท่ีพกั การจดัการส่วนประสมทางการตลาด
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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 appro-
priate 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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ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว, ออนไลน,์ 2555) ซ่ึงสามารถสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนมากในปี  2552  มีรายได้
775,035  ลา้นบาท สาํหรับปี 2553 มีรายได ้ 995,368 ลา้นบาท คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึงเกือบ  3  แสนลา้นบาท
 จากจาํนวนนักท่องเท่ียวจะเห็นไดว้่ามีจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียว ในจงัหวดัต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยท่ีเพ่ิมมากข้ึน จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจจะเดินทางมา
ท่องเท่ียว จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2554 มีจาํนวน 
ดงัต่อไปน้ีในปี 2552 มีนกัท่องเท่ียว 766,949 คน มีรายได ้1,492.71 ลา้นบาท ในปี 2553 มีนกัท่องเท่ียว 
823,140 คน มีรายได ้1,914.19 ลา้นบาท ในปี 2553 มีนกัท่องเท่ียว 1,226,913 คน มีรายได ้3,361.86 ลา้น 
บาท และในปี 2554 มีนกัท่องเท่ียว 1,303,136 คน มีรายได ้3,532.72 ลา้นบาท จากการวคิราะห์สถิติของ 
นกัท่องเท่ียวจะมีจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี (กลุ่มขอ้มูลสถิติดา้นการท่องเท่ียวกรมการท่องเท่ียว, 
ออนไลน,์ 2555)
 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบไปดว้ยหลายอาํเภอ อาํเภอท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียว
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดั คือ อาํเภอเขาคอ้ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสามารถสัมผสัอากาศเยน็ไดต้ลอด
ทั้งปี สามารถชมทะเลหมอกในช่วงตอนเชา้ ชมวิวทะเลภูเขา อีกทั้งยงัมีแหล่งเรียนรู้ทาง ประวติัศาสตร์ 
คือ นํ้ าตกศรีดิษฏ ์อดีตเป็นสถานท่ีอาศยัของกลุ่มผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซ่ึงมีหลกัฐานยงัคงปรากฏ
อยู ่ในปัจจุบนัเป็นจุดท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก การเดินทางมาท่องเท่ียวอาํเภอเขา
คอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วตัถุประสงคห์ลกั คือ มาชมทะเลหมอก ในช่วงเวลาเชา้และสมัผสัอากาศเยน็ การ
จะชมทะเลหมอกในตอนเชา้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งพกัคา้งคืนเพ่ือ ความสะดวกในการชมทะเลหมอก การเลือก
ท่ีพกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และการท่ีนกั
ท่องเท่ียวพกัในอาํเภอเขาคอ้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ทาํใหท่ี้พกัรีสอร์ทท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีอาํเภอเขาคอ้มีรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ท่ีพกัรีสอร์ทในอาํเภอเขาคอ้จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับและ
เปล่ียนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจาํนวนนกั
ท่องเท่ียวในแต่ละปีมีจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆปี
 จากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุทาํใหค้ณะผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ตดัสินใจเลือกท่ีพกั รีสอร์ทสําหรับนกัท่องเท่ียวกบัการจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท 
อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ 
ท่ีพกัใหมี้ประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายต่อไป

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียว อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ท และทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมทางการ
ตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวกบัทศันคติต่อ
การจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
 4. เพ่ือนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
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สมมตฐิานการวจิยั

  1.  นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้
จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีแตกต่างกนั
  2.  นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสม ทางการ
ตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีแตกต่างกนั
  3. การตัดสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อ
การจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
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ตวัแปรตาม ได้แก่

 การตดัสินใจเลือกท่ีพกั อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบไปดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ
การคน้หาแหล่งขอ้มูล การประเมินผลขอ้มูล การตดัสินใจและการประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ
 ทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
ประกอบไปดว้ย ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมทางการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ
บุคลากรและกระบวนการ

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

 1. เป็นแนวทางเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมและธุรกิจ
สามารถนาํไปประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว
ในอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
 2. เป็นแนวทางศึกษาการดาํเนินธุรกิจให้กบัผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจท่ีพกัใน อาํเภอเขาคอ้
จงัหวดัเพชรบูรณ์ต่อไป

