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This research aims to study the factor of service quality and the service marketing mix in
relation to the service usage behavior of Thai tourists on resorts and hotel accommodation in the Hua Hin
district of Prachuap Khiri Khan province. The sample used in the research consisted of four hundred Thai
tourists in Hua Hin, using questionnaires as a tool to collect the statistics for in data analysis, including
percentage, mean, frequency, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, multiple regression
analysis and Pearson Product moment correlation coefficient by using the Statistical Program in Social
Sciences (SPSS). The majority of the respondents were male, with an average age range from thirty two to
thirty eight years old, single status, holding a Bachelor’s degree, worked as employees at private companies
and with a monthly income of between 20,000 - 25,999 baht. The service users differed in terms of gender,
education level and average monthly income. They had different behaviors in terms of using the service for
their duration of the stay at statistically significant levels of 0.05 and 0.01. The users of different ages and
average monthly income levels had different behaviors in term of using accommodation based on the cost at
statistically significant levels of 0.01. The service users demonstrated service usage behavior term of using
the service for the duration and the cost of the stay was related to service quality in tangibles, empathy,
responsiveness and assurance at statistically significant levels of 0.05 and 0.01 with a low level relationship
in the same direction. The service users demonstrated behavior in terms of using accommodation services
and aspects such as length of stay had a low level relationship in the same direction as the service
marketing mix in terms of products and services, price, place, people, process and physical evidence at a
statistically significant level of 0.01. With regard to the average cost to stay, there was a relationship in the
same direction as the service marketing mix in terms of products and services, price, place, promotion,
people and process had a low level relationship in the same direction and the physical characteristics had a
moderate relationship in the same direction at statistically significant level of 0.01.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การท่อ งเที่ ย วจัด เป็ นอุต สาหกรรมอย่างหนึ่ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่อประเทศไทย เพราะ
สามารถทารายได้ ให้ กับประเทศเป็ นล าดับต้ นๆ ที่มี รายได้ รองลงมาจากรายได้ ที่ได้ รับจากการ
ส่งออกของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ก่อให้ เกิดรายได้ และ
เงินหมุนเวียนภายในประเทศกว่า 8 แสนล้ านบาท ซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว
ชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด้ วยธุรกิจหลายประเภท ทังธุ
้ รกิจที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรง และธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ องทางอ้ อม หรื อธุ รกิ จ สนับสนุนต่าง ๆ การซื อ้ บริ การของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถื อได้ ว่าเป็ น การส่งสินค้ าออกที่มองไม่เห็นด้ วยสายตา (Invisible
Export) เพราะเป็ นการซื อ้ ด้ วยเงิ น ตราต่ า งประเทศ การผลิ ต สิ น ค้ า คื อ บริ ก ารต่ า ง ๆ ที่
นักท่องเที่ยวซือ้ ก็จะต้ องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์ จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้ เกิดงาน
ฉันทวรรณ ถนอม (2552)
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก าลัง จะก้ า วเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) เราจึง ไม่อ าจปฏิ เสธได้ ว่าคนไทยและภาคธุรกิ จ ทุกแขนงรวมถึ งธุ รกิ จ การ
ท่องเที่ยว ต้ องตื่นตัว และเตรี ยมความพร้ อมการก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 592,794 ล้ านบาท ในปี พ.ศ.2553 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ ข้อมูล
ประมาณการรายได้ ในปี พ.ศ. 2554 ไว้ ที่ 700,000 ล้ านบาท เติบ โตในอัตรา 18% ชี ใ้ ห้ เห็นถึ ง
ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้ มในทิศทางที่ดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2558) การเติบโตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างทุกปี ทาให้ ธุรกิจที่พกั เป็ นหนึง่ ใน
ธุรกิจบริ การที่ทารายได้ สงู สุดและมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มี อัตราการเพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติมีแนวโน้ มสูงขึน้
ภาครัฐและเอกชนก็พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาทิ เทศกาลกอล์ฟหัวหิน/ชะอา
งานแข่งขันโปโลหลังช้ างชิงถ้ วยพระราชทาน โครงการเที่ยวเมืองไทยใกล้ กรุ งเทพฯ การแข่งขัน
เรื อใบ Hua Hin Regatta งาน Hua Hin Vintage Car Parade 2006 และ Hua Hin Jazz Festival
รวมทังสถานที
้
่ท่องเที่ยวลากหลายรู ปแบบ อาทิ ตลาดน ้า วัดหลวงพ่อทวดวัดห้ วยมงคล สวนสน
ประดิพัทธ์ เขาเต่า เขาตะเกี ยบ ปากนา้ ปราณบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอด เป็ นต้ น
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จากปั จจั ย ต่ า งๆ ดัง กล่ า ว จึ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ จ านวนของผู้ เยี่ ย มเยื อ นในภาพร วมของจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ (การเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2558) อาเภอหัวหินมีจานวนที่พกั ทังสิ
้ ้น 148
แห่ง ซึ่งรูปแบบของที่พกั ส่วนใหญ่ จะเป็ นที่พกั ในรูปแบบของรี สอร์ ท มีตงแต่
ั ้ รี สอร์ ทระดับ 5 ดาว
4 ดาว 3 ดาว และ 2 ดาว รวมไปถึง บ้ านพัก และ บังกะโล จึงทาให้ ธุรกิจที่พกั สไตล์ โอเต็ล รี สอร์ ท
ใน อาเภอ หัวหิน ความหลากหลายรูปแบบและสามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดทังปี
้ (ASEAN, 2556),
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพการให้ บริ การ
และส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ ย วชาวไทยในเขตอ าเภอหัวหิ น จัง หวัดประจวบคี รีขัน ธ์ เพราะได้ เล็ งเห็ น
แนวโน้ มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่
อาศัยอยูใ่ นเมืองขนาดใหญ่ ที่จะมองหาสถานที่พกั ผ่อนสาหรั บวันหยุดสุดสัปดาห์ หรื อ วันหยุดพัก
ร้ อน ที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ สะดวกและใช้ เวลาเดิ น ทางไม่ น าน ซึ่ ง อ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถตอบโจทย์นกั ท่องเที่ยวที่มีเวลาจากัดในการเดินทางได้ เป็ นอย่างดี และจะ
นาผลวิจยั ที่ได้ จากการศึกษาไปพัฒนาสินค้ าและบริ การของที่พกั ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การ รวมทัง้ การกาหนดกลยุทธ์ การตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จาแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
2.เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริ การที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตอ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ความสาคัญของการวิจัย
เพื่ อเป็ นประโยชน์ ส าหรับ ผู้ป ระกอบการรายเก่า และรายใหม่ ในการตัดสิ นใจลงทุน
ปรั บ ปรุ ง สถานประกอบการที่ พั ก ประเภท Resort Hotel เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า การให้ บริ ก ารที่
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การ รวมทัง้ การกาหนดกลยุทธ์ การตลาดให้
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สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการ และสร้ างความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก าร
ผลการวิจยั นี ้จะเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลเดี่ยวกับธุรกิจที่พกั ประเภท
Resort Hotel
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึ ก ษาวิ จัย นี จ้ ะมุ่ ง ศึ ก ษา คุณ ภาพการให้ บริ ก ารและส่ ว นประสม
การตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยกาหนดขอบเขตการศึกษา
ค้ นคว้ าได้ ดงั นี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ใช้ บริ การ Resort Hotel ใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยนิยม ไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์เนื่องจาก สถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้
ใน 1 วัน เพราะ อาเภอหัวหิน ตังอยู
้ ห่ ่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากโดยสารทาง
รถใช้ เส้ นทางถนนพระรามที่ 2 จะใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง - 3 ชั่วโมง หรื อถ้ าโดยสารด้ วย
เครื่ องบินใช้ เวลาเพียง 45 นาที เท่านัน้ (travelsnook.com, 2559)
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้ บริ การ Resort Hotel ในอาเภอหัว
หิน จัง หวัดประจวบคี รีขัน ธ์ ซึ่งไม่ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่น อนจึงใช้ การกาหนดขนาดของ
ตัวอย่าง จานวน 400 คน จากสูตรที่ใช้ กบั การหาขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบค่าประชากร
n = Z2 / 4E2 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548:26) โดยการคานวณประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ได้ ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คน และเพิ่มจานวนตัวอย่าง 15 คน จะได้ เท่ากับ 400 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ ครบจานวนแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ตามเกณฑ์
ความเต็มใจและยินดีให้ ข้อมูล โดยมีการสุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเจาะจงสถานที่ที่จะใช้ ใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ที่ ใช้ บ ริ ก าร Hotel Resort ในเขตอ าเภอ หัว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะได้ ทงหมด
ั้
3 ตาบล คือ ตาบลหัวหิน ตาบลหนองแก และตาบลหินเหล็ก
ไฟเพราะทัง้ 3 ตาบลนี ้เป็ นพื ้นที่ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและใกล้ แหล่งที่พกั มากที่สดุ ใน อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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2.วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) กับผู้ที่เต็มใจและ
ยินดีสละเวลาให้ ข้อมูลในการเก็บข้ อมูลที่ ตาบลหัวหิน จะเก็บข้ อมูลที่ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้ รุ่ง
หัวหิน ตาบลหนองแก จะเก็บข้ อมูลที่ The Cicada Market หรื อ ตลาดจักจัน่ และตาบลหินเหล็ก
ไฟ จะเก็บข้ อมูลที่จดุ ชมวิวเขาหินเหล็กไฟอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 18-24 ปี
1.1.2.2 25-31 ปี
1.1.2.3. 32-38 ปี
1.1.2.4. 39-45 ปี
1.1.2.5 ตังแต่
้ 46 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.1.3.3 แยกกันอยู/่ หม้ าย/หย่าร้ าง
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรี ยน / นักศึกษา
1.1.5.2 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 รับจ้ าง / พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
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1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ............
1.1.6 รายได้ เฉลี่ย
1.1.6.1 20,000 - 25,999 บาท
1.1.6.2 26,000 – 31,999 บาท
1.1.6.3 32,000 – 37,999 บาท
1.1.6.4 38,000 – 43,999 บาท
1.1.6.5 ตังแต่
้ 44,000 บาทขึ ้นไป
1.2 คุณภาพการให้ บริการ (Service Quality) ประกอบด้ วย
1.2.1 สิ่งที่สมั ผัสได้ (Tangibles)
1.2.2 ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
1.2.3 การตอบสนอง (Responsiveness)
1.2.4 การให้ ความมัน่ ใจ (Assurance)
1.2.5 การเอาใจใส่ (Empathy)
1.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบด้ วย
1.3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product)
1.3.2 ราคาค่าที่พกั (Price)
1.3.3 ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
1.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.3.5 บุคลากรในการให้ บริการ (People)
1.3.6 กระบวนการให้ บริการ (Process)
1.3.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
2.1 พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. Resorts Hotel หมายถึง สถานที่พกั ตากอากาศ ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบขี
รี ขนั ธ์ ที่มีรูปแบบการปลูกสร้ างและตัวอาคารให้ เข้ ากับธรรมชาติ มี บรรยากาศร่ มรื่ น ผ่อนคลาย
เงียบสงบห้ องพักมักจะแยกเป็ นสัดส่วนตัวอาคารไม่สงู มาก บางที่สร้ างบ้ านเป็ นหลังขนาดเล็กหรื อ
หลังคาเรื อนแยกกัน มีระเบียงให้ นงั่ เล่น มีพืน้ ที่ภายในรี สอร์ ทกว้ างขวาง ใกล้ กับแหล่งธรรมชาติ
เช่น ทะเล ภูเขา ภายในรี ส อร์ ทสามารถให้ นักท่องเที ยวท ากิ จกรรมต่างๆ ภายในรี สอร์ ทตลอด
ระยะเวลาการเข้ าพักโดยไม่ต้องเดินทางออกจากที่พกั เพื่อทากิจกรรม เช่น มีสนามหญ้ าและส่วน
หย่อมให้ เดินเล่น สามารถปั่ นจักรยาน ออกกาลังกาย เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า และสปา บรรยากาศในการ
ให้ บริ การของพนักงานเป็ นแบบสบายๆ ผ่อนคลายและเป็ นกันเอง
3. คุณภาพการให้ บริ การ หมายถึง การให้ บริ การผู้เข้ ารับบริ การได้ อย่างสม่าเสมอโดยไม่
มีข้อผิดพลาดจนเกิดความน่าเชื่อถือ และบริ การด้ วยความเต็มใจรวดเร็ ว ผู้ให้ บริ การต้ องมีความรู้
ความชานาญทักษะในการให้ บริ การเป็ นแก่ผ้ เู ข้ ารับบริ การเป็ นอย่างดี มีความสุภาพอ่อนน้ อม ให้
การต้ อนรับด้ วยอัธยาศัยที่ ดีและบุคลิกภาพที่ เหมาะสม สามารถสื่อสารชีแ้ จ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ูเข้ ารับ
บริ การเข้ าใจง่ายและรวดเร็วไม่ซบั ซ้ อน ให้ บริ การด้ วยความซื่อสัตย์ โดยไม่เกิดอันตรายและความ
เสี่ยงในการใช้ บริ การ มีความเอาใจใส่เข้ าถึงความต้ องการของผู้เข้ ารับบริ การทุกคนที่มาใช้ บริ การ
รวมไปถึงความพร้ อมในด้ านเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่จะให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ ารับบริ การเพื่ออานวยความ
สะดวกสบายอย่างสูงสุด ในการเข้ า พัก Resorts Hotel อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ์
ประกอบด้ วย
3.1 ความน่าเชื่อถื อ หมายถึง การสร้ างความเชื่อถือ และความไว้ ว างใจในการเข้ า
พัก Resort Hotel อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้ านการรักษาเวลาในการให้ บริ การ
ความพร้ อมในการบริการ และความเชื่อมัน่ ในการแก้ ไขปั ญหา ระหว่างเข้ าพัก การรักษาสัญญาใน
การให้ บริการ รวมถึง การรักษาข้ อมูลของลูกค้ าที่เข้ าพัก
3.2 การตอบสนอง หมายถึง การให้ บริ การที่รวดเร็ วได้ ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ และ
ความพร้ อมในการให้ บริการของพนักงาน Resorts Hotel อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.3 ความรู้ ความชานาญ หมายถึง ผู้ให้ บริ การมีความรู้ และทักษะในการให้ บริ การ
เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้ วิชาการที่จะให้ บริการ แก่ผ้ ทู ี่มาใช้ บริการ
เข้ าพัก Resort Hotel อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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3.4 การเข้ าถึงการบริการ หมายถึง ผู้ใช้ บริการที่เข้ าพัก Resorts Hotel อาเภอ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถติดต่อ หรื อเข้ ารับบริ การได้ อย่างสะดวก ไม่มีความซับซ้ อนในการ
ติดต่อเข้ ารับการบริการ
3.5 อัธยาศัย หมายถึง ผู้ให้ บริ การกับลูกค้ าที่เข้ าพัก Resorts Hotel อาเภอ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ต้ องแสดงความสุภาพอ่อนน้ อมต่อผู้มารับบริ การ พร้ อมทังการต้
้
อนรับที่
เหมาะสม มีบคุ ลิกภาพที่ดี
3.6 การสื่อสาร หมายถึง ผู้ให้ บริ การกับลูกค้ าที่เข้ าพัก Resort Hotel อาเภอ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสื่อสารและชี ้แจ้ งข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าที่เข้ าพักได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
และเข้ าใจได้ ง่าย
3.7 ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้ให้ บริ การกับลูกค้ าที่เข้ าพัก Resort Hotel อาเภอ หัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะต้ องให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ ารับบริ การด้ วยความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรง แก่
ผู้เข้ ารับบริการ
3.8 การให้ ความมั่ น คง หมายถึ ง ความมั่ น ใจในการให้ บริ ก ารของพนั ก งานที่
ให้ บริ การ มีความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ ตลอดจนความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ าพัก
ความมัน่ ใจในชื่อเสียงและความมัน่ คง พร้ อมทังความสะดวกสบายที
้
่ได้ รับจากการเข้ าพัก Resort
Hotel ในอาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.9 การเอาใจใส่ หมายถึง การรับรู้ถึงความต้ องการของลูกค้ า และการอานวยความ
สะดวกในเรื่ องของเวลาการให้ บริ การ รวมถึงความจริ งใจ และการเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
ของพนักงานที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ใน Resort Hotel อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.10 สิ่งที่สมั ผัสได้ หมายถึง อุปกรณ์ ในการให้ บริ การในห้ องพัก เช่น เตียงนอนต้ อง
มาตรฐาน ผ้ าปูที่นอน หมอน ผ้ าห่ม ผ้ าเช็ดตัว มีความสะอาด มีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น
ทีวี เครื่ องทาน ้าอุ่น เครื่ องทาความเย็น ร่วมไปถึงขนมคบเคี ้ยว และเครื่ องดื่มที่จดั ไว้ รองรับลูกค้ า มี
ห้ องอาหารที่สะอาด รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องใช้ ภาชนะในการรับประทานอาหารของของลูกที่ต้องถูก
ดูแลให้ สะอาดเมื่อลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การภายใน รวมถึง สถานที่ต้อนรับลูกค้ าภายในโรงแรม หรื อ
บริเวณโรงแรม Resort Hotel ในอาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4.ส่วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ สามารถควบคุม ได้
นามาใช้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย Resorts Hotel ที่เป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการช่วยในการตัดสิ นใจทางการตลาด เพื่ อให้ ธุรกิ จของ Resorts Hotel สอดคล้ องกับความ
ต้ องการตลาดเป้าหมาย Resort Hotel มีทงั ้ หมด 7 ด้ าน ได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์และบริ การราคาที่พัก
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สถานที่ ตงั ้ ช่องทางจัด จ าหน่ายและบริ การ การส่ง เสริ ม การตลาด บุคคลากรในการให้ บริ ก าร
กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ ดังต่อไปนี ้
4.1 ผลิตภัณ ฑ์ และการบริ การ หมายถึง ชื่อเสียงและภาพพจน์ ขนาดของห้ องพัก
จานวนห้ องพัก ความหลากหลายของห้ องพัก ความสะอาดของห้ องพัก การบริการของห้ องอาหาร
ความหลากหลายของอาหารและเครื่ องดื่ม ข้ อมูลทั่วไปของโรงแรม บริ การอินเตอร์ เน็ท รู ปแบบ
การตกแต่ง ภายในของ Resort Hotel สิ่ง อานวยความสะดวกต่างๆ ภายใน Resort Hotel และ
ความหลากหลายของกิจกรรมที่ Resort Hotel มีไว้ ให้ บริการลูกค้ าที่เข้ าพัก
4.2 ราคาที่พัก หมายถึง ราคาของห้ องพัก ที่ลูกค้ าต้ องชาระเป็ นเงินเพื่อเป็ นค่าเช่ า
ห้ องพักสาหรับพักอาศัยเป็ นรายคืน โดย ราคาจะพิจารณา เช่น ราคามาตรฐานของห้ องพักต่อคืน
(Resort Hotel ในระดับเดียวกัน) ราคาเมื่อเปรี ยบเทียงกับคู่แข่งขัน ราคาห้ องพัก และราคาเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการบริการที่ได้ รับ เป็ นต้ น
4.3 ช่องทางการจัดจาหน่วยและบริ การ หมายถึง สถานที่ตงของ
ั้
Resort Hotel ซึ่ง
ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิดของผู้ที่เข้ าพักว่า อยู่ในบริ เวณที่ไปถึงสะดวก บรรยากาศดี ใกล้ แหล่ง
ท่องเที่ยว ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่สงบ เหมาะแก่การพักผ่อน สถานที่จอดรถ ความคลาสสิคและทันสมัย
4.4 การส่งเสริ มการตลาด หมายถึง การโฆษณา แผ่นพับ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ เว็บ
ไซด์ ราคาพิเศษ การจัดรายการพิเศษการจองผ่านตัวแทน
4.5 บุคคลากรในการให้ บริการ หมายถึง คน หรื อพนักงาน ซึ่งเป็ นการบริการของฝ่ าย
ต่างๆในด้ านความเอาใจใส่และติดตามผล การต้ อนรับ มนุษย์สมั พันธ์ ความรอบรู้ มารยาทของ
พนักงาน ความรวดเร็ วในการตอบสนองของพนักงานที่มีต่อลูกค้ า การแต่งกายสุขภาพเหมาะสม
รวมถึงบุคลิกภาพของพนักงาน
4.6 กระบวนการให้ บ ริ การ หมายถึง ความรวดเร็ วในการตอบสนองที่ มี ต่อความ
ต้ องการของลูกค้ า และการให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าที่เข้ าพักได้ อย่างถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลของลูกค้ าในการ
เข้ าพัก Check In และ Check Out ประวัตขิ องลูกค้ าที่มาพักเป็ นประจา (Returning Guest)
4.7 ลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึ ง การสร้ างคุณ ภาพโดยรวม และรู ป แบบการ
ให้ บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ าพัก และใช้ บริ การ เช่น สภาพแวดล้ อม และการ
สร้ างบรรยากาศบริ เวณรอบๆ ที่ พัก การเลื อกใช้ สี แสง และเสี ย งภายใน Resort Hotel ความ
สะอาด ความปลอดภัย ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ สถานที่พกั ผ่อนขณะรอรับบริ การ และการ
จัดการที่ได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าพัก
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5. พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ หมายถึง พฤติกรรมการเลือกจองห้ องพัก ตามความพึงพอใจ
ของผู้เลือกใช้ บริการ Resort Hotel ดังนี ้
5.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) หมายถึง กลุ่มลูกค้ าคนไทยทัง้ เพศชาย และ
หญิง รวมไปถึงทาเลที่ตงของ
ั้
Resort Hotel และความชอบส่วนตัวที่ชื่นชอบที่พกั ประเภท Resort
Hotel
5.2 ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What) หมายถึง ความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าคนไทย ที่เลือก
จองห้ องพักให้ ที่มีคุณ สมบัติตามความต้ องการ เช่น ต้ องการห้ องติดชายทะเล ต้ องการห้ องที่ มี
ระเบียง ห้ องพักขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
5.3 ท าไมผู้บ ริ โภคจึง ซื อ้ (Why) หมายถึ ง วัต ถุป ระสงค์ ข องกลุ่ม ลูก ค้ าชาวไทยที่
ต้ องการจองห้ อ งพัก ประเภท Resort Hotel เช่น ไปพักผ่อ นกับ ครอบครั ว ติด ต่อท าธุ รกิ จ หรื อ
อบรมสัมมนา
5.4 ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Who) หมายถึง สิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อม
รอบข้ างที่มีอิทธิพลในการช่วยตัดสินใจเลือกจองห้ องพัก เช่น ครอบครัว เพื่อน หรื อ การโฆษณา
5.5 ผู้บ ริ โภคซื อ้ เมื่ อ ใด (When) หมายถึ ง ช่ ว งเวลาที่ ลูก ค้ า คนไทยอยากจะจอง
ห้ องพัก Resort Hotel เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ เป็ นต้ น
5.6 ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน (Where) หมายถึง การจองห้ องพักผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นจองโดยตรงกับโรงแรม จองผ่านเวปไซต์ของ Travel Agent ผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต หรื อ
บริษัทตัวแทนจาหน่ายห้ องพัก
5.7 ผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร (How) หมายถึง การตัดสินใจของลูกค้ าตามความชอบ หรื อ
ความเหมาะสมของสถานที่ ตัง้ และราคา ก่อนที่ จ ะเลื อกจองที่ พัก ค้ น หาท าเลที่ ตัง้ ตามความ
ต้ องการ และตัดสินใจจองห้ องพัก
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กรอบแนวความคิดวิจัย
ในการศึกษาวิจัยหัวข้ อ คุณ ภาพการให้ บ ริ การและส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
เฉลีย่ ต่อบเดืริ กอาร
น (Service Quality)
คุ-รายได้
ณภาพการให้
- สิง่ ที่สมั ผัสได้ (Tangibles)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- การตอบสนอง (Responsiveness)
- การให้ ความมัน่ ใจ (Assurance)
-การเอาใจใส่ (Empathy)
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)
- ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product)

พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอ
พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

- ราคาค่าที่พกั (Price)
- สถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย (Place)
- การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
- บุคลากรในการให้ บริ การ (People)
- กระบวนการให้ บริ การ (Process)
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

-

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
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สมมติฐานในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึงคุณภาพการให้ บริการ และ ส่วนประสมการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตอาเภอหันหิน จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยตังสมมติ
้
ฐานดังต่อไปนี ้
1. นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
2. คุณ ภาพการให้ บ ริ การ มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พัก ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

บทที่2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง คุณ ภาพการให้ บริ การและส่วนประสม
การตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
3.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
5.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
6.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
7.ข้ อมูลทัว่ ไปของอาเภอหัวหิน และ Resort Hotel จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
8.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์ ค าว่า ประชากรศาสตร์ มาจากภาษาอัง กฤษคื อ
(Demography โดยที่ (Demo) มี ความหมายถึงคนหรื อพลเมื อง ส่วนคาว่า (Graphy) หมายถึง
การศึกษา การแสวงหาความรู้หรื อศาสตร์ นนั่ เอง ดังนัน้ Demography จึงเป็ นการศึกษาหาความรู้
เกี่ ยวกันคน นอกจากนีย้ ังมีคาภาษาอังกฤษอีกคาคือ Population Studies ซึ่งก็มีความหมายถึง
การศึกษาความรู้ เกี่ ยวกับ คน โดยอธิ บ ายเรื่ องราวของประชากรที่ สัม พันธ์ กับ ปั จ จัย ของสังคม
สันทัด เสริมศรี (2539)
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณ ะ(2541) กล่ า วว่ า สิ่ ง แวดล้ อมทางประชากรศาสตร์
(Demographic Environment) เป็ นหนึ่งในสิ่งแวดล้ อม มหภาค และปั จจัยในสังคมส่วนรวมของ
ประเทศหรื อระหว่างประเทศ เนื่องจากประชากรทาให้ เกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ดังนัน้
นักการตลาดจึงสนใจลักษณะด้ านต่างๆ ของประชากรดังนี ้
1.การเพิ่ม ขึน้ ของจานวนประชากร (Population Growth) การเพิ่มประชากรทาให้ เพิ่ม
ความจาเป็ นและความต้ องการผลิตภัณฑ์ (การเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2558)
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2.โครงสร้ างอายุประชากร จะกาหนดความต้ องการผลิตภัณ ฑ์ (Population Age Mix
Determines needs) จานวนประชากรในแต่ละโครงสร้ างอายุ เช่น กลุ่มอายุก่อนเข้ าโรงเรี ยน ช่วง
เข้ าโรงเรี ยน ช่วงวัยรุ่น ช่วงอายุ 10-25 ปี ช่วงอายุ 65 ปี ขึ ้นไป ซึง่ แต่ละช่วงอายุ จะมีความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
3.ตลาดชาติพนั ธ์วรรณนา (Ethnic Market) การเปลี่ยนแปลงด้ านเชื ้อชาติ (Nationality)
และสีผิว (Race) ประชากรในประเทศไทยมีหลายเชื ้อชาติด้วยกัน ได้ แก่ ไทย จีน อินเดีย มุสลิม
เป็ นต้ น จึงจาเป็ นต้ องศึกษาตลาดชาติพนั ธ์วรรณนาในด้ า นต่างๆ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี
กิจวัตรประจาวัน รูปแบบการดารงชีวิต
4.การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบครอบครั ว (Household Patterns) รู ป แบบครอบครั ว จะ
เปลี่ยนแปลงในกรณี ต่าง ๆได้ แก่ การแต่งงานช้ า การมีบุตรน้ อย อัตราการหย่าร้ างเพิ่มขึน้ และ
ภรรยาทางานนอกบ้ านเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึ ้นของที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่รูปแบบครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงกรณีนี ้ทาให้ สว่ นตลาดแตกต่างกัน ได้ แก่ ครัวเรื อนที่มีผ้ อู าศัยคนเดียว ครัวเรื อนที่
มีผ้ อู าศัย 2 คน และ ครัวเรื อนที่เป็ นกลุ่ม นักการตลาดต้ องสนใจต่อความต้ องการของคนกลุ่มนี ้ซึ่ง
มีจานวนมากขึ ้นทุกที
5.การเปลี่ยนแปลงทางภูมิ ศาสตร์ ของประชากร (Geographical Shifts in Population)
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงได้ แก่ การย้ ายจากชนบทสูใ่ นเมือง และการย้ ายจากในเมืองสูช่ านเมือง
6.กลุ่ม ที่ ได้ รับ การศึก ษา (Educational Groups) การที่ ผ้ ูบ ริ โภคได้ รับ การศึก ษาดี ขึ น้
ย่อมหมายถึงการมี อาชีพ ที่ ดีและรายได้ เพิ่ม ขึน้ ทาให้ ต้องการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ ที่มี คุณ ภาพ ดังนัน้
นักการตลาดต้ องพิถีพิถนั ด้ านคุณภาพของสินค้ าและการติดต่อสื่อสาร
7.การเปลี่ ย นแปลงจากตลาดใหญ่ เป็ นตลาดย่ อ ย (Shift from a Mass to Micro
markets) ลักษณะความต้ องการของตลาดจะมี ลักษณะจาเพาะเจาะจงมากขึ ้นเนื่องจากความ
แตกต่างด้ านอายุ เพศ ภูมิศาสตร์ รูปแบบการดารงชีวิต เชื ้อชาติ ศาสนา เป็ นต้ น นักการตลาดจึง
ต้ องใช้ เครื่ องมือทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อสร้ างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้ องการ
ในแต่ละกลุม่ ย่อยให้ ดีขึ ้น
ชิบ จิตนิยม (2534) ได้ แสดงความเห็นว่า คนเรามี แนวโน้ มที่จะดูและฟั งการสื่อสารที่
สอดคล้ องกับ กรอบอ้ างอิง ทางความคิด ของเขา ซึ่งกรอบอ้ างอิง แนวความคิด นี ้ หมายรวมถึ ง
บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเกี่ยวข้ องกับสิ่งต่างๆ สถานภาพทางสังคมและ
อื่นๆ ที่เป็ นคุณ สมบัติที่มีความสาคัญของบุคคลโดยกรอบอ้ างอิงทางความคิดเหล่านี ้ ทาให้ เกิด
ความแตกต่างกันในเรื่ องของความรู้ ความคิด ความเชื่อทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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สื่อสารของคนตัวแปรทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่สาคัญที่นิยมนามาศึกษาความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ สื่อ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) มีดงั ต่อไปนี ้
1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิ ตวิทยาหลายเรื่ อง แสดงให้ เห็นว่า ผู้หญิ งกับผู้ช ายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ ตา่ งกัน จึงส่งผลให้ พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและ
ชายต่างกันด้ วย งานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ยังชีใ้ ห้ เห็นว่า ผู้หญิ งมักจะถูกโน้ ม น้ าวใจได้ ง่ายกว่า
ผู้ชาย และมักเผยแพร่ ทัศนคติที่ได้ รับการจูงใจนัน้ ให้ ผ้ ูอื่นต่อไปอีกด้ วย นอกจากนี ้ เพศหญิ งมี
แนวโน้ มและความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความ
ต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์
อันดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับข่าวสารนันด้
้ วย
2. อายุ (Age) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสาร
ต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสาร
เปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ ้น ในประเด็นนี ้ ปริ มาณและแบบแผนการใช้ สื่อจะสัมพันธ์กบั ช่วง
ชีวิตที่เปลี่ยนไป เนื่องจากในแต่ละช่วงชีวิต คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ เวลาอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ เช่น
เด็กเล็กต้ องอยู่ในบ้ าน วัยรุ่นอยูก่ บั กลุ่มเพื่อน หรื อในโรงเรี ยน ผู้ใหญ่อยูน่ อกบ้ านหรื อที่ทางาน เป็ น
ต้ น แบบแผนการใช้ เวลาเปลี่ยนไป เช่น เด็กเล็กจะเล่นและว่างเป็ นหลัก ในขณะที่ผ้ ใู หญ่จะทางาน
และมีเวลาว่างเป็ นส่วนน้ อย นอกจากนี ้ ลักษณะของกิจกรรมที่ทาและกลุ่มบุคคลที่แวดล้ อมก็จะ
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกล่าวจึงมีผลต่อปริมาณการใช้ สื่อ เช่น
2.1.เด็กเล็กจะใช้ สื่อในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ และใช้ เพื่อความบันเทิง
2.2.วัยรุ่นจะใช้ สื่อนอกบ้ านและ ใช้ สื่อพร้ อมกลุม่ และใช้ สื่อเพื่อความบันเทิง
2.3.ผู้ใหญ่ จะใช้ สื่อทังในและนอกบ้
้
าน แต่จะมีเป้าหมายการใช้ สื่อเพื่อประโยชน์ใน
การใช้ งานมากกว่า
2.4.คนชราจะหันมาใช้ สื่อในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่อีกครัง้ หนึ่ง แต่จะใช้ เพื่อฆ่าเวลาหรื อ
เป็ นเพื่อเป็ นหลัก
3. การศึ ก ษา (Education) นั ก วิ ช าการสื่ อ สารพ บว่ า การศึ ก ษาเป็ นตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ ค่อนข้ างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและใช้ สื่อ การศึกษาของผู้รับสารทาให้
ผู้รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารต่างกัน ไป โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็ นผู้รับสารที่ดี เนื่องจากมี
ความรู้กว้ างขวางในหลายๆเรื่ อง และสามารถเข้ าใจสารได้ ดี จึงส่งผลให้ คนที่มีระดับการศึกษาสูง
จะเลือกใช้ สื่อมากประเภทกว่าคนที่มีการศึกษาต่า
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4. ฐานะทางสัง คมและเศรษฐกิ จ (Social and Economic Status) โดยดูจ ากรายได้
อาชีพ เชือ้ ชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เป็ นต้ น เช่นคนที่ มีฐานะดี อาศัยอยู่ในเมือง อาจมีโอกาส
เลือกสื่อได้ หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครัง้ กว่า โดยเฉพาะสื่อที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการใช้
โดยสรุปแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นแนวคิดที่ พยายามชี ้ให้ เห็นประเด็นของความ แตกต่างใน
ด้ านคุณ สมบัติท างประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งมี ผ ลต่อการแสดงความพึงพอใจที่ แตกต่างกัน
ออกไป นัน่ ก็คือมองว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน ก็จะมีความพึงพอใจแตกต่าง
กันไปด้ วย
ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะ
ทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัยดังนี ้
1.เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ
เพศหญิ งมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย นอกจากนี ้ เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถื ออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีม ากกว่าคนที่อายุม าก
ในขณะที่คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือการปฏิ บตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่
ร้ ายมากกว่าคนที่ มี อายุน้อย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ ชี วิตที่ แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
สื่อมวลชนก็ตา่ งกัน คนที่อายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้มีความกว้ างขวาง
และเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่
คนมีการศึกษาต่ามักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่าง
พอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ์มากว่าประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริย าของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒ
ั นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ตา่ งกัน
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สาหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดของ (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2533) เนื่องจากสามารถอธิ บายปั จจัยต่างๆ ได้ แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและ
รายได้ ต่อเดือน ของคนที่ มี ลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมี ลักษณะทางจิต วิทยาต่างกัน
เชื่อมโยงกับปั จจัยภายนอก เช่น สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
บุคคลซึ่งผู้วิจัยได้ นาปั จจัยประชากรศาสตร์ ม าเป็ นกรอบการวิจัยและแบบสอบถามในส่วนที่ 1
ประกอบด้ วย เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ และรายได้ ต่อเดือน นามาศึกษาเรื่ อง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภคที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรมการใช้ บ ริ การที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
1.ความหมายของการบริการ
Kotler,Philip,Keller,&Kevin (2006) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง การกระทา หรื อ การ
ปฏิบตั ิการของคณะบุคคลหนึ่งที่สามารถนาเสนอไปยังบุคคลอื่น โดยถือว่าเป็ นสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้
รวมทัง้ ไม่ส ามารถครอบครองเป็ นเจ้ าของได้ ซึ่งกระบวนการผลิตอาจไม่จ าเป็ นต้ อ งผูก มัดตัว
ผลิตภัณฑ์
Lovelock, &Christopher;et. al (2005) กล่ า วว่ า การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรมเชิ ง
เศรษฐกิจที่คณะ บุคคลหนึ่งนาเสนอให้ อีกบุคคลอื่น โดยทัว่ ไปแล้ วการปฏิบตั ิการอยู่ภายใต้ เวลาที่
กาหนดไว้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ซื ้อ ทังการตอบสนองวั
้
ตถุประสงค์ที่ผ้ ู ซื ้อปรารถนาหรื อ
ทรัพย์สินในรูปแบบอื่น ลูกค้ าในธุรกิจบริการคาดหวังต่อคุณค่าต่างๆ โดยการประเมิน จากแรงงาน
ทักษะความชานาญ การอานวยความสะดวก เครื อข่าย ระบบงาน และอุปกรณ์ ทัง้ นีผ้ ้ ูซื ้อจะไม่
สามารถครอบครองเป็ นเจ้ าของในส่วนสาคัญทางกายภาพที่มีความเกี่ยวข้ องกันนันได้
้
Heize,Jay,& Barry Render (2006) กล่ า วว่ า การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรมด้ าน
เศรษฐกิ จ ซึ่ง ผลิ ต สิ น ค้ าที่ ไ ม่มี ตัวตน เช่น การประกัน การซ่อ ม การบ ารุ ง รัก ษา ความบัน เทิ ง
การศึกษา เป็ นต้ น
Etzel, Walker and Stanton (2001)กล่าวว่า การบริ การ หมายถึ ง กิ จ กรรมต่างๆ ที่ ไม่
สามารถจับต้ องได้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการทาหน้ าที่ตอบสนองความต้ องการและความพึง
พอใจของลูก ค้ า ผ่านช่อ งทางการท าธุ รกรรมที่ จัด ท าไว้ ทัง้ นี ก้ ารบริ ก ารยัง รวมถึ ง งานที่ มี ส่ว น
สนับสนุนการขายสินค้ าและบริการอื่นๆ ด้ วย
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Bovee and Thill (1995) ได้ ให้ ความหมายของการบริ การว่า เป็ นรู ปแบบของการจัดส่ง
โดยผนวกผลประโยชน์ไปสู่ผ้ ซู ื ้อ การบริ การสามารถแบ่งเป็ นเครื่ องมือ (Machine) บุคคล (Person)
หรื อรวมทัง้ สองอย่างเข้ าด้ วยกัน สินค้ าส่วนใหญ่ เป็ นการรวมกันของสินค้ าที่จับต้ องได้ และการ
บริ การที่ จับ ต้ องไม่ได้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่เป็ นสินค้ าท าหน้ าที่ ในการแลกเปลี่ ยนทางกายภาพที่ ลูกค้ า
ต้ องการอีกด้ านหนึ่งคือ สินค้ าที่เป็ นการบริ การ ลักษณะสาคัญคือ การแลกเปลี่ยนด้ วยการบริ การ
แม้ ว่าเราจะมีการพูดเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การโดยแยกกัน แต่เราสามารถเห็นสินค้ ามากมายที่
ควบคูก่ นั ไปทังสองลั
้
กษณะ
วีรวัฒน์ ปั นนิตามัย (2538) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง การแสดงออกหรื อปฏิบตั ิการที่
ฝ่ ายหนึ่งเสนอให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยที่ ปฏิบตั ิการนัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้ องได้ หรื อก่อให้ เกิด
ความเป็ นเจ้ าของได้ ซึ่งอาจจะอาศัย หรื อไม่อาศัยวัตถุทางกายภาพเข้ ามา เกี่ ยวข้ องและการ
บริ การจะมีความสัมพันธ์อนั เองจากความต้ องการของฝ่ ายต่ างๆ เช่น ผู้ดาเนินกิจการ ผู้ให้ บริ การ
ผู้บริการ ทรัพยากรต่างๆ เป็ นต้ น
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การกระทาพฤติกรรมหรื อ
การปฏิบตั ิการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้ อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ ้นนันอาจมี
้
ตวั สินค้ าเข้ ามา
เกี่ ยวข้ อง โดยเนื อ้ แท้ ของสิ่ งที่ เสนอให้ นัน้ เป็ นการกระทา พฤติกรรม หรื อ การปฏิ บัติการซึ่ง ไม่
สามารถนาไปเป็ นเจ้ าของได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) ได้ ให้ ความหมายของคาบริ การไว้ บริ การ (Service)
เป็ นกิ จ กรรม ผลประโยชน์ ห รื อ ความพึ ง พอใจที่ ส นองความต้ อ งการแก่ ลู ก ค้ า เช่ า โรงแรม
โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งกล่าวถึงประเภทบริ การ ลักษณะของการบริ การและการใช้
เครื่ องมือการตลาด กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจ และการจัดการธุรกิจบริการ
กล่าวโดยสรุ ป การบริ ก าร หมายถึง สิน ค้ าที่ มี ลักษณะเป็ นนามธรรม คื อ การกระท า
พฤติ ก รรม และการปฏิ บัติ โดยลัก ษณะของการน าเสนอการบริ ก าร จะอยู่ ใ นรู ป แบบของ
กระบวนการปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ อตอบสนองความต้ องการของอี กฝ่ ายหนึ่ง โดย
ผู้ใช้ บริการจึงไม่สามารถเป็ นเจ้ าของบริการนันๆ
้ ได้ เช่นเดียวกับการเป็ นเจ้ าของสินค้ า
2.ประเภทของงานบริการ ได้ แบ่งประเภทธุรกิจบริการไว้ ดงั นี ้
2.1.บริ การที่ อยู่อาศัย (Housing) ได้ แก่ การเช่าห้ องพักในโรงแรม รี สอร์ ท โมเต็ล
อพาร์ ทเม้ นต์ บ้ านเช่า ห้ องพัก บ้ านพักตากอากาศ และที่พกั อื่นๆ ทุกประเภท
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2.2.บริ การพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) ได้ แก่ สถานเริ งรมย์ บาร์ สวนสนุก โรง
ภาพยนตร์ มหรสพ สวนสั ต ย์ กี ฬ า ตลอดจนการเช่ า เครื่ อ งมื อ การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ประกอบการพักผ่อนทุกอย่าง
2.3. บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลและเสริ ม สุ ข ภาพ (Medical and other health care)
ได้ แก่ โรงพยาบาล คลินิก สถานบริการลดน ้าหนักและเสริมสุขภาพทุกชนิด
2.4. บริ ก ารประกั น ภั ย และการเงิ น (Insurance and Finance) ได้ แก่ ธนาคาร
สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทประกันชีวิต โรงรับจานา การประกันภัยและทรัพย์สิน
2.5. บริ การขนส่ง (Transportation) ได้ แก่ บริ ษัทขนส่งจากัด การรถไฟ การท่าเรื อ
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริการรับส่งคนโดยสารและสินค้ า ตลอดจนการซ่อมแซมและ
การให้ เช่าอุปกรณ์การขนส่ง
2.6. บ ริ การสื่ อสาร (Communication) ได้ แก่ การสื่ อ สารแห่ ง ป ระเท ศ ไท ย
องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแบบอื่นๆ
7. บริการส่วนบุคคล (Personal Care) ได้ แก่การเสริมสวย การซักรี ด ฯลฯ
8. บริ ก ารภายในครั ว เรื อ น (Household Operation) ได้ แ ก่ การสาธารณู ป โภค การ
ซ่อมแซมบ้ านเรื อนและของใช้ ในบ้ าน การตกแต่งบ้ าน การรักษาความสะอาด ฯลฯ
9. บริ ก ารการศึ ก ษาโดยเอกชน (Private Education)ได้ แก่ สถาบัน การศึ ก ษาที่ จั ด
ดาเนินงานโดยเอกชน ฯลฯ
10. บริ การให้ คานาทางธุรกิจ และวิชาชีพ ได้ แก่ การแนะนาปรึกษาทางกฎหมาย บัญชี
การบริหาร การลงทุน ฯลฯ
3.ลักษณะสาคัญของการบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้ วา่ การบริ การมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการกาหนดกลยุทธ์ของการตลาดดังนี ้
1.ไม่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ (Intangibility) เป็ นลัก ษณะที่ ส าคัญ ของการบริ ก าร ซึ่ ง ไม่
สามารถมองเห็นรับรู้ รสชาติ รู้ สึก ได้ ยิน หรื อ ได้ กลิ่น ก่อนที่จะทาการซื ้อ (Kotler&Philip, 2000)
ดังนัน้ ผู้ซือ้ ต้ องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับคุณภาพ และประโยชน์จากการบริ การที่จะได้ รับ
วัสดุที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์ราคา สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ผ้ ขู ายบริการจะต้ องจัดหาเพื่อเป็ น
หลักประกันให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถตัดสินใจซื ้อได้ เร็ วขึ ้น ได้ แก่