วธีิการดาํเนินงานวจิยั

การวจิยัแบบผสมระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ ดงันี้

ประชากรและตวัอย่าง

 การวจิยัเชิงคุณภาพ

 ประชากร คือ กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาค้อ
จงัหวดัเพชรบูรณ์
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบรีสอร์ท อาํเภอเขาค้อ
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 20 คน ประกอบไปดว้ย ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารท่ีพกัรีสอร์ท เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชน/คนในชุมชน และนกัท่องเท่ียว

 เคร่ืองมอื

 การวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่
ทั้งหมดเท่ากบั 0.9387 แบบสอบถามแบ่ง 3 ตอน
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลและลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกท่ีพกั อาํเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน 25 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.7110
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมทางการตลาดท่ีพกัรีสอร์ท
อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 46 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9713
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  การวจิยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In – depth Interview)

การวเิคราะห์ข้อมูล

  การวจิยัเชิงปริมาณ
  1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
  2.  สถติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมติฐาน โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ไดแ้ก่
   2.1  การวิเคราะห์ค่าที (Independent-Sample test) (สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วน
บุคคลของนกัท่องเท่ียว ดา้นเพศ และสถานภาพครอบครัว)
   2.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of variance) (สมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน ระยะเวลาในการใชบ้ริการ จาํนวนคนร่วมเดินทาง และค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั)
   2.3 การวิ เคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) (สมมติฐานขอ้ท่ี 3)
  การวจิยัเชิงคุณภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)
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t F-Ratio P-Value t F-Ratio P-Value
1. 1.86 - .279 3.76 - .517
2. - .34 .711 - .72 .487
3. - 5.14** .006 - 4.59* .011
4. 1.58 - .741 .59 - .580
5. - .40 .809 - 1.06 .376
6. - 2.29 .059 - 2.55* .038
7. - 1.12 .327 - .96 .383
8. - .442 .723 - 1.46 .224
9. - 2.030 .090 - .70 .587

*  .05, **  .01
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  4    

ตวัแปร
การตดัสินใจเลอืกทีพ่กั

t tF-Ratio F-RatioP-Value P-Value

ทศันคตต่ิอการจดัการ

ส่วนประสมการตลาดทีพ่กัรีสอร์ท

ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทยีบการตดัสินใจเลอืกทีพ่กัรีสอร์ท และความคดิเห็นต่อการจดัการส่วนประสม