19
1.1 สถานที่ (Place) ต้ องสามารถสร้ างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้ กับผู้ที่มา
ติดต่อ
1.2 บุค คล (People) พนัก งานที่ ให้ บ ริ ก ารต้ อ งมี ก ารแต่ง ตัว ที่ เหมาะสม บุค ลิ ก ดี
หน้ าตายิม้ แย้ มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่า
บริการที่ซื ้อจะดีด้วย
1.3 เครื่ องมืออุปกรณ์ (Equipment) อุปกรณ์ภายในสานักงานจะต้ องทันสมัยมี
ประสิทธิภาพมีการให้ บริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ
1.4 เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication Material) สื่ อ โฆษณาและ
เอกสารการโฆษณาต่างๆ จะต้ องสอดคล้ องกับลักษณะของการบริ การที่เสนอขายและลักษณะ
ของลูกค้ า
1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) คือ ซื่อตราสินค้ า หรื อเครื่ องหมายตราสินค้ า ที่ใช้ ในการ
ให้ บริการ เพื่อให้ ผ้ บู ริการเรี ยกซื่อได้ ถกู ควรสื่อถึงความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริ การที่เสนอขาย
1.6 ราคา (Price) การกาหนดราคาการให้ บริ การ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ให้ บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน
2. ไม่ส ามารถแบ่ง แยกการให้ บริ ก าร (Inseparability) เป็ นลัก ษณะที่ ส าคัญ ของการ
บริ การซึ่งมีการผลิตและการบริ โภคในเวลาเดียวกัน และไม่สามารถแข่งแยกบริการจากผู้ให้ บริการ
ได้ ไม่ว่าผู้ให้ บริ การจะเป็ นบุคคลหรื อเครื่ องจักรก็ตาม กล่าวคือผู้ขายหนึ่งสามารถให้ บริ การลูกค้ า
ในขณะนันได้
้ หนึ่งราย เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมีลกั ษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้ คนอื่นให้ บริ การ
แทนได้ เพราะต้ องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทาให้ การบริการมีข้อจากัดในเรื่ องของเวลา
3. ไม่แน่นอน (Variability หรื อ Service Variability) เป็ นลักษณะที่สาคัญของการบริ การ
ซึ่งคุณภาพจะผันแปรไปตาม โดยขึ ้นอยู่กบั ผู้ที่ให้ บริ การ และขึ ้นกับว่าเป็ นการให้ บริ การเมื่อไหร่ ที่
ไหน และอย่างไร ซึ่งผู้ซือ้ บริ การจะต้ องรู้ สึกถึงความไม่แน่นอนในการบริ การและสอบถามผู้อื่น
ก่อนที่เลือกรับบริการการควบคุมคุณภาพในการให้ บริการของผู้ขายบริการทาได้ 2 ขันตอนคื
้
อ
3.1 การตรวจสอบคัดเลือก และฝึ กอบรมพนักงานที่ให้ บริ การ รวมทังมนุ
้ ษย์สมั พันธ์
ของพนักงานที่ให้ บริ การ เช่น ธุรกิจโรงแรม และธนาคาร ต้ องเน้ นในด้ านการฝึ กอบรมพนักงาน
ให้ บริการที่ดี
3.2 ต้ องสร้ างความพอใจให้ ลูกค้ า โดยการรับฟั งคาแนะนา และข้ อเสนอแนะของ
ลูกค้ าการสารวจข้ อมูลลูกค้ า และการเปรี ยบเทียบ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ รับไปใช้ ในการแก้ ไขปรับปรุง
บริการให้ ดีขึ ้น
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4.ไม่สามารถเก็บไว้ ได้ (Perishability) เป็ นลักษณะของการบริ การซึ่งจะมีอยู่ในช่วงสันๆ
้
และไม่สามารถเก็บไว้ ได้ (หรื อเป็ นลักษณะที่สาคัญของการบริ การ ซึ่งไม่สามารถ เก็บไว้ เพื่อขาย
หรื อใช้ ในภายหลังได้ บริ การไม่สามารถผลิตเก็บไว้ เหมือนสินค้ าอื่น ถ้ าความต้ องการมีสม่าเสมอ
การให้ บ ริ ก ารก็ จ ะไม่มี ปั ญ หา และลักษณะความต้ อ งการไม่แ น่น อน จะท าให้ เกิ ด ปั ญ หา คื อ
ให้ บริการไม่ทนั หรื อไม่มีลกู ค้ า
ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2548) ได้ ก ล่าวว่า การบริ ก ารมี ลักษณะเฉพาะซึ่งท าให้ การ
วางแผนการตลาดแตกต่างจากการวางแผนการตลาดสินค้ าอื่นๆ และมีอิทธิพลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดมาก ลักษณะเฉพาะของการบริการมีดงั นี ้
1.ไม่สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) ผู้ซือ้ ไม่สามารถสัม ผัส หรื อมองเห็นการบริ การ
หรื อ ทราบว่า จะได้ รั บ บริ ก ารในรู ป แบบใดก่ อ นตกลงซื อ้ ได้ การซื อ้ บริ ก ารจึ ง เป็ นการซื อ้ ด้ ว ย
ความรู้ สึก และความคาดหวัง และการบริ การสามารถสร้ างความพอใจ หรื อไม่พอใจให้ แก่ผ้ ูซือ้
ผู้ขายจึงต้ องสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างเต็มที่ เช่น
1.1 สถานที่ ห้ องรั บ แขก (Lobby) ของโรงแรมใหญ่ โตโอ่ อ่ า สง่ า งาม สะอาด
บรรยากาศดีมีเสียงดนตรี
1.2 บุคลากร พนักงานที่ ให้ บริ การมีบุคลิกภาพ แต่งกายดี มี ความยิม้ แย้ ม แจ่ม ใส
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ลกู ค้ าว่าจะให้ บริการที่ดี และน่าประทับใจ
1.3 ราคาค่าบริการเหมาะสมกับระดับการให้ บริ การ จาแนกให้ ลกู ค้ าเห็นอย่างชัดเจน
ถึงระดับการบริการที่แตกต่างกัน
1.4 เครื่ องหมายตราสินค้ าที่ ให้ บริ การ ควรสวยงาม ชัดเจน และสื่ อความหายที่ ดี
เกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย รวมทังค
้ าขวัญที่เชิญชวนให้ มาใช้ บริการด้ วย
2.ไม่สามารถแบ่งแยกการให้ บริ การได้ (Inseparability) ระหว่างผู้ให้ บริ การ(ผู้ขาย) และ
ผู้ใช้ บริการ (ผู้ซื ้อ) เนื่องจากการให้ บริการเป็ นการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกัน เป็ นการขาย
ตรงจากผู้ให้ บริ การไปยังผู้ใช้ บริ การในขณะนัน้ ทีละราย และผู้ให้ บริ การมีลักษณะเฉพาะตัวไม่
สามารถให้ คนอื่นบริ การแทนได้ จึงทาให้ การขายกระทาได้ ในปริ มาณจากัด และยังจากัดในเรื่ อง
ของเวลาอีกด้ วย จึงทาให้ ต้องใช้ ตวั แทน (Agent) มาเป็ นสื่อกลาง เพื่อเพิ่มปริ มาณการขาย เช่น
ตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ ยว (Travel Agent) จ าหน่ายทัว ร์ ที่ผ้ ูป ระกอบธุ รกิ จ การจัดน าเที่ ย ว
(Tour Operator) จัดทาขึ ้น โดยการโฆษณากระจายไปยังกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างๆ
3.มี ค วามหลากหลาย (Heterogeneity) ผู้ให้ บ ริ ก ารแต่ล ะคนมี รู ป แบบ เทคนิ ค และ
วิธีการให้ บริการเป็ นของตนเอง อาจเหมือนหรื อแตกต่างจากผู้ให้ บริ การคนอื่นจึงเป็ นการยากที่จะ
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กาหนดมาตรฐานของการบริ การได้ ว่ารู ปแบบใดมีมาตรฐานดีที่สุด คุณภาพของการบริ การอาจ
ขึน้ อยู่กับสภาพจิตใจของผู้ใช้ บริ การ และการตัดสินใจเรื่ องคุณ ภาพของการบริ การก็ ขึน้ อยู่กับ
ความพอใจของลูกค้ าด้ วย ดังนัน้ การวางแผนการขายบริ การจึงมีความสาคัญเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพดี
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4.มีลกั ษณะสูญเปล่า ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ ได้ ไม่คงทน (Perishability) เนื่องจากการ
บริ การไม่สามารถผลิตและเก็บไว้ รอลูกค้ าเหมื อนสินค้ าอื่นๆและความต้ องการของลูกค้ ามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความไม่แน่นอน ความต้ องการขึ ้นลงตามฤดูกาลและปั จจัยอื่นๆ เช่น
ความต้ องการห้ องพักในโรงแรม อัตราการเข้ าพักลดลงในช่วงฤดูฝน การบริ การที่เตรี ยมไว้ เก็บรอ
ไว้ ไม่ได้ ถ้าลูกค้ าไม่มา และถ้ าไม่มีลูกค้ ารายอื่นมาใช้ บริ การทดแทน การบริ การนัน้ จึงสูญ เปล่า
ความต้ องการที่ไม่แน่นอนนี ้จะทาให้ เกิดปั ญหาไม่มีลกู ค้ า หรื อ ให้ บริการไม่ทนั ถ้ ามีความต้ องการ
พร้ อมกันมากเกินไป จึงทาให้ ต้องวางแผนการตลาดเพื่อกระจายลูกค้ าให้ มาใช้ บริการในช่วงเวลา
ต่างๆกัน เช่น การลดราคาห้ องพักในช่วงฤดูฝนในราคาที่ต่ากว่าปกติ และเพิ่มการบริ การส่วนอื่นๆ
เข้ าไปเพื่อจูงใจลูกค้ า
ปลายฝั น สุขารมย์ (2534)การบริ การ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Service ในความหมาย
ที่ว่าเป็ นการกระทาที่เปี่ ยมไปด้ วยความช่วยเหลือ การให้ ความช่วยเหลือ การดาเนินการที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2538) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะแห่งการให้ บริการที่ดีดงั นี ้
1. S = Smiling & Sympathy ยิ ม้ แย้ ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็ น อกเห็ น ใจต่อ
ความลาบากยุ้งยากของลูกค้ า
2. E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกค้ าอย่างรวดเร็ วทันใจ
3. R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้ เกียรติลกู ค้ า
4. V = Voluntaries manner ลักษณะการให้ บริ การสมัครใจ และเต็ม ใจทามิ ใช่ท า
แบบเสียมิได้
5. I = Image Enhancing แสดงออกซึง่ การรักษาภาพพจน์ดี อ่อนน้ อมถ่อมตน
6. C = Courtesy กิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนโยนถ่อมตน
7. E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรื อร้ นขณะให้ บริ การ และจะ
ให้ บริการมากกว่าที่ลกู ค้ าความหวังเสมอ
8.เป็ นพนักงานขายที่ดี
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4.องค์ประกอบของระบบการบริ การ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2544) ได้ กล่าวถึงระบบการบริ การที่มีประสิทธิ ภาพ จาเป็ นต้ อง
คานึงถึง องค์ประกอบที่เป็ นส่วนสาคัญ 5 ประการ ได้ แก่
1.ผู้รับ บริ ก ารลูก ค้ าหรื อผู้รับ บริ ก าร เป็ นผู้ที่ บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ในกระบวนการบริ การ
เพราะความพอใจของลูกค้ าคือเป้าหมายหลักของการบริ การ หากกิจการใดให้ บริ การที่ดีทาให้
ลูกค้ าพอใจย่อมสามารถรักษาลูกค้ าไว้ ให้ กลับมาใช้ บริการนันต่
้ อๆ ไปอีก หรื ออาจจะแนะนาลูกค้ า
ใหม่ให้ ด้วย ลักษณะการรับรู้ของผู้บริการ แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1.การรับรู้จากประสบการณ์ที่ได้ รับ เป็ นการรับรู้ที่เกิดจากการที่ลกู ค้ าได้ รับบริ การ
แล้ วเกิดความรู้ สึกหรื อภาพพจน์ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การที่ได้ รับและวิธีปฏิบตั ิในกระบวนการ
ให้ บริการว่ามีคณ
ุ ภาพมากน้ อยเพียงใด
1.2.การรับรู้จากความคาดหวัง เป็ นการรับรู้ที่เกิดจากข้ อมูลที่ลงโฆษณาภาพพจน์ที่
สื่อให้ เห็น การได้ ยินผู้อื่นวิจารณ์ และความต้ องการของลูกค้ าเองประเภทของผู้รับบริ การ จาแนก
ได้ 2 ลักษณะ คือ
1.2.1.ยึดพฤติกรรมของผู้รับบริ การเป็ นหลักตามที่สโตน (Stone, 1995)ศึกษา
ลักษณะของลูกค้ าและจาแนกลูกค้ าที่มา รับบริการออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1.2.1.1 ประเภทลงทุน คุ้ม ค่า (Economizing Customer) เป็ นลูก ค้ า ที่ เน้ น
คุณค่าของการบริ การโดย คานึกถึงเวลา แรงงานแลเงินที่สญ
ู เสียไป มักเป็ นลูกค้ าที่ชอบเรี ยกร้ อง
และเปลี่ยนใจง่าย
1.2.1.2 ประเภทเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Ethical Customer) เป็ นลูกค้ าที่ชอบให้
ผู้อื่นเห็นว่าตนสาคัญกับการทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมขององค์กร
1.2.1.3 ประเภทนิยมตนเอง (Personalizing Customer) เป็ นลูกค้ าที่ใช้ ชีวิต
เรี ยบง่ายและยินดีจา่ ยเงินสาหรับบริการที่ชว่ ยอานวยความสะดวกต่างๆ
1.2.1.4 ประเภทชอบความสะดวก (Convenient Customer) เป็ นลูกค้ าที่ใช้
ชีวิตเรี ยบง่ายและยินดีจา่ ยเงินสาหรับบริการที่ชว่ ยอานวยความสะดวกต่างๆ
2. ยึ ด เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอัต ราค่ า บริ ก ารและคุณ ภาพการบริ ก ารเป็ นหลัก ตามที่
Blumberg. (1986) ได้ ระบุประเภทของลูกค้ าที่มาใช้ บริการเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 พิจารณาอัตราค่าบริ การเป็ นสาคัญ (Price-Sensitive Customer) เป็ นลูกค้ าที่
นิยมความประหยัดไม่สนใจว่าบริการจะมีคณ
ุ ภาพเพียงใด
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2.2 พิ จ ารณาอัต ราค่าบริ ก ารและคุณ ภาพเป็ นส าคัญ (Price-Quality Customer)
เป็ นลูกค้ าที่ตดั สินใจด้ วยเหตุผล รู้จกั เปรี ยบเทียบความคุ้มค่าของเงินกับการบริการที่ได้ รับ
2.3 พิ จ ารณ าคุ ณ ภาพเป็ นส าคั ญ (Quality-Sensitive Customer) เป็ นลู ก ค้ าที่
ต้ องการบริการที่ถกู ใจแม้ วา่ จะต้ องจ่ายเงินมากขึ ้นก็ตาม
2.4 ใช้ อตั ราค่าบริ การเป็ นตัวกาหนดคุณภาพบริ การ (Price-Surrogate Customer)
เป็ นลูกค้ าที่ให้ ปัจจัยภายนอกช่วยการตัดสินในด้ วยความเชื่อว่าถ้ าค่าบริการสูงแสดงว่าเป็ นบริ การ
ที่ดี
2. ผู้ ปฏิ บั ติ ง านบริ ก าร Cowell (1984) ได้ จ าแนกผู้ ให้ บริ ก ารตามระดั บ ของการ
ปฏิสมั พันธ์และการปรากฏตัวกับลูกค้ าขณะให้ บริการต่อลูกค้ า โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 ประเภทที่ ต้องปฏิ สัม พันธ์ และปรากฏตัวกับ ลูกค้ า เช่น พนักงานเสิร์ฟ อาหาร
พนักงานต้ อนรับของโรงแรม เป็ นต้ น
2.2 ประเภทที่ ไ ม่ ต้ อ งปฏิ สัม พั น ธ์ แ ต่ต้ อ งปรากฏตัว กั บ ลู ก ค้ า เช่ น พนัก งานจัด
เครื่ องดื่ม พนักงานควบคุมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
2.3 ประเภทที่ ต้ อ งปฏิ สัม พัน ธ์ แ ละไม่ ต้ อ งปรากฏตัว กับ ลูก ค้ า เช่น พนัก งานรั บ
โทรศัพท์ นักบิน
2.4 ประเภทที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ และไม่ต้องปรากฏตัวกับลูกค้ า เช่น พนังงาน ทา
ความสะอาด นักบัญชี
นับเป็ นการยากที่จะกล่าวว่า ผู้ปฏิ บตั ิงานบริ การหรื อผู้ให้ บริ การหรื อผู้ให้ บริ การประเภท
ใดให้ บริ การได้ ดีที่สุดเพราะลักษณะของการบริ การแต่ละประเภทมีวิธีการให้ บริ การที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ ตามทัศนคติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนถึ งพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานบริ การล้ วนมีอิทธิพลต่อการสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ าขณะรับบริ การ
ทังสิ
้ ้น
3.องค์การบริการ เป้าหมายขององค์การธุรกิจทุกแห่งจะมุง่ ความสนใจไปที่ความต้ องการ
ของลูกค้ าเสมอเพื่ อผลิ ตสิ น ค้ าและบริ การให้ ถูกต้ องตรงตามความต้ องการของผู้บ ริ โภค ทัง้ นี ้
ผู้บริหารการบริการในองค์การบริการจาเป็ นต้ องคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
3.1 นโยบายการบริ ก าร องค์ ก ารจะต้ องมี ก ารก าหนดนโยบายการให้ บริ ก าร
(วัตถุประสงค์และป้าหมายรวม) ที่ชดั เจนและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนในองค์การยึดมัน่ ในนโยบาย
ดังกล่าว พร้ อมทังคอยสอดส่
้
องดูแลให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
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3.2 การบริ หารการบริ การ การกาหนดโครงสร้ างองค์การและกลยุทธ์การบริ หารการ
บริการที่ดีให้ ความ สาคัญกับลูกค้ าและพนักงานบริ การทุกระดับ ตลอดจนกาหนดแผนการบริ การ
และฝึ กอบรมพนักงานบริ การให้ มีทกั ษะเชิง มโนภาพควบคูก่ บั ทักษะเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะทาให้ การ
ดาเนินงานบริการเป็ นไปด้ วยดี
3.3 วัฒนธรรมการบริ การ การเสริ มสร้ างความร่วมมือร่วมใจ ความเชื่อถือและความ
จริงใจต่อกันให้ เกิดทัว่ ทังองค์
้ กรรวมทังการให้
้
คณ
ุ ค่าของการให้ บริ การซึง่ กันและกัน จะช่วยกระตุ้น
จิตสานึกและทัศนคติต่องานบริ การของผู้ที่เกี่ ยวข้ องในอันที่จะส่งผลให้ การบริ การลูกค้ าเป็ นไป
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.4 รู ป แบบของการบริ ก าร องค์ ก ารจะต้ อ งพิ จ ารณาออกแบบระบบหรื อ วิธี ก าร
ให้ บริ การลูกค้ าที่ ส อดคล้ องกับนโยบายการบริ การ เช่น นโยบายใกล้ ชิ ดลูกค้ านโยบายอานวย
ความสะดวกรวดเร็ว
3.5 คุณภาพของการบริการ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การอย่างจริงจัง
ด้ วยการตรวจสอบและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้ าและปั ญหาข้ อบกพร่องต่างๆเป็ นระยะ
จะช่วยให้ สามารถ ปรับปรุ งและพัฒนางานบริ การได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอันนามาซึ่ง
คุณภาพของการบริการที่เป็ นเลิศได้
4. ผลิตภัณ ฑ์ บริ การ ผลิ ตภัณ ฑ์ บริ การนับเป็ นกุญแจสาคัญ ของการบริ การที่ จะสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้มาใช้ บริ การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลูกค้ า ทัง้ นีอ้ งค์กรจะเป็ นผู้กาหนดคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ บริ การที่ จะนาเสนอ (Service
Offer) แก่ ลูก ค้ า โดยค านึง ถึ ง องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ก าร รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร และ
ภาพลักษณ์ของการบริ การ การนาเสนอผลิตภัณฑ์บริ การที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า จะต้ อง
เริ่ ม ต้ น จากการส ารวจพฤติกรรมของลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคเกี่ ยวกับลักษณะของการบริ การที่ เขา
ต้ องการ และสิ่งที่เขาคาดว่าจะได้ รับจากการบริ การแล้ วนาข้ อมูลนันมาจั
้
ดวางระบบการบริ การแก่
ลูกค้ า โดยระดับของการนาเสนอผลิตภัณฑ์บริการ แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
4.1 บริ การหลัก (Core Service) หมายถึง กิจกรรมหรื อการกระทาที่เป็ นหน้ าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงของธุรกิจบริ การแต่ละประเภท เช่น ในธุ รกิจโรงแรม บริ การหลักคือ การให้ เช่า
ห้ องพัก
4.2 บริ ก ารที่ ค าดหวัง (Expected Service) หมายถึ ง กิ จ กรรม หรื อ การกระท าที่
ลูกค้ ามักคาดไว้ ว่าจะได้ รับ เช่น ในธุรกิ จโรงแรม บริ การที่คาดหวังคือ ห้ องพักที่ จัดไว้ เรี ยบร้ อย
สะอาดตา

25
4.3 บริ การพิเศษเพิ่มเติม (Exceeded Service) หมายถึง กิจกรรม หรื อการกระทาที่
ลูกค้ ามิได้ คาดคิดมาก่อนหรื อคาดหวังว่าจะได้ รับ ทาให้ เกิดความรู้สึกประทับใจ ซึง่ เป็ นสิ่งที่นาไปสู่
ความสาเร็ จของการบริ การที่เป็ นเลิศ เช่น ในธุรกิจโรงแรม บริ การพิเศษเพิ่มเติม คือ การต้ อนรับ
และอานวยความสะดวกด้ วยไม่ตรี จิตที่ดีงาม
5. สภาพแวดล้ อมของการบริ การ การจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศขององค์การที่
เอื ้อมต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กร เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์
(Image) ขององค์การและก่อให้ เกิดการกล่าวขานเกี่ยวกับการบริ การดังกล่าวสภาพแวดล้ อม ใน
ที่ นี ห้ มายถึง สิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพ ได้ แก่ อาคารสถานที่ วัส ดุอุป กรณ์ และเครื่ องใช้ ต่างๆ
รวมทังปั
้ จจัยที่มีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น แสง สี เสียงอุณหภูมิ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
ของการบริการที่จาเป็ นต้ องคานึงถึง มีดงั นี ้
5.1 สภาพแวดล้ อมภายนอก หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏให้ เห็ นภายนอกอาคาเช่น
สถานที่ตงและบริ
ั้
เวณ ขนาดและรูปร่างของอาคาร เป็ นต้ น
5.2 สภาพแวดล้ อมภายใน หมายถึง ลักษณะการจัดระบบภายในองค์การอาคาร
เช่น การวางผังบริ เวณต่างๆ การจัดวางอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่างๆ การติดตังไฟฟ
้ ้ าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
เป็ นสัดส่วนการประดับตกแต่งสถานที่ การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ เป็ นต้ น
สาหรับบรรยากาศของการ บริการขึ ้นอยู่กบั คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรขององค์กร ซึ่ง
จาเป็ นต้ องได้ รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า อันจะส่งผลให้ การให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าเป็ นไปอย่างราบรื่ น
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้ ในการบริการ การบริหารความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Managing Competitive Differentiation) งานการตลาดของผู้ขายสินค้ าที่เป็ นบริ การจะต้ องทา
ให้ ผลิตภัณ ฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็ นการลาบากที่จะสร้ างให้ เป็ นข้ อแตกต่างของบริ การอย่าง
เด่นชัดในความรู้สึก การพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การที่เหนือกว่าคู่แข่งสามารถทาได้ ในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี ้
1.คุณ ภาพการให้ บ ริ การ (Service Quality) เป็ นสิ่ง ที่ ส าคัญ สิ่งหนึ่งในการสร้ างความ
แตกต่างทางธุ รกิ จ คื อ การรั ก ษาระดับ การให้ บ ริ ก ารที่ เหนื อ กว่าคู่แ ข่ง ขัน โดยเสนอคุณ ภาพ
ให้ บริ การตามที่ลกู ค้ าคาดหวังไว้ ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการที่ลกู ค้ าต้ องการ จะได้
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จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจ โดยทัว่ ไปไม่ว่าธุรกิจ
แบบใดก็ตามคุณ ภาพของการให้ บริ การ มีหลักการดังต่อไปนีใ้ นการพิจารณาคุณ ภาพของการ
ให้ บริการ
1.1 การบริ ก ารที่ น าเสนอ (Offering) โดยพิ จ ารณาจากความความคาดหวัง ของ
ลูกค้ า ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ประการ คือ
1.1.1 ลักษณะการให้ บริ การพื ้นฐานเป็ นชุด (Primary Service Package) ได้ แก่
สิ่งที่ลกู ค้ าคาดว่าจะได้ รับจากกิจการ
1.1.2 ลักษณะการให้ บริ การเสริ ม (Secondary Service Features) ได้ แก่ บริ การ
ที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมในนอกเหนือจากการบริการพื ้นฐานทัว่ ไป
1.2 การส่งมอบบริ การ (Delivery) ที่ มี คุณ ภาพสม่ าเสมอได้ เหนือกว่าคู่แข่งขันโดย
การตอบสนองความคาดหวัง ในคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของผู้บ ริ โภค ความคาดหวัง เกิ ด จาก
ประสบการณ์ในอดีต คาพูดโฆษณาของธุรกิจ ลูกค้ าจะเลือกธุรกิจให้ บริการโดยถือเกณฑ์ภายหลัง
จากการรับการให้ บริ การ เขาจะเปรี ยบเทียบบริ การที่รับรู้ กับบริ การที่คาดหวัง ถ้ าบริ การที่รับรู้ต่า
กว่าบริ การที่คาดหวังไว้ ลูกค้ าจะไม่สนใจ แต่ถ้าบริ การที่รับรู้สงู กว่าความคาดหวังของเขา ลูกค้ าก็
จะได้ บริการนันซ
้ ้า
1.3 ภาพลักษณ์ (Image) การสร้ างภาพลักษณ์ สาหรับบริ ษัทที่ให้ บริ การ โดยอาศัย
สัญ ลักษณ์ (Symbols) ตราสินค้ า (Brand) โดยอาศัยเครื่ องมื อการโฆษณาและประชาสัม พันธ์
ตลอดจนการสื่อสารการตลาดอื่นๆ
1.4 ลักษณะด้ านนวัตกรรม (Innovation Features) เป็ นการเสนอบริ การให้ ลกั ษณะ
ที่มีแนวความคิดริเริ่มแตกต่างจากบริการของคูแ่ ข่งทัว่ ไป
2. โมเดลคุณ ภาพของการบริ การ (Service-quality Model) ได้ กาหนดโมเดลคุณ ภาพ
การให้ บริการซึง่ เน้ นความต้ องการที่สาคัญโดยเน้ นการส่งมอบคุณภาพการให้ บริการที่คาดหวัง ซึ่ง
เป็ นสาเหตุทาให้ การส่งมองบริการคุณภาพไม่ประสบความสาเร็จ ซึง่ แสดงช่องว่าง 5 ประการดังนี ้
ช่องว่างที่ 1 คือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภค และการรับรู้ของผู้บริ การ
กิจการ (The Management Perception Gap) ช่องว่างนี ้ผู้บริ หารอาจไม่เข้ าใจถึงความต้ องการที่
แท้ จ ริ ง ของลูก ค้ า เพราะผู้บ ริ ห ารมี ข้ อ มูล ไม่ถูก ต้ อ ง ท าให้ ก ารตี ค วามข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รับ เกิ ด ความ
ผิดพลาด
ช่อ งว่ างที่ 2 คื อ มาตรฐานคุณ ภาพของการบริ ก ารที่ ก าหนดขึน้ ไม่ ต รงกับ ความ
คาดหวังของลูกค้ าที่ ฝ่ ายบริ ห ารรับ รู้ (The Quality Specification Gap) ช่อ งว่างนี ผ้ ้ ูบ ริ หารอาจ
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เข้ าใจได้ อย่ า งถู ก ต้ องตามความต้ องการของผู้ บริ โ ภค แต่ ไ ม่ มี ก ารก าหนดมาตรฐานหรื อ
หลักเกณฑ์ ในการทางานที่ ชัดเจน รวมทัง้ ผู้บริ ห ารไม่ได้ ให้ ก ารสนับ สนุน อย่างเพี ยงพอในการ
วางแผนคุณภาพของการบริการ
ช่องว่างที่ 3 คือ การให้ บริ การไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการให้ บริ การที่ได้ กาหนดไว้
(Service Delivery Gap) ช่องว่างนี ้เกี่ยวข้ องกับพนักงานของธุรกิจบริการโดยตรง ซึง่ มาจากวิธีการ
และวิธีปฏิบตั ิที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่มีประสิทธิภาพตลอดจนความสามารถในการทางาน ซึ่งจะรวมถึง
แนวความคิ ด เทคนิ ค และทัก ษะในการให้ บริ ก าร รวมทัง้ การตลาดภายในองค์ ก รที่ ยัง ไม่ มี
ประสิทธิผล
ช่องว่างที่ 4 คือ การนาเสนอบริ การให้ กบั ลูกค้ าไม่ตรงกับที่ได้ ให้ สญ
ั ญาไว้ กับลูกค้ า
(The Marketing Communication Gap) ช่องว่างนี ้ เป็ นการคาดหวังของผู้บริ โภคที่ควรได้ รับการ
บริ การตามที่ทางองค์การได้ ลงในสื่อโฆษณาขององค์กร ที่ปรากฏออกมา แต่เมื่อมารับบริการกลับ
ทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่ได้ รับบริการอย่างที่คาดหวังไว้
ช่องว่างที่ 5 คือ การบริการที่ลกู ค้ ารับรู้ หรื อได้ รับไม่ตรงกับบริ การที่ลกู ค้ าคาดหวังไว้
(The Perceived Service Quality Gap) ช่องว่างนี ้จะปรากฏขึ ้นต่อเมื่อผู้บริโภคได้ รับการบริการที่
แตกต่างกับการบริการที่ได้ คาดหวังไว้ ซึง่ การบริการต่างๆ จะอยูใ่ นช่องว่างที่ 1 ถึงช่องว่างที่ 4
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A Conceptual Model Of Service Quality
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ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลคุณภาพการบริการ (Service – Quality Model)
ที่มา: Kotler (Kotler&Philip, 2000) อ้ างถึงใน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2543)
ดังนันการพั
้
ฒนาคุณภาพบริ การจะเกิดขึ ้นจากข้ อผิดพลาดระหว่าง ความคาดหวังของ
ผู้ใช้ บริ การ (Consumer) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง จากผู้ให้ บริ การ (Marketer) เพื่อเป็ นการปิ ดกัน้
ช่องว่างดังกล่าว และทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจในที่สดุ ความคาดหวังของลูกค้ าจะมีบทบาท
สาคัญ มาก เพราะคุณ ภาพเป็ นสิ่งที่ลูกค้ าสามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้ คือคุณภาพที่ลูกค้ า
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ได้ รับ (Perceived quality) จากการใช้ บ ริ ก าร เปรี ย บเที ยบกับ มาตรฐานที่ ลูก ค้ าได้ ค าดหวั งไว้
(Customer expectations) (ที่มา: Kotler (P. Kotler, Keller,&Kevin 2006)
Parasuraman (1985) ได้ ทาการ Focus Interview เพื่อศึกษาสิ่งที่ลูกค้ าให้ ความสาคัญ
ในการประเมิ นคุณ ภาพบริ การ โดยเลื อกตัวอย่างจากผู้ที่ใช้ บริ การจากธุรกิ จ 4 ประเภท ได้ แก่
ธุ รกิ จ ธนาคาร (Retail banking) ธุ รกิ จ บัต รเครดิต (Credit card) ธุ รกิ จ นายหน้ า ค้ าหลัก ทรั พ ย์
(Securities brokerage) และธุรกิจซ่อมบารุ ง หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่งว่า ตัวกาหนดคุณ ภาพการ
บริการ (Determinants of Service Quality) ประกอบด้ วย 10 ประการ คือ
1. ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งสม่ า เสมอ ไม่ มี
ข้ อผิดพลาดและการให้ บริการได้ ตรงตามเวลาที่ระบุไว้
2. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึ ง ความเต็ ม ใจและความพร้ อมของ
พนักงานในการให้ บริการอย่างรวดเร็วโดยลูกค้ าไม่ต้องรอคอย
3. ค วาม รู้ ค วาม ช าน าญ (Competence) ห ม ายถึ ง มี ค วาม รู้ แล ะทั ก ษ ะ เช่ น
ความสามารถในการให้ บริการ ในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้วิชาการที่จะให้ บริ การ
4. การเข้ าถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อและเข้ าใช้ บริการหรื อ
รับบริการได้ สะดวก ไม่ซบั ซ้ อนเกินไป
5. อัธยาศัย (Courtesy) หมายถึง การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้ บริ การ และการให้ การ
ต้ อนรับที่เหมาะสมมีบคุ ลิกภาพที่ดี
6. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารข้ อมูลชี ้แจงขอบเขต และลักษณะ
งานบริการให้ ลกู ค้ าเข้ าใจได้ ง่าย
7. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ชื่อเสียงขององค์กร ความซื่อสัตย์ และคุณภาพของงาน
บริการที่มีความเที่ยงตรงที่นา่ เชื่อถือ
8. ความมัง่ คง (Security) หมายถึง การปราศจากซึ่งอันตราย ความเสี่ยง และข้ อสงสัย
ไม่มนั่ ใจต่างๆ
9. ความเอาใจใส่ (Understanding) หมายถึง ความพยายามที่จะเข้ าถึงความต้ องการ
ของลูกค้ า และให้ ความสาคัญแก่ลกู ค้ าทุกคน
10. การสร้ างสิ่ งที่ จับ ต้ องได้ (Tangibles) หมายถึง การเตรี ยมวัสดุอุป กรณ์ ให้ พ ร้ อม
สาหรับให้ บริการ
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พบว่าปั จจัยทัง้ 10 ประการ ซึ่งลูกค้ าใช้ ในการประเมินคุณภาพการบริ การในบางด้ านไม่
เป็ นอิสระจากกัน เช่น ปั จจัยด้ านความน่าศรัทธา (Creditability) กับความปลอดภัย (Security)
อาจมีความเหลือมกันอยู่ ผลการวิจยั ในช่วงแรกสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบด้ านล่างนี ้
ปั จจัยกำหนดคุณภำพ