ทางการตลาดทีพ่กัรีสอร์ท จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว
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 นอกจากน้ีการตัดสินใจของนักท่องเท่ียววพิจารณาเลือกโรงแรมจากช่ือเสียง บรรยากาศ 
ราคาความสะอาด ความปลอดภยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยนําขอ้มูลของโรงแรมแต่ละแห่งมา
เปรียบเทียบกนั
 นักท่องเท่ียวท่ีมาพักท่ีรีสอร์ทอาํเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ มีการตัดสินใจเลือกท่ีพัก
โดยพิจารณาจากราคามีความเหมาะสมและคุม้ค่าในระดบัมากท่ีสุด เป็นไปตามแนวคิดของ จิระวฒัน์
อนุวิชานนท ์ (2554, หนา้ 74) ท่ีกล่าวว่านกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจซ้ือบริการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจาก
ราคาแพค็เกจการท่องเท่ียวท่ีตนสนใจและเป็นในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของชยัศกัด์ิ กิจนวม (2551)
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์
สปา ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมภูเกต็เกรซแลนด ์ รีสอร์ท
แอนดส์ปาโดยดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการซํ้ าใหร้ะดบัการใชบ้ริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา
 นักท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีรีสอร์ทอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการประเมินภายหลงัการใช้
บริการท่ีพกัรีสอร์ท ในระดบัมากโดยมีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บจากท่ีพกัต่อการบริการท่ีได้
รับจากพนกังานของท่ีพกั และจะแนะนาํให้คนรู้จกัมาพกัท่ีรีสอร์ทสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2539, หนา้ 18) ท่ีกล่าววา่ ผลลพัธ์ภายหลงัการซ้ือหรือการใชบ้ริการ (Post purchase 
outcome)  เกิดข้ึนหลงัการซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวผ้ลลพัธ์กเ็กิดความพึง
พอใจ(Satisfaction) อีกทั้งเป็นไปตามแนวคิดหลกัของการบริการของรัชยา กุลวานิชไชยนนัท ์ (2539, 
หนา้ 13) ท่ีกล่าววา่องคป์ระกอบของงานบริการ ประกอบดว้ย คุณภาพของการบริการตอ้งเลือกสรรแลว้
วา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือผูรั้บบริการและมีคุณภาพดี การส่ือสารตอ้งสามารถส่ือความ
หมายใหเ้ขา้ใจกนัไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสอดคลอ้งงานวจิยัของชยัศกัด์ ิกิจนวม (2551) ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการโดยดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการซํ้ า ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามมี
ทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ท ในดา้นราคามีความเห็นวา่ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสม
กบัคุณภาพบริการท่ีไดรั้บในระดบัมาก ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของท่ีพกัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz (2011, P.44)ไดก้ล่าววา่ ราคาเป็นส่ิงสะทอ้นถึง
มูลค่าของสินคา้และบริการ การตั้งราคาจะตอ้งคาํนึงถึงราคาท่ีลกูคา้สามารถจะจ่ายได้
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อการจัดการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ท ในด้านด้านช่องทาง
การจดัจาํหน่าย มีความเห็นวา่มีการใหบ้ริการจองผา่นเวบ็ไซตข์องท่ีพกัรีสอร์ทโดยตรงในระดบัมากและ
มีการใหบ้ริการจองผา่นเวบ็ไซคอ่ื์น ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz
(2011, P.44) ไดก้ล่าวว่า การจาํหน่ายสินคา้และบริการหรือจะมีการจดัช่องทางผา่นทางดา้นเทคโนโลยี
และใหข้อ้มูลการบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตสามารถส่งขอ้มูลไปยงัทัว่โลกได้
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ทในดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความ
เห็นวา่หอ้งพกัมีความเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม หอ้งพกัมีขนาดเหมาะสมในระดบัมากสอดคลอ้ง
กบั|งานวิจยัของ วิทยา วุฑฒิพงษพิ์พฒัน์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
โรงแรมขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กในเขต พ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
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 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมท่ีพกัรีสอร์ท ในดา้นการส่งเสริมการ
ตลาด พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์
ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นตน้ในระดบัมาก เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสําคญัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการท่ีพกัรีสอร์ทและนักท่องเท่ียวคือ การทาํการตลาดจะประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดดึงดูดท่ีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว คือ การชมทะเลหมอกในช่วงเชา้ ไดรั้บการตอบรับ
จากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ยงัมีวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้, อนุสรณ์ทหารผูเ้สียสละ
นํ้ าตกศรีดิษฏ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการส่ือให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้ถึงขอ้ดีของอาํเภอเขาคอ้ คือ มีอากาศ
ท่ีบริสุทธิ์ เป็นสถานท่ีสงบ เหมาะสมกบัการมาพกัผ่อน สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีรีสอร์ท กล่าวว่า
การคน้หาขอ้มูลท่ีพกัรีสอร์ทจากเวบ็ไซต ์ภายหลงัท่ีมีการตดัสินใจเลือกท่ีพกัจะทาํการโทรไปจองท่ีพกั
โดยหาเบอร์โทรจากเวบ็ไซตข์องท่ีพกัรีสอร์ท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ค็อตเลอร์ (Kotler, 2003, 
P.39) ท่ีกล่าววา่ การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย กบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือข่าวสารเก่ียวกบัองค์การ และ 
(หรือ)ผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิดในลกัษณะบอกกล่าว เชิญชวนผูบ้ริโภค นัน่คือ การโฆษณา เพ่ือ
เป็นการนาํเสนอและการส่งเสริมความคิดท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
 ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมทางการตลาดของท่ีพกัรีสอร์ท ใน