กำรติดต่ อสื่อสำร

ควำมต้ องกำร

ประสบกำรณ์

กำรสื่อสำร

1. กำรเข้ ำถึงบริ กำร

แบบปำกต่ อปำก

ของแต่ ละบุคคล

ในอดีต

ประชำสัมพันธ์

2. กำรสื่อสำร
3. ควำมสำมำรถ
4. ควำมมีมำรยำท
5. ควำมน่ ำศรั ทธำ

บริ กำรที่คำดหวัง

6. ควำมน่ ำเชี่อถือ

คุณภำพบริ กำร

7. กำรตอบสนอง
8. ควำมปลอดภัย

บริ กำรที่ได้ รับ

9. ลักษณะทำงกำยภำพ
10. ควำมเข้ ำใจ

ภาพประกอบ 3 ปั จจัยกาหนดคุณภาพบริการ
ที่มา (Parasuraman, 1985)
ได้ มีการพัฒนาปั จจัยกาหนดคุณภาพบริ การจากปั จจัยพื ้นฐาน 10 ประการ ซึ่งผู้บริ โภค
ใช้ ในการกาหนดคุณภาพการบริ การ ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าศรัทธา การตอบสนอง
ความสามารถ ความมีมารยาท ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย การเข้ าถึง การสื่อสาร และความ
เข้ าใจ โดยผู้วิจัยได้ สร้ างชุดคาถามจานวน 97 รายการ เพื่ อวัดความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้ าน
ต่างๆ ทัง้ 10 ด้ าน แต่ละคาถามจะให้ คะแนนโดยระบบ Seven-point Likert Scale ผลคะแนนที่ได้
จะถูกนามาคานวณ โดยนาคะแนนจากคุณภาพการบริการที่ลกู ค้ ารับรู้ลบด้ วยคะแนนคุณภาพการ
บริ ก ารที่ ลูกค้ าคาดหวัง ผลจากการลบจะท าให้ ได้ ระดับ คะแนนที่ แตกต่างกัน ตัง้ แต่ +6 ถึง -6
คะแนน ผลคะแนนที่สงู หมายถึงคุณภาพการบริ การตามความรับรู้ของผู้บริโภคอยู่ระดับสูง และจา
การใช้ วิธีการทางสถิติหลายวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้ ความสามารถลดจานวนคาถามลงถึง 2
ใน 3 ของค าถามทั ง้ หมด และสามารถรวมปั จจั ย ด้ านที่ มี ค วามเหลื่ อ มล่ า กั น หรื อ หรื อ มี
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ความสั ม พั น ธ์ กั น เข้ าด้ วยกั น ท าให้ คงเหลื อ ปั จจัย ก าหนดคุ ณ ภาพการบริ ก าร 5 ด้ านจาก
ปั จจัยพื ้นฐาน 10 ด้ าน ดังแสดงในภาพประกอบด้ านล้ างนี ้
ปั จจัยสำหรั บกำรประเมินคุณภำพบริ กำร (SERVAUAL)
ปั จจัยพืน้ ฐำน
สิ่งที่สมั ผัสได้ ควำมน่ ำเชื่อถือ กำรตอบสนอง
สำหรั บกำรประเมิน

ควำมมั่นใจ

กำรเอำใจใส่

คุณภำพกำรบริ กำร
ลักษณะทำงกำยภำพ
ควำมเชื่อถือ
กำรตอบสนอง
ควำมสำมำรถ
ควำมมีมำรยำท
ควำมน่ ำศรั ทธำ
ควำมปลอดภัย
กำรเข้ ำถึงบริ กำร
กำรสื่อสำร
ควำมเข้ ำใจ

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ของปั จจัยกาหนดคุณภาพการบริ การใน SERVQUAL และ
ปั จจัยพื ้นฐาน สาหรับการประเมินคุณภาพการบริการ
ที่มา : (Parasuraman, 1985)
Parasuraman (1985) ได้ พัฒนาและสร้ างเครื่ องมื อในการประเมินคุณภาพการบริ การ
เรี ยกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดย สรุปมิติการ
ประเมินคุณภาพ จาก 10 ด้ าน เหลือเพียง 5 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. สิ่งที่สมั ผัสได้ (Tangibles) คือ การบริการที่นาเสนอ ในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
ให้ เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และสามารถสัมผัสได้ ซึ่งได้ แก่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ บุคลากร
และการใช้ สญ
ั ลักษณ์ หรื อเอกสารที่ใช้ สาหรับการติดต่อสื่อสาร
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2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้ บริ การ นัน้ ตรงกับสัญญาที่
ให้ ไว้ กับผู้รับบริ การ บริ การที่ ให้ ทุกครัง้ มีความถูกต้ อง เหมาะสม และมีความสม่าเสมอในทุกครัง้
ของบริ การ ที่ จะทาให้ ผ้ ูรับบริ การรู้ สึกว่า การบริ การที่ได้ รับมี ความน่าเชื่ อถื อ สามารถให้ ความ
ไว้ วางใจได้
3. การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ ผู้ให้ บริ ก ารมี ค วามพร้ อม และเต็ม ใจที่ จ ะ
ให้ บ ริ การโดยสามารถตอบสนองความต้ องการของ ผู้รับ บริ การได้ อย่างทัน ท่วงที ผู้รับ บริ การ
สามารถเข้ าถึงบริการได้ ง่าย และได้ รับความสะดวกจากการมาใช้ บริ การ
4. การให้ ความมัน่ ใจ (Assurance) คือ ผู้ให้ บริ การมีทกั ษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้ บริ การ และตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การด้ วยความสุภาพ รวมทัง้ การเอาใจใส่ มี
กิริยาท่าทาง และมารยาทที่ดี ในการให้ บริ การ รวมทังสามารถท
้
าให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความไว้ วางใจ
และเกิดความมัน่ ใจในการรับบริการได้
5. การเอาใจใส่ (Empathy) คื อ ความสามารถในการดูแล ความเอื อ้ อาทร เอาใจใส่
ผู้รับบริการ ความต้ องการที่แตกต่างกันของผู้รับบริการ
สรุ ป ได้ ว่า SERVQUAL เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวัด คุณ ภาพการบริ ก ารตามความ
คาดหวังของลูกค้ า ซึ่งเกิดจากการวิจยั ศึกษาทังเชิ
้ งคุณภาพ และเชิงปริ มาณอย่างเป็ นระบบ โดย
การสัมภาษณ์ลูกค้ าในธุรกิจบริ การหลายประเภท งานวิจยั ในช่วงแรกซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ได้ ข้อสรุปว่า ผู้บริ โภคจะประเมินคุณภาพการบริ การโดยการเปรี ยบเทียบบริ การที่จะได้ รับจริ งกับ
บริ การที่ผ้ ูบริ โภคคาดหวังหรื อ ปรารถนา โดยมี ปัจจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อความคาดหวังของลูกค้ า 4
ประการ คื อ สิ่ ง ที่ ผ้ ู บริ โ ภครั บ ฟั งมาจากการบอกปากต่ อ ปาก ความต้ องการส่ ว นบุ ค คล
ประสบการณ์ ในอดีตของผู้บริ โภคและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนัน้ การวิจัยยังช่วยให้
ทราบถึงปั จจัยโดยทั่วไป ซึ่งผู้บริ โภคใช้ ในการประเมินคุณภาพการบริ การ 10 ด้ าน และการวิจัย
ช่วงที่สองซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณทาให้ สามารถรวมปั จจัยบางด้ าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั เข้ าไว้
ด้ วยกันด้ วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ จนในที่สดุ ก็ได้ พฒ
ั นาจนได้ เครื่ องมือซึง่ เรี ยกว่า SERVQUAL เพื่อ
วัดความคาดหวัง และการรับรู้ ของลูกค้ าเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การใน 5 ด้ าน คือ สิ่งที่สมั ผัสได้
ความน่าเชื่อถื อ การตอบสนอง การให้ ความมั่นใจ การเอาใจใส่ ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานที่
กาหนดความคาดหวังและความรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อคุณภาพการบริ การ โดยผู้บริ โภคจะรู้ สึกพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริ การ หากระดับความรับรู้ตอ่ คุณภาพการ บริการมีค่ามากกว่าระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการมีคา่ เท่ากับระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ก็จะเป็ นการ
บริ การที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจเหนือกว่าระกับที่คาดหวัง แต่เมื่อระดับความรับรู้ต่อคุณภาพการ
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บริ การมีค่าน้ อยกว่าระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การ ผู้บริ โภคก็จะรู้ สึกไม่พึงพอใจต่อ
การบริการ
การที่ธุรกิจในด้ านงานบริ การจะประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด การบริ การลูกค้ า
นับ ได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง การที่ ลูก ค้ า เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารเพื่ อขอรั บ บริ การจากผู้
ให้ บริ การ แล้ วมีความรู้สึกประทับใจอยากจะกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ นันเป็
้ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ
หรื อผู้ให้ บริ การปรารถนาเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งในปั จจุบนั โลกมีการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ไม่วา่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทังยั
้ งมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และเข้ าถึง
ผู้ใช้ บริการได้ อย่างรวดเร็ววินาทีตอ่ วินาที มีการแข่งขันทางด้ านการตลาดและคุณภาพการบริการที่
ไม่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ ประกอบการในด้ านงานบริการ ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจที่พกั ร้ านอาหาร และอื่นๆ
จึงต้ องหันมาให้ ความสาคัญของการให้ บริการ แก้ ลกู ค้ าผู้เข้ ามาใช้ บริการ เพราะการบริ การที่ดี จะ
สนับสนุนให้ เกิดความพึงพอใจของลูกค้ า และจะทาให้ ลกู ค้ าชักชวนบอกต่อ แก่บุคคลอื่นในเรื่ อง
ของความประทับใจในการบริ การ ทาให้ ลกู ค้ าเหล่านันกลั
้ บมาใช้ บริ การอีกครัง้ จึงส่งผลดีตอ่ ธุรกิจ
การบริการ
การบริ การนันเป็
้ นงานที่ไม่มีรูปธรรมชัดเจนแน่นอน แม้ จะมีนกั บริ การต่างๆ พยายามที่
จะสร้ างและกาหนดมาตรฐานการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ ายแล้ วการที่จะ
ประเมิ น ผลของการบริ การว่าดี หรื อไม่ อย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กับความประทับใจและพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ ดังนันผู
้ ้ ให้ บริการจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องมีความพร้ อมในการให้ บริ การ
อยูเ่ สมอ โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ การเข้ าใจลูกค้ าและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2550) อ้ างอิ ง จาก (L. G. Schiffman, Kanuk, Leslie Lazar,&
Englewood Cliffs,, 2007) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคล
ทาการค้ นหา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และ
การใช้ จา่ ย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา
Engle & Blackwell (1990) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ไ ด้ มา ซึ่งการบริ โภคและการจับจ่ายใช้ สอย ซึ่งสินค้ าและบริ การ
รวมทังกระบวนการตั
้
ดสินใจที่เกิดขึ ้น ทังก่
้ อนและหลังการกระทาดังกล่าวด้ วย
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L. G. Schiffman, & Kanuk Leslie Lazar (1991) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื ้อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้
สอย ซึง่ สินค้ าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ ความต้ องการของเขาได้ รั บความพอใจ
P. Kotler (2000) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึงผู้บริ โภคทังที
้ ่เป็ นส่วนบุคคล กลุ่ม
และองค์กรนัน้ เลือกซื อ้ ใช้ และไม่ชอบสินค้ า บริ การ ความคิดหรื อประสบการณ์ ที่สร้ างความพึง
พอใจ ตามความต้ องการและความปรารถนาของตนได้ อย่างไร
ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภคหมายถึงการศึกษาถึง
กระบวนการต่างๆที่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคล เข้ าไปเกี่ยวข้ องเพื่อทาการเลือกซื ้อการใช้ การบริโภคอัน
เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ บริ การความคิด ประสบการณ์ เพื่อสนองความต้ องการและความปรารถนา
ต่างๆให้ ได้ รับความพอใจ
อดุลย์ จาตุรงกุล (2543) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง ปฏิ กิริยาของบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
โดยตรง กับการได้ รับและใช้ สินค้ า และบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทังกระบวนการต่
้
างๆของการตัด
สินค้ าซึง่ เกิดก่อน และเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี ้
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคหมายถึง การกระทาของบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดให้ ได้ มา และการใช้ ซึ่งสินค้ าและบริ การ ตลอดจนรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและทาให้ เป็ นส่วนร่วมในการกาหนดให้ มีการกระทา
ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาใดๆ ของ
ผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการเลือกสรรการซื ้อการใช้ สิ ้นค้ าและบริ การ รวมทัง้ กระบวนการ
ตัดสินใจซึง่ เป็ นตัวนาหรื อตัวกระทาดังกล่าว เพื่อสนองความจาเป็ นและความต้ องการของผู้โภคให้
ได้ รับความพอใจ
ฉลองศรี พิม ลสมพงศ์ (2548) ได้ สรุ ปถึงพฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเที่ ยว และ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อ ดังนี ้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความ
ต้ องการความจ าเป็ นของผู้บ ริ โภคที่ เป็ นตลาดเป้าหมายเพื่ อวางแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาดให้
ตอบสนองความต้ องการบริ โภคนันๆ
้ และเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับความพอใจสูงสุด
เสรี วงษ์ มณฑา (2542) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคถูกกาหนดด้ วยลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางกายภาพถูกกาหนดด้ วยสภาพจิตวิทยา สภาพจิตวิทยาถูกกาหนดด้ วยครอบครัว
และครอบครัวถูกกาหนดด้ วยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกกาหนดด้ วยวัฒ นธรรมของแต่ละท้ องถิ่น
ดังนันเมื
้ ่อทราบถึงสิ่งเหล่านี ้นักการตลาดจึงต้ องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี ้

35
1.ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physiological Condition) สรี ระเป็ นปั จจัยเบื ้องต้ น
ในการกาหนดพฤติกรรมการซื ้อและพฤติกรรมการใช้ ของผู้บริโภค
2.ปั จจัยด้ านสภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็ นลักษณะของความต้ องการ
ที่เกิด จากสภาพจิตใจซึง่ เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์
3.ปั จจั ย ด้ านครอบครั ว (Family) เป็ นกลุ่ ม สั ง คมเบื อ้ งต้ นที่ บุ ค คลเป็ นสมาชิ ก อยู่
ครอบครัวเป็ น แหล่งอบรมและสร้ างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสยั และค่านิยมลักษณะ
ของครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมอื่นๆ ครอบครัวเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคม (Socialization) และครอบครัวถือว่าเป็ นหน่วยที่มีบทบาทในแง่ของการเตรี ยมตัวผู้บริโภคให้
เข้ าสูส่ งั คม
4.ปั จจัย ทางด้ านวัฒ นธรรม (Cultural Factors) วัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดความ
ต้ องการพืน้ ฐานและพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะเรี ยนรู้ เรื่ อง ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้
และมีพฤติกรรมอย่างไรนันจะต้
้ องอาศัยกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัวและสถาน
ต่างๆ ในสังคมคนที่อยู่ในวัฒ นธรรมที่ต่างกันย่อมมีความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนัน้ วัฒ นธรรม
สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
วัฒนธรรมพื ้นฐาน (Culture) เป็ นสิ่งที่กาหนดความต้ องการซื ้อและพฤติกรรมการซื ้อของ
บุคคลเช่นลักษณะนิสยั คนไทย ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมจากสังคมไทยทาให้ มีลกั ษณะ
เป็ นคน มีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ บุคคลทัว่ ไปชอบความสนุกสนาน
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมทางภูมิศาสตร์ ลกั ษณะ
ของ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันได้ แก่ เชื่อชาติศาสนา สีผิวภูมิประเทศอาชีพเป็ นต้ น
ที่ตา่ งกันออกไปทาให้ ข้อปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อ
ชีวิตความเป็ นอยู่ความต้ องการแบบแผนการดารงชีวิตซึ่งส่งผลให้ พฤติกรรมการซื ้อแตกต่างกัน
และภายในกลุม่ เดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกัน
ชนชันทางสั
้
งคม (Social Class) เป็ นการแบ่งสมาชิกออกเป็ นระดับฐานะที่แตกต่างกัน
หรื อ เป็ นการจัดลาดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับต่าโดยใช้ ลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่
อาชีพ รายได้ ฐานะ ชาติตระกูล ตาแหน่งงาน เป็ นต้ น ซึ่งการศึกษาถึงลักษณะบุคคลนี ้เพื่อที่จะใช้
เป็ นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดการกาหนดตลาดเป้าหมายตาแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัด
ส่วนผสมทางการตลาดให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของชนชันในสั
้ งคมได้ อย่างถูกต้ องโดย
ชนชันทางสั
้
งคมแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ชนชันสู
้ ง (Upper Class) ชนชันกลาง
้
(Middle Class)
ชนชัน้ ล่าง (Lower Class) ชนชัน้ ทางสังคมสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ โดยอาจเลื่ อนไปอยู่ในชัน้
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สังคมที่สูงกว่า หรื อเลื่อนมาอยู่ในชันทางสั
้
งคมที่ต่ากว่าได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรายได้
อาชีพ ตาแหน่งงานเช่น เมื่อบุคคลมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ย่อมแสวงหาการบริโภคที่ดีขึ ้น เป็ นต้ น
5. ปั จจัย ด้ านสั ง คม (Social Factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ชี วิ ต ประจ าวัน และ
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อลักษณะทางสังคมสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
กลุ่ม อ้ างอิ ง (Reference Groups) เป็ นกลุ่ม บุคคลที่ เข้ าไปเกี่ ยวข้ องและมี อิท ธิ พ ลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล กลุ่มอ้ างอิง สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับ คือกลุม่ ปฐม
ภู มิ (Primary Groups) ได้ แ ก่ ครอบครั ว เพื่ อ นสนิ ท ญาติ กลุ่ม ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Groups)
ได้ แก่กลุ่มบุคคลชันน
้ าในสังคมเพื่อนรวมงานและร่วมสถาบัน บุคคลต่างๆ ในสังคม กลุม่ อ้ างอิงจะ
มีอิทธิ พลต่อกลุ่มบุคคลในกลุ่ม ทางด้ านการเลือกพฤติกรรมและการดาเนินชีวิต รวมทัง้ ทัศนคติ
และแนวคิดส่วนบุคคล เนื่องจากบุคคล
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2541) อ้ างอิ ง จาก (Kotler&Philip, 2000) Marketing
Management ได้ ให้ ค วามหมายของพฤติก รรมผู้บ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การ
กระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ ม าแล้ วซึ่งการใช้ สินค้ าและ
บริ การ ทัง้ นี ้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและ
การใช้ สินค้ า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่
ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้ า
ซึ่งนักการตลาดต้ องศึกษาว่าสิ นค้ าที่ เขาจะเสนอนัน้ ใครคือผู้บริ โภค (Who?) ผู้บริ โภคซือ้ อะไร
(What?) ทาไมจึงซือ้ (Why?) ซือ้ อย่างไร (How?) ซือ้ เมื่ อไร (When?) เมื่ อไร (When?) ซื อ้ ที่ ไหน
(Where?) ซื ้อและใช้ บอ่ ยครัง้ เพียงใด (How often) รวมทังการศึ
้
กษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื ้อเพื่อ
ค้ น หาค าตอบ 7 ประการเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค (Kotler&Philip, 2000) เป็ นการค้ น หา
พฤติกรรม
การซื อ้ ของผู้บ ริ โภคเพื่ อที่ จ ะทราบถึงลักษณะความต้ องการของผู้บ ริ โภคโดยการตัง้
ค าถามและค าตอบที่ ไ ด้ จ ะช่ว ยให้ นัก การตลาดสามารถจัด กลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ ส ามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสมคาถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้ ว ยWho, What, Why, Who, When, Where และ How
เพื่ อ ห า ค า ต อ บ 7 ป ระก ารห รื อ 7Os ป ระก อ บ ด้ ว ย Occupants, Objects, Objectives,
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations.
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คำถำม (6Ws และ 1H)
1.ใครอยู่ในตลำดเป้ำหมำย
(Who is in the target market?)

2.ผู้บริ โภคซือ้ อะไร
(What does the consumer buy?)

3.ทำไมผู้บริ โภคจึงซือ้
(Why does the consumer buy?)

คำตอบที่ต้องกำรทรำบจำกกำรศึกษำ (7 Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ำหมำย (Occupants) ทำงด้ ำน 1).
ประชำกรศำสตร์ 2). ภูมิศำสตร์ 3). จิตวิทยำ หรื อจิต
วิเครำะห์ 4). พฤติกรรมศำสตร์
สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องกำรซือ้ (Objects) สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องกำร
จำกผลิตภัณฑ์ กค็ ือต้ องกำรคุ ณสมบัติหรื อองค์ ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และควำมแตกต่ ำงที่
เหนือกว่ ำคู่ แข่ งขัน (Competitive Differentiation)
วัตถุประสงค์ ในกำรซือ้ (Objectives) ผู้บริ โภคซือ้ สินค้ ำ
เพื่อสนองควำมต้ องกำรของเขำด้ ำนร่ ำงกำยและด้ ำน
จิตวิทยำ ซึ่งต้ องศึกษำถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
กำรซือ้ คือ 1). ปั จจัยภำยในหรื อปั จจัยทำงจิตวิทยำ 2).
ปั จจัยทำงสังคม และวัฒนธรรม 3). ปั จจัยเฉพำะบุคคล

4.ใครมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจซือ้
(Who participates in the buying?)

บทบำทของกลุ่มต่ ำงๆ (Organizations) มีอิทธิพลในกำร
ตัดสินใจซึ่งประกอบด้ วย 1). ผู้ริเริ่ ม 2).ผู้มีอิทธิพล 3). ผู้
ตัดสินใจซือ้ 4). ผู้ซอื ้ 5). ผู้ใช้

5.ผู้บริ โภคซือ้ เมื่อใด
(When does the consumer buy?)

โอกำสในกำรซือ้ (Occasions) เช่ น ช่ วงเดือนใดของปี
หรื อ ช่ วงฤดูใดของปี ช่ วงวันใดของเดือน ช่ วงเวลำใดของ
โอกำสพิเศษ หรื อ เทศกำลวันสำคัญต่ ำงๆ

6.ผู้บริ โภคซือ้ ที่ไหน
(Where does the consumer buy?)

ช่ องทำงหรื อแหล่ ง (Outlets) ที่ผ้ บู ริ โภคไปทำกำรซือ้ เช่ น
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ร้ ำนขำยของชำ
บำงลำพู พำหุรัด สยำมสแควร์ ฯลฯ
ขัน้ ตอนในกำรตัดสินใจซือ้ (Operations) ประกอบด้ วย
1). กำรรั บรู้ ปั ญหำ 2). กำรค้ นหำข้ อมูล 3). กำร
ประเมินผลทำงกำรเลือก 4). ตัดสินใจซือ้ 5). ควำมรู้ สึก
หลังกำรซือ้

7.ผู้บริ โภคซือ้ อย่ ำงไร
(How does the consumer buy?)