ด้านลกัษณะทางกายภาพของท่ีพกัรีสอร์ท อาคารท่ีพกัรีสอร์ทมองวิวภูเขาได้โดยรอบในระดบัมาก
อาคารท่ีพกัรีสอร์ทอยู่ในทาํเลท่ีตั้งท่ีเดินทางไดส้ะดวก นอกจากน้ีจากการสอบถามกบันกัท่องเท่ียวท่ี
การพิจารณาเลือกท่ีพกัจะพิจารณาความสวยงามและความเหมาะสมของราคาคุม้ค่ากบัการเขา้พกัเพ่ือท่ีจะ
ไดบ้รรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดีของท่ีพกัรีสอร์ทสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอ็ตเลอร์ (Kotler, 2003,
P.450) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสําหรับธุรกิจการบริการจาํเป็นตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือสนอง
ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น การตกแต่งสถานท่ี ผงัท่ีตั้งโครงการ สภาพแวดลอ้ม
ทั้งหมดในการนาํเสนอบริการ รวมทั้งส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารกบัลูกคา้เป็นลกัษณะทางกายภาพ และ
รูปแบบการใหบ้ริการท่ีลกูคา้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม
 นักท่องเท่ียวมีทัศนคติด้านบุคลากรว่าพนักงานบริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีในระดับมาก
อีกทั้งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวยงัพบว่าพนกังานของท่ีพกัรีสอร์ทจะมีการดูแลและพร้อมให้
บริการผูท่ี้เขา้พกัดว้ยอธัยาศยัท่ีดี ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัแนวคิดของ Christopher H. Lovelock and
Jochen Wirtz (2011, P.44) ท่ีกล่าวว่า การบริการจะเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และการบริการ
ของพนกังาน อีกทั้งการสนบัสนุนของคอ็ตเลอร์ (Kotler, 2003, P.450) ท่ีกล่าววา่ บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีให้
บริการแก่ลูกคา้นบัวา่มีความสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่ตวัผูป้ระกอบการ พนกังานตอ้นรับและพนกังาน
บริการลูกคา้ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลงานวิจยัของวรรณศิลป์ จีระกาศ (2550) ท่ีพบว่า พฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการท่ีพกัรีสอร์ทของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากพนกังาน
บริการดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของนิศารัตน์ กนัทะเครือ (2550) ผลวิจยัพบวา่ ความคิด
เห็นต่อการให้บริการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือตอนบน ความสาํคญัของการ
ให้บริการธุรกิจโรงแรมพนักงานมีความ เป็นกันเองยิ้มแยม้แจ่มใสและมีการให้บริการลูกคา้อย่าง
เท่าเทียมกนักบัลกูคา้ท่ีใชบ้ริการประจาํ
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 นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกระบวนการว่า การลงทะเบียนเขา้พกัและออกห้องพกัเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็วในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Christopher H. Lovelock and Jochen Wirtz (2011,
P.44) ไดก้ล่าวว่า การบริการท่ีดีจะรู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีจะตอ้งมีการบริการ การบริการท่ีใชเ้วลาในการบริการ
มาก ผลของการบริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพทาํใหก้ารบริการผดิพลาด
 นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกท่ีพกัรีสอร์ทท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชยัศกัด์ิกิจนวม (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมภูเก็ต เกรซ
แลนด ์ รีสอร์ทแอนดส์ปา ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อปัจจยัการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ช้
บริการโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เช่นเดียวกนันกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาและรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน
แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการจดัการส่วนประสมการตลาดท่ีพกัรีสอร์ทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิศารัตน ์กนัทะเครือ (2550) ศึกษาถึง ความคิดเห็นต่อ การ
ใหบ้ริการธุรกิจโรงแรม มหาวทิยาลยัราชภฏั ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใชก้รอบแนวคิดทางการตลาด
ดา้น 7P’s ผลการทดสอบสมติฐานดา้นดา้นระดบัการศึกษาและรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนแตกต่างกนั 
เช่นเดียวกัน การตัดสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับทัศนคติ
การจดัการส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีพกัรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อย่างมีนัย
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพฒัน์รพี 
ตรีตุลา (2553) ศึกษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดของโรงแรม
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจยัการตลาดของโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
ใช้บริการโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ไดว้่าการตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ท
ของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ทัศนคติการจัดการส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีพกัรีสอร์ท 
อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษา คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี
  1. นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัท่ีรีสอร์ท อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จะมีการประเมินภาย
หลงัท่ีมีการใชบ้ริการท่ีพกัรีสอร์ทว่าระดบัการให้บริการอยูใ่นระดบัใด ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัท่อง
เท่ียวท่ีมาพกัพบว่าการบริการท่ีมีไมตรีจิตร ดูแลแขกท่ีมาพกัเหมือนญาติ ซ่ึงถือว่าเป็นเสน่ห์ท่ีทาํให้เกิด
ความประทบัใจในการบริการทาํใหมี้การแนะนาํใหค้นรู้จกัมาพกัและตนเองกลบัมาพกัซํ้ า
  2. การตดัสินใจเลือกท่ีพกัรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวจะพิจารณาถึงราคาห้องพกัท่ีมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพบริการท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีพกัรีสอร์ทควรมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม
ไม่แพงมาก
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