ภาพประกอบ 5 ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่
ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้
เกิ ด ความต้ อ งการ สิ่ งกระตุ้น ผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึก คิด ของผู้ซื อ้ (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา ที่ผ้ ูผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อที่จะได้ รับ
อิท ธิ พ ลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื อ้ แม้ จ ะมี การตอบสนองผู้ซื อ้ (Buyer’s response) หรื อการ
ตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s purchase decision)
1. พฤติกรรมของผู้ซื อ้ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ าจะสนใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค
(Buyer behavior) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของการปฏิบตั ิการบริโภค ซึ่งหมายถึง การกระทาของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่ เกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ ยนสินค้ าและบริ การด้ วยเงิน และรวมทัง้ กระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดให้ มีกระบวนการกระทานี ้ พฤติกรรมของผู้ซื ้อนันเราหมายรวมถึ
้
งผู้ซื ้อที่
เป็ นอุตสาหกรรม (Industrial buyer) หรื อเป็ นการซื ้อบริ ษัทในอุตสาหกรรมหรื อผู้ซือ้ เพื่อขายต่อ
แต่พฤติกรรมของผู้บริ โภคนันเราเน้
้
นถึงการซื ้อของผู้บริโภคเอง ปกติเรามักใช้ คาว่า พฤติกรรมของ
ลู ก ค้ า (Customer behavior) แทนกั น กั บ พฤติ ก รรมผู้ ซื อ้ ได้ ทั ง้ สองคื อ พฤติ ก รรมผู้ ซื อ้ และ
พฤติกรรมลูกค้ านี ้เป็ นความหมายเหมือนกัน และค่ อนไปในแง่ลกั ษณะในทางเศรษฐกิจของการ
บริโภคมากกว่า
2. การซือ้ และการบริ โภค คาว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค นัน้ ในความหมายที่ ถูกต้ องมิ ใช่
หมายถึง การบริ โภคบริ โภค (Consumption) แต่หากหมายถึงการซื ้อ (Buying) ของผู้บริ โภค จึง
เน้ นถึงตัวผู้ซื ้อเป็ นสาคัญและที่ถกู ต้ องแล้ ว การซื ้อเป็ นเพียงกระบวนการหนึ่งของการตัดสินใจและ
ไม่สามารถแยกออกได้ จากการบริ โภคสินค้ า ทังที
้ ่กระทาโดยตัวผู้ซื ้อเองหรื อบริ โภคโดยสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครัวซึ่งมีผ้ ซู ื ้อทาตัวเป็ นผู้แทนให้ การซื ้อแทนนัน้ ผู้ซื ้อแทนจะเป็ นผู้ทางานแทนความ
พอใจของผู้ที่จะบริ โภคอีกต่อหนึ่ง ด้ วยเหตุผลนี ้เอง ผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้ องระวังอยู่เสมอถึง
ความสัมพันธ์นนั ้
สรุปพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระทาของบุคคลบุคคลหนึง่ ซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การจัดการหาให้ มาและการใช้ ซงึ่ สินค้ าและบริการ ส่วนพฤติกรรมผู้ซื ้อนันหมายถึ
้
ง การกระทาของ
บุคคลใดบุค คลหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแลกเปลี่ ยนสิ น ค้ า และบริ การด้ วยเงิ น และรวมถึง การ
ตัดสินใจ
บทบาทพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของ ผู้บริ โภค
ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริ โภค นักการตลาดได้ นามา
ประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์ การโฆษณาและผู้แสดง โฆษณา
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(Presenter) ให้ บ ทบาทใดบทบาทหนึ่ ง เช่น ผู้ริเริ่ ม ผู้มี อิ ท ธิ พ ล ผู้ตัด สิ น ใจซื อ้ ผู้ซื อ้ และผู้ใช้
โดยทัว่ ไปมี 5 บทบาทคือ
1. ผู้ริเริ่ ม (Initiator) บุคคลที่รับรู้ถึงความจาเป็ นหรื อความต้ องการริ เริ่ มซื ้อ และเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับความต้ องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่
2. ผู้มีอิทธิพล (Influence) บุคคลที่ใช้ คาพูดหรื อการกระทาตังใจหรื
้
อไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ การซื ้อ และการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
3. ผู้ตดั สินใจ (Decision) บุคคลผู้ตดั สินใจหรื อมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซื ้อหรื อไม่
ซื ้ออะไร ซื ้ออย่างไร หรื อซื ้อที่ไหน
4. ผู้ซื ้อ (Buyer) บุคคลที่ซื ้อสินค้ าจริง
5. ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบริ โภค การใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้ นหาหรื อ
วิ จัย เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื อ้ และการใช้ ข องผู้บ ริ โภค เพื่ อ ทราบถึ ง ลัก ษณะความต้ อ งการ
พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภคคาตอบที่ได้ จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ อย่างเหมาะสม
ศุภร เสรี รัตน์ (2540) กล่าวว่าจะทาความเข้ าใจพฤติกรรมผู้โภคจาเป็ นต้ อง ศึกษาปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกที่เป็ นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรมดังต่อไปนี ้ปั จจัยภายในที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
1.ความต้ องการ (Needs) หมายถึงความต้ องการของมนุษย์นนเป็
ั ้ นปั จจัยสาคัญที่จะ
กระตุ้นให้ มนุษย์ แสดงพฤติกรรมหรื อการกระทาซึ่งนักจิตวิทยา เรี ยกว่า“แรงกระตุ้นหรื อแรงจูงใจ
ของมนุษย์การศึกษาถึงความต้ องการของผู้บริโภคจึงทาให้ เกิดความเข้ าใจในในพฤติกรรมได้ อย่าง
ถูกต้ อง เนื่องจากมนุษย์จะมีความโน้ มเอีย งที่จะประพฤติ และปฏิบตั ิตามอิทธิพลของความคิดที่
ตนเองมีอยูห่ รื อตามความต้ องการของตนเอง
2. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึงสิ่งกระตุ้น หรื อความรู้สึกที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ บุคคล
มีการกระทาหรื อมีพฤติกรรมในรู ปแบบที่แน่นอน แรงจูงใจทาให้ เรารู้ถึงความต้ องการของเราเอง
และเป็ นการให้ เหตุผลสาหรับการกระทาที่แสดงออกอันเนื่องมาจากความรู้สกึ ดังกล่าว
3.บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึงลักษณะพิเศษของมนุษย์หรื อลักษณะอุปนิสยั ที่
เราสร้ างขึ ้นในตัวของบุคคลที่ทาให้ บคุ คลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอื่นๆแรงจูงใจเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้ บุคคลมี การกระทาตามที่ เขาต้ องการแต่บุค ลิกภาพเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ มี ก ารกระท าในลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคล
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4. การรั บ รู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ ค นเราเปิ ดรับ สิ่ งเร้ าใดสิ่ ง เร้ าหนึ่ง ที่
กระทบกับร่ างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา การรับรู้ สามารถมีอิทธิ พลต่อความต้ องการแรงจูงใจ
และทัศ นคติ ข อง ผู้บ ริ โภคได้ คนสองคนที่ อ ยู่ ในสถานการณ์ เดี ย วกัน อาจมี ก ารรั บ รู้ ต่า งกัน
เนื่องจากแต่ละคนต่างเปิ ดรับ เหตุการณ์ และเลือกรับเลือกเน้ นองค์ประกอบของเหตุการณ์ตา่ งกัน
ไป ความแตกต่างในเรื่ องของการรับรู้อาจเกิดขึ ้น
- การเลือกเปิ ดรับคือเลือกที่จะรับต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่
- การเลือกรับรู้ในเหตุการณ์หนึ่งบุคคลอาจจะเลือกรับรู้เฉพาะในบางส่วนที่เด่นออก
หรื อตรงกับความในใจ
- การเลือกบิดเบือนในข้ อมูลข่าวสารที่ได้ บคุ คลอาจเลือกบิดเบือนบางส่วนบางเรื่ องที่
ตรงกับความหมายเดิมในจิตใจหรื อตรงกับความเชื่อของตน
- การเลือกจดจาคนเราใช้ ว่าจะจาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านประสาทรับรู้เข้ าใจได้ หมดสิ่ง
ที่บคุ คลเลือกจดจาหรื อจดจาได้ มีผลต่อการตัดสินใจในพฤติกรรม
5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึงการประเมินความรู้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดังนันเมื
้ ่อเราต้ องการให้ บคุ คลใด ๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราจะต้ องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็ นจริ ง
ทัศนคติเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ยากเนื่องจากเป็ นสิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นในจิตใจ ดังนันการปรั
้
บตัวให้ เข้ า
กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคย่อมกระทาได้ ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภคซึ่งต้ องใช้
ความเข้ าใจแรงพยายามและระยะเวลาดาเนินการที่ยาวนาน
6.การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆในความนึกคิดของผู้บริโภค การ
ตอบสนองหรื อพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากการได้ ปฏิบตั ิจากประสบการณ์ หรื อการเกิดขึ ้นของ
สัญชาตญาณ หรื ออีกนัยหนึง่ คือความรู้ที่ได้ จากการรับรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อนนันเอง
้
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สิง่ กระตุนจากภายนอก
้
สิง่ กระตุนทางการตลาด
้
สิง่ กระตุนอื
้ น
่ ๆ
ผลิตภ ัณฑ์

เศรษฐกิจ

ราคา

เทคโนโลยี

การจ ัดจาหน่าย

การเมือ ง

การตลาดสนองผูบ
้ ริโภค
Buyer's black box
กล่อ งคา หรือ
ึ
ความรูส
้ ก
นึกคิดของผูบ
้ ริโภค

การเลือ กผลิตภ ัณฑ์
การเลือ กตราสินค้า
การเลือ กผูช
้ าย
้
เวลาในการซือ

การส่งเสริมการตลาด ว ัฒนธรรม

้
ปริมาณในการซือ

ื้
ล ักษณะของผูซ
้ อ

ื้
ขนตอนการต
ั้
ัดสินใจของผูซ
้ อ

ปัจจ ัยด้านว ัฒนธรรม

การร ับรูป
้ ญ
ั หา

ปัจจ ัยด้านส ังคม

การค้นหาข้อมูล

ปัจจ ัยด้านบุคลากร

การประเมิณทางเลือ ก

ปัจจ ัยด้านจิตวิทยา

้
การต ัดสินใจซือ
้
พฤติกรรมหล ังการซือ

ภาพประกอบ 6 พฤติกรรมการซื ้อและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา:(P. Kotler, 1997)
ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค
พานา ทองมี (2533) กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บ ริ โภคเกิ ด มาจากความต้ อ งการของ
ผู้บริ โภคซึ่งมีความต้ องพืน้ ฐานไม่ต่างกันแต่ความต้ องการนีแ้ สดงออกต่างกัน ปั จจัยที่ทาให้ เกิด
ความแต่งต่างกันนี ้ได้ จดั แบ่งไว้ 4 ประการด้ วยกันคือ
1.สภาพทางวัฒนธรรมของบุคคลเป็ นเหมือนโลกที่บุคคลรู้จกั และมีชีวิตอยู่มนุษย์ใน
สังคมโดยการเรี ย นรู้ สภาพแวดล้ อมที่ตนอยู่อาศัยซึ่งวัฒ นธรรมเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่ กาหนดความ
ต้ องการและการสนองความต้ องการของบุคคลวัฒนธรรมวางแนวทางการดาเนินชีวิตการกินอยู่
ด ารงชี วิ ต ของคนในวัฒ นธรรมหนึ่ ง มัก จะแตกต่ า งจากคนในวัฒ นธรรมอื่ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค นมี
พฤติกรรมแตกต่างกันไปด้ วยในส่วนของวัฒนธรรมนี ้ยังสามารถแบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมย่อยหรื อ
ระดับชนชันสั
้ งคมซึง่ ต่างก็มีผลต่อการซื ้อสินค้ าและการบริโภคของบุคคลด้ วยทังนั
้ น้
2. สภาพทางสังคม สังคมของบุคคลที่มีอิทธิพลยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลอิทธิพลที่
เกิดจากสภาพสังคมของบุคคลอาจมีที่มาจากกลุ่มอ้ างอิงคือกลุ่มหรื อหมู่ที่บุคคลถือว่าเป็ นกลุ่ม
ของตนเอง หรื อตนเป็ นสมาชิกอันกลุ่มเหล่านี ้เป็ นกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเพื่อนบ้ านกลุ่มอาชีพหรื อกลุ่ม
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ที่เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกได้ คา่ นิยมต่างๆของครอบครัวและลักษณะการบริ โภคมีอิทธิ พลต่อแบบอย่าง
การใช้ และการซื ้อของๆ บุคคล
3.สภาพส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริ โภคอุปโภคของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ
และ วัฏจักรชีวิตเด็กกับผู้ใหญ่ มีลกั ษณะการใช้ ของแตกต่างกันในแต่ละหมวดสินค้ า ตรายังเป็ น
ส่วนส าคัญ ที่ แต่ล ะกลุ่ม อี กด้ วย ในลักษณะของบุคคลยังมี เรื่ องของ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิ จ
ลักษณะการใช้ ชีวิต บุคลิกและแนวคิดกับตนเองฐานะการเงินกาหนดคุณค่าของความพอใจของ
คนปริมาณเงินที่มีใช้ จบั จ่าย
4. สภาพทางจิตใจ คนเรามีสภาพจิตใจไม่เหมือนกันลักษณะต่างๆของจิตใจคนเรา
นันอาจเนื
้
่องมาจากแรงจูงใจการรับรู้การเรี ยนรู้ ความเชื่อและทัศนคติเป็ นผลให้ การแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมนัน้ แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงก็ได้
จากการให้ ค วามหมายของพฤติก รรมผู้บ ริ โภคพอจะสรุ ป ได้ ว่า พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค
หมายถึงการ กระทาของบุคคลเพื่อทาการเลือกซื ้อการใช้ การบริ โภคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ
ความคิด ประสบการณ์ เพื่อสนองความต้ องการและความปรารถนาต่างๆให้ ได้ รับความพอใจโดย
มีปัจจัยภายใน และปั จจัยภายนอกที่เป็ นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรม
ว ัฒนธรรม
ว ัฒนธรรมหล ัก

ั
สมคม

(Culture)

กลุม
่ อ้างอิง

ต ัวบุคคล

(Reference
Group)

อายุและวงจรชีวต
ิ

จิตวิทยา

อาชีพ

แรงจูงใจ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

การร ับรู ้

รูปแบบการดารงชีวต
ิ

การเรียนรู ้

บุคลิกภาพ

่ และท ัศนคติ
ความเชือ

ว ัฒนธรรมย่อ ย
(Subculture)
ั้
ังคม
ชนชนทางส
(Socail Class)

ครอบคร ัว
(Family)
บทบามและสถานะ
(Role & Statuses)

ความคิดต่อ ตนเอง

ภาพประกอบ 7 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มา:(P. Kotler, 1997)

ผูบ
้ ริโภค
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กระบวนการตัดสินใจซื ้อบริการ (Purchase Process for Service)
วีระรัตน์ กิ จเลิศไพโรจน์ (2547) กล่าวว่าเพื่ อให้ การทาการตลาดสาหรับ ธุรกิจบริ การ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพนักการตลาดจาเป็ นต้ องเข้ าใจในกระบวนการซื ้อบริ การทัง้ 3 ขันตอน
้
ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ขันก่
้ อนการซื ้อบริการ
2) ขันเผชิ
้ ญหน้ ากับบริการ
3) ขันประเมิ
้
นผลหลังบริการ
โดยแต่ละขันมี
้ รายละเอียดดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันก่
้ อนการซื ้อบริการ (Pre-Purchase Stage)
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคก่ อ นการตัด สิ น ใจซื อ้ บริ ก ารหมายถึ ง กิ จ กรรมทัง้ หมดที่
ผู้บริ โภคกระทาขึ ้นก่อนได้ รับประสบการณ์จากการใช้ บริการซึ่งอาจจะเริ่มต้ นด้ วยผู้บริ โภคตระหนัก
ถึงปั ญหาและเกิดความต้ องการหลังจากนันผู
้ ้ บริโภคก็จะทาการหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องว่ามีผลิตภัณฑ์
ใดบ้ างที่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ หลังจากนันผู
้ ้ บริ โภคจะนาข้ อมูลดังกล่าว
มาสร้ างเป็ นทางเลือกในการแก้ ปัญหาหรื อตอบสนองความต้ องการนัน้ และท้ ายที่สุดผู้บริ โภคจะ
เลือกบริการที่ตน“คาดว่า”น่าจะ ตอบสนองความต้ องการได้ ดีที่สดุ
ขันที
้ ่ 2 ขันเผชิ
้ ญหน้ ากับบริการ (Service Encounter Stage)
หลังจากที่ ลูกค้ าได้ ตัด สิน ใจเลื อกซื อ้ บริ ก ารจากผู้ให้ บ ริ ก ารรายใดรายหนึ่ง เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ลูกค้ าจะเข้ าสู่ขนตอนต่
ั้
อมาซึ่งก็คือขันเผชิ
้ ญหน้ ากับบริการหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า
ขันการบริ
้
โภคบริ การ (Consumption stage) คือช่วงเวลาที่ลูกค้ าปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับบริ การใน
กรณี ข องการบริ โภคสิ น ค้ า กระบวนการในขัน้ การบริ โภคจะประกอบด้ ว ยพฤติ ก รรมการซื อ้
พฤติกรรมการใช้ รวมถึงพฤติกรรมในการกาจัดของเหลือใช้ ที่อยู่ในรู ปของขยะที่ไม่ต้องการแต่
สาหรับการบริ การขันตอนการบริ
้
โภคบริ การยุ่งยากกว่าการบริ โภคสินค้ ามากซึ่งผลประโยชน์ หรื อ
คุณค่าที่ผ้ บู ริ โภค ได้ รับจากการใช้ บริ การเกิดจาก“ประสบการณ์ ” ซึ่งประสบการณ์ ดังกล่าวมักจะ
ถูกส่งมอบผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริการ และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้รับบริการ
กับอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในสถานบริ การ
ดังนัน้ ขันเผชิ
้ ญหน้ ากับบริ การ (หรื อขันบริ
้ โภคบริ การ) จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ “จุดแรกที่ลูกค้ า
ได้ รับ ประสบการณ์ โดยตรง” หลังจากที่ได้ ตดั สินใจซื ้อบริ การ แค่การกรอกใบสมัครขอใช้ บริ การ
โทรศัพท์ จองห้ องล่วงหน้ าก็ถือว่าการบริการของเราได้ สร้ างประสบการณ์ในการใช้ บริการแก่ลกู ค้ า
ไม่เพี ย งเท่านี ้ พนัก งานให้ บ ริ การก็ มี บ ทบาทส าคัญ ในการสร้ างประสบการณ์ แก่ลูก ค้ าในขัน้
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เผชิญ หน้ า ไม่ว่าจะเป็ น บริ การที่ลูกค้ ามี ส่วนร่ วมมาก หรื อบริ การที่ ลูกค้ ามีส่วนร่ วมน้ อยก็ตาม
ดังนันธุ
้ รกิจบริ การต้ องมีการ คัดเลือกพนักงานให้ บริ การมาเป็ นอย่างดี มีการอบรมอย่างเข้ มข้ น มี
การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ เหมาะสม รวมถึงมีการกระตุ้นจูงใจอย่างต่อเนื่องเพราะการให้ การ
ของพนักงานเหล่านี ้จะมีอิทธิ พลต่อ ประสบการณ์ และคุณภาพบริ การที่ลูกค้ าได้ รับโดยตรงเมื่อ
ลูกค้ าใช้ บริ การประเภท“การบริ การต่อร่ างกายลูกค้ า”ลูกค้ าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ ปฏิสมั พันธ์
กับลูกค้ าคนอื่นที่เข้ ามาใช้ บริการ พร้ อมๆกันได้ ส่งผลให้ พฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิตวั ของลูกค้ าคน
อื่นๆ จะมีผลต่อประสบการณ์โดยรวมที่ลกู ค้ าได้ รับซึง่ นักการตลาดบริ การนอกจากจะต้ องจัดการ
เดิมทีเรามักคิดว่าผู้บริโภคประเมินผลหลังการซื ้อ ก็ตอ่ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่
แนวคิดนี ้ใช้ ได้ กบั สินค้ าแต่ไม่สามารถใช้ กบั บริการได้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคบริ การมีความ
แตกต่างจากพฤติกรรมการบริ โภคสิน ค้ าอย่างเห็น ได้ ชัดกล่าวคื อผู้บริ โภคจะไม่มี อิสระในการ
บริ โภคบริการเนื่องจากการผลิตบริ การและการบริโภคจะเกิดขึ ้นพร้ อมๆกันดังนันผู
้ ้ ให้ บริการจึงเข้ า
ไปมีบทบาทในขันตอนการ
้
บริ โภคบริ การลูกค้ าด้ วยเพราะคงไม่มีบริ การใดสามารถผลิตและเกิด
การบริโภคได้ หากขาดซึง่ ความ ร่วมมือระหว่างผู้โภคกับผู้ให้ บริการ
ดังนัน้ นักวิช าการทางการตลาดหลายท่านจึงได้ สรุ ปว่า ผู้บริ โภคจะมี การประเมินผล
บริการทังระหว่
้
างการบริ โภคและหลังการบริโภคอนึง่ การประเมินผลระหว่างการบริโภคผู้บริ โภคจะ
ประเมินจากช่วงเวลาที่มีการติดต่อ ปฏิ สมั พันธ์ กับบริ การจากจุดนีเ้ องทาให้ นักการตลาดบริ การ
สามารถเข้ าไปมีอิทธิพลต่อการประเมินการของผู้บริโภคได้ โดยตรง
ขันที
้ ่ 3 ขันประเมิ
้
นผลหลังรับบริการ (Post –purchase Stage)
“ความพึงพอใจของลูกค้ า ” เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการตลาดบริ การและถ้ าลูกค้ ามี
ความพึงพอใจ ลูกค้ าก็จะบอกกันปากต่อปากหรื อแนะนาธุรกิจของเราแก่ผ้ บู ริโภคอื่นๆเพราะฉะนัน้
ความพึงพอใจของลูกค้ าจึงเป็ นสิ่งสาคัญแต่เราจะสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าอย่างไร
ซึ่งทฤษฎีการตลาดได้ ชี ้ให้ เราเห็นว่ า ลูกค้ าจะประเมินผลหลังการใช้ บริ การโดยการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้ า ที่มีตอ่ การบริ การ (Expectation) กับการบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับจริ ง
(Perception) โดยถ้ าบริ การที่ ได้ รับจริ งตรง กับหรื อเกินกว่าการบริ การที่ลูกค้ าคาดหวังก็ จะเกิ ด
ความพึงพอใจ ซึ่งผลที่ต ามมาคือ การซื ้อซ ้าและกลายเป็ นลูกค้ าที่จงรักภักดีแต่อย่างไรก็ตามถ้ า
บริการที่ได้ รับจริ งไม่ตรงตามความคาดหวังลูกค้ าอาจมีการร้ องเรี ยน ต่อว่า หรื ออาจนิ่งเฉยแต่เก็บ
ไปบอกผู้บริโภคคนอื่นและอาจเปลี่ยนไปใช้ บริการของคูแ่ ข่งขันแทน
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ตระหนั กถึงควำมต้ องกำร

หำข้ อมูล
• ระบุควำมต้ องกำรให้ ชัดเจน
• สำรวจแนวทำงในกำรตอบสนองควำมต้ องกำร

ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ก่ อนกำรซือบริ
้ กำร

• ระบุตัวผู้ให้ บริ กำรที่คำดว่ ำน่ ำจะสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรได้

ประเมินทำงเลือก
• เปรี ยบเทียบจำกโฆษณำ เช่ น ใบปลิว แผ่ นพับ เว็บไซต์ ฯลฯ
• ปรึ กษำคนอื่นๆ เช่ น เพื่อน ญำติ พี่น้อง
• ลองไปสำรวจสถำนบริ กำร และลองพูดคุยกับพนักงำนให้ บริ กำรดูก่อน

กรอกใบสมัคร โทรศัพท์ จอง ส่ งคำสั่งซือ้
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ เผชิญหน้ ำกับบริ กำร
กระบวนกำรให้ บริ กำรจริ ง (Service delivery)

ประเมินผลกำรให้ บริ กำร
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ประเมินผลหลังรั บบริ กำร
กำหนดควำมคำดหวังในกำรใช้ บริ กำรในครั ง้ ต่ อๆ ไป

ภาพประกอบ 8 กระบวนการซื ้อบริการ
ที่มา: (Lovelock C, 2001)
พฤติกรรมการซื ้อซ ้า
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า การประเมินการตัดสินใจและผลที่ตามมาในรูปของ
การร้ องทุกข์ จ ะกระทบกระเทื อนต่อการจูงใจให้ มี การซื อ้ ซ า้ ถ้ าการคาดคะเนการซื อ้ เกิ ดขึน้ ใน
อนาคตก็จะมี แนวโน้ มที่จะซื ้อสิ นค้ าที่ให้ ความพอใจซ ้าอีกเหตุที่เป็ นดังนี ้เนื่องจากประสบการณ์
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ครัง้ นี ้ได้ รับรางวัล (Rewarding) และมีการเสริ มแรง (Reinforcing) เกิดขึ ้นความไม่พอใจในการซื ้อ
อาจะตามด้ วยการซื ้อซ ้า
อย่างไรก็ดีความน่าจะเป็ นไปได้ ของผลแห่งความไม่พอใจก็คือการหยุดใช้ ตราสินค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์นนบ่
ั ้ อยครัง้ ที่มีคนเรี ยกพฤติกรรมการซื ้อซ ้าว่าเป็ นการซื่อสัตย์ตอ่ ตราสินค้ า ซึ่งอันที่จริ ง
การซื่อสัตย์ต่อตรายี่ ห้อเป็ นพันธะทางจิตวิทยา (Psychological Commitment) ต่อตรายี่ห้อ แต่
การซื ้อซ ้าเป็ นการซื ้ออีกบ่อยๆ ในตราเดิม
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัท
นามาใช้ ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ ากลุ่มเป็ นหมาย (Kotler,1997, 92) ส่วน
ประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาด 11 สมัยใหม่
ซึ่งแนวความคิดเรื่ องส่วนผสมทางการตลาดนี ้มีบทบาทสาคัญทางการตลาด เพราะเป็ นการรวม
การตัดสินใจทางการตลาดทังหมดเพื
้
่อ นามาใช้ ในการดาเนินงานเพื่อให้ ธุรกิจสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาดเป้าหมาย เราเรี ยกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 7 กลุ่มนี ้
จะทาหน้ าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสาร ทางการตลาดให้ แก่ผ้ รู ับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Mix) ของ Kotler (1997,92) ไว้ วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ให้ บริการซึง่ จะได้ ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึง่ ประกอบด้ วย
1. ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็ นและความต้ องการของ
มนุษ ย์ ได้ คื อ สิ่ ง ที่ ผ้ ูข ายต้ อ งมอบให้ แ ก่ ลูก ค้ าและลูก ค้ าจะได้ รับ ผลประโยชน์ แ ละคุณ ค่า ของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ โดยทัว่ ไปแล้ ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้ องได้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริ การนัน้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้ าจะ
ตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ การกาหนดราคาการให้ บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้ บริ การ
ชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ตา่ งกัน
3.ด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Place) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บรรยากาศ
สิ่ ง แวดล้ อมในการน าเสนอบริ ก ารให้ แก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ ของลู ก ค้ า ในคุณ ค่ า และ

47
คุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอซึง่ จะต้ องพิจารณาในด้ านทาเลที่ตงั ้ (Location) และช่องทางใน
การนาเสนอบริการ (Channels)
4.ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ง ที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ติ ด ต่อ สื่ อ สารให้ ผู้ใช้ บ ริ ก าร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ แ จ้ ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จูง ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้ บริการและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5.ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ง ต้ องอาศัยการคัดเลื อก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือคูแ่ ข่งขันเป็ น
ความ สัม พัน ธ์ ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูให้ บ ริ ก ารและผู้ใช้ บ ริ การต่างๆ ขององค์ก รเจ้ าหน้ าที่ ต้ องมี
ความสามารถมีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการ มีความคิดริเริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ ไขปั ญหา สามารถสร้ างค่านิยมให้ กบั องค์กร
6.ด้ านการสร้ างและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้ กับลูกค้ า โดยพยายามสร้ าง
คุณภาพโดยรวม ทังทางด้
้
ายกายภาพและรูปแบบการให้ บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า ไม่ว่า
จะเป็ นด้ านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาต้ องสุภาพอ่อนโยน และการให้ บริการที่รวดเร็ ว
หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลกู ค้ าควรได้ รับ
7.ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตั ิในด้ านการบริ การที่นาเสนอให้ กับผู้ใช้ บริ การเพื่อมอบการให้ บริ การอย่างถูกต้ องรวดเร็ ว
และทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความประทับใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดของบริ การมีองค์ประกอบ 4
อย่างเท่ากันทังกั
้ บสินค้ าและบริ การอย่างไรก็ดีลกั ษณะพิเศษของบริ การทาให้ การสร้ างส่วนผสม
การตลาดของบริ การเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจมากขึน้ องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดของ
บริการ ประกอบด้ วยดังนี ้
1. การสร้ างบริ การ เพื่ อให้ บริ การที่ทรงคุณภาพ บริ ษัทต้ องปรับแต่งการบริการให้ เข้ ากับ
ความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะรายและต้ องสร้ างคุณค่า (Value) ให้ เกิดขึ ้นด้ วยสภาพของความไม่
เหมือนกัน ของรายการติดต่อซื ้อขายแต่ละรายการทาให้ ผ้ จู าหน่ายบริ การต้ องพิจารณาว่าแต่ละ
รายการเหมาะกับ บริ ษัทอย่างไร บางครัง้ การบริ การของบริ ษัทไม่เหมาะที่จะสร้ างคุณภาพให้ กับ
ลูกค้ าการอธิบายความจริงต่อลูกค้ าอาจเป็ นการตลาดที่สร้ างความสัมพันธ์อนั มีสว่ นหนึง่ กับลูกค้ า
การปรับแต่งบริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ ลูกค้ าจะยิ่งมีความสลับซับซ้ อนในตลาดระหว่าง
ประเทศ หรื อตลาดหลายวัฒนธรรม อัน เนื่องมาจากความแตกต่างของภาษา ศาสนา และระบบ
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สังคมคุณภาพของบริ การเพราะบริ การจับต้ องไม่ได้ และไม่เกี่ยวพันกับสิ่งอื่นจึงเป็ นการยากที่จะ
สร้ างมาตรฐานสาหรับวัดคุณภาพจุดเริ่ มต้ นที่ดีก็คือทาการพิจารณาสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการหรื อ กาลัง
แสวงหาเพื่อจะได้ ตดั สินใจว่าจะสร้ างบริ การอะไรขายลูกค้ าโดยปกติตวั ลูกค้ ามักมองเกณฑ์ที่จบั
ต้ องได้ และภาพพจน์ ของบริ การที่ เขาได้ ม าจากแหล่งข่าวสารต่างๆ เพื่ อนสมาชิ กในครอบครัว
เจ้ าหน้ าที่ของผู้ขายบริ การซึ่ง นักการตลาดต้ องถามลูกค้ าจะให้ ผลิตสิ่งใดให้ อาจสารวจหาความ
ต้ องการทังกั
้ บลูกค้ าภายนอกที่ซื ้อ บริการและกับลูกค้ าภายในเช่นพนักงาน
การปรับปรุ งบริ การติดต่อ นักการตลาดบริ การต้ องทาการประดิษฐ์ ใหม่และปรับปรุ ง
บริการใหม่ๆ อยู่การปรับปรุงติดต่ออยู่เรื่ อยๆถือได้ ว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันของกิจการ
ขายบริการหลายแห่ง การทาให้ ร้านค้ าบริการทันสมัยโดยการเปลี่ยนแบบของร้ านเป็ นตัวอย่างที่ดี
2. การตังราคาค่
้
าบริ การ มีการเรี ยกราคาของบริ การได้ หลายแบบคือ ค่าบริ การ ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม ค่าทางด่วน ค่าคอมมิสชั่น ค่าเล่าเรี ยน ค่าโดยสาร เป็ นต้ น ไม่ว่าจะเรี ยกอย่างไร
ราคาที่ ตัง้ ขึ น้ ส าหรั บ คิ ด ค่า บริ ก ารมัก ได้ รั บ การออกแบบให้ ครอบคลุ ม ต้ น ทุน และสร้ างก าไร
เนื่องจากบริการมองไม่เห็นการตังราคาบางส่
้
วนต้ องให้ ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อเข้ าใจอะไรบ้ างรวมอยู่ในสิ่ง
ที่เขากาลังซื ้อขายแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้การตังราคามี
้
อิทธิ พลต่อการที่ผ้ ซู ื ้อจะรับรู้บริ การด้ วย ถ้ า
ลูกค้ ามีเกณฑ์ในการ ตัดสินคุณภาพน้ อยเกณฑ์ เขาจะประเมินด้ วยราคาเนื่องจากบริการยากที่จะ
ประเมินราคาจึงมักจะมีบทบาทสาคัญในการชี ้คุณภาพเนื่องจากสภาพของบริ การอย่างหนึ่ง คือ
เสื่ อมสลายสูญ หายง่าย นักการ ตลาดมักใช้ การตัง้ ราคาเพื่ อลดขีดความสามารถที่ มี ล้น เหลื อ
เกินไป
3.การจัดจาหน่ายบริ การ กลยุทธ์ การจัดจาหน่ายสาหรับบริ การเป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณา
จัดให้ มีประสิ ทธิ ภ าพทัง้ นีก้ ็ขึน้ อยู่กับสภาพของบริ การและสิ่งที่ลูกค้ าให้ คุณ ค่าซึ่งจะกาหนดว่า
ลูกค้ าอาจไปที่บริ ษัทเพื่อรับบริ การบริ ษัทอาจไปหาลูกค้ าหรื อการแลกเปลี่ยนอาจสมบูรณ์โดยการ
ยื่นหมูยื่นแมว คือส่งทางไปรษณีย์ หรื อการสื่อ สารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกตินกั การตลาดจะจัดให้ มี
การมารับบริ การโดยสะดวกให้ ม ากที่สุดเท่าที่จ ะทาได้ แต่บริ การบางประเภทเช่น โรงพยาบาล
คลินิกและคอนเสิร์ตต้ องรับบริ การได้ เฉพาะบางสถานที่นอกจากนี ้กลยุทธ์การจัดจาหน่ายยังช่วย
ให้ บริ การวางตาแหน่งของบริ ษัทได้ โดยมากผู้ขายบริ การมักทาการตลาดตรงไปสู่ผ้ ใู ช้ บริ การแต่
บางครัง้ อาจมีช่องทางที่ยาวได้ คนกลางที่ซื ้อสินค้ าปริ มาณมากในราคาถูกและขายต่อในปริ มาณ
น้ อยให้ ผ้ ใู ช้ หรื อสมาชิกช่องทางอื่น
4.การส่งเสริมการจาหน่ายบริการ สิ่งหนึง่ ที่ทานายการสื่อสารการตลาดของบริการก็คือที่
ต้ องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้ าใจและให้ คณ
ุ ค่าแก่สิ่งที่เสนอขายความไม่มีตวั ตนของบริการมักทา
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ให้ เป็ นไปไม่ได้ ที่จะมีประสบการณ์ก่อนที่จะทาการซื ้อดังนันการส่
้
งเสริมการตลาดจาเป็ นอธิบายว่า
บริการคืออะไร และให้ คณ
ุ ประโยชน์แก่ผ้ ซู ื ้ออย่างไร ส่วนมากใช้ การโฆษณาแต่บางครัง้ ก็มีอปุ สรรค
เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ การขายบริการบางอย่างโฆษณาได้
การขายโดยใช้ พนักงานใช้ ในการตลาดการได้ พนักงานขายอาจอธิบายคุณ ประโยชน์
ของ บริ การและต้ นทุนอาจนาเสนอให้ เป็ นไปในรูปที่มีตวั ตนมากขึ ้นสามารถทาให้ ผ้ ทู ี่คาดว่าจะซื ้อ
แน่ใจได้ ออกใบรับรองหรื อให้ ขา่ วสารอื่นได้ เป็ นต้ น
4P’s ในทางการตลาดใช้ ได้ ดีกับการตลาดสิ ้นค้ าและบริ การเท่าๆ กันแต่นกั วิชาการบาง
ท่านเห็นว่าเป็ นธุรกิจการขายบริการจะต้ องเพิ่มอีก 3P ดังนี ้
1.บุคคล (People) จาเป็ นต้ องมีการเลือกการฝึ กอบรมและการจูงใจพนักงานจะทาให้
เกิดความแตกต่างในการทาให้ ลกู ค้ าพอใจได้ เป็ นอย่างมาก
2.หลัก ฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) บริ ษั ท ที่ ข ายบริ ก ารต้ อ งแสดงให้ เห็ น
คุณ ภาพของบริ การโดยผ่านการใช้ หลักฐานที่มองเห็นได้ เช่น โรงแรมต้ องให้ ลูกค้ าเห็นสิ่งที่เป็ น
คุณค่า (Value) ที่โรงแรมมอบให้ ลกู ค้ าไม่วา่ จะเป็ นความสะอาดความรวดเร็วหรื อคุณประโยชน์อื่น
ก็ตาม
3.กระบวนการต่างๆ (Processes) บริ ษัทขายบริ การอาจต้ องใช้ กระบวนการบางอย่าง
เพื่อจัดส่งบริ การของตนให้ กับลูกค้ า ภัตตาคารเลือกวิธีการส่งอาหารให้ ลูกค้ าแตกต่างกันเช่น ใน
รูปห้ องอาหารบุฟเฟต์ ฟาสท์ฟดู บริการจุดเทียนเสิร์ฟอาหารบริการเสิร์ฟอาหารปกติเป็ นต้ น
ยุพาวรรณ วรรณวานิชย์ (2548) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
ประกอบด้ วยปั จจัย 8 ประการ (Marketing Mix หรื อ 8Ps) ดังต่อไปนี ้
1.ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) การพิ จ ารณาเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ริ การ จะต้ องพิ จ ารณาถึ ง
ขอบเขตของบริ การคุณ ภาพของบริ การ ระดับชัน้ ของการบริ การตราสินค้ า สายการบริ การการ
รับประกันและการ บริ การหลังการขายนันคื
้ อส่วนประสมด้ านผลิตภัณฑ์บริ การจะต้ องครอบคลุม
ขอบข่ายที่กว้ างเช่น สังคม ภายในอาคารเล็ก ๆ อาคารเดียวจนกระทัง่ จุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
หรื อจากร้ านอาหารขนาดเล็กไป จนกระทัง่ ห้ องอาหารของโรงแรมระดับสี่ดาว
2.ราคา (Price) การพิจารณาด้ านราคานันจะต้
้ องรวมถึงระดับราคาส่วนลดเงินช่วยเหลือ
ค่านายหน้ า และเงื่อนไขการชาระเงินสินเชื่อการค้ า เนื่องจากราคามีส่วนในการให้ บริ การต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกันและมีผลต่อผู้บริ โภคในการรับรู้ ถึงคุณค่าที่ได้ รับจากบริ การโดยเทียบระหว่าง
ราคาและคุณภาพของบริการ
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3.การจัดจาหน่าย (Place) ที่ตงของผู
ั้
้ ให้ บริ การ และความยากง่ายในการเข้ าถึง เป็ นอีก
ปั จจัยที่สาคัญของตลาดบริ การทังนี
้ ้ความยากง่ายในการเข้ าบริ การนันมิ
้ ใช้ แต่เฉพาะการเน้ นทาง
กายภาพ เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการติดต่อสื่อสารดังนันประเภทช่
้
องทางการจัด จาหน่ายและความ
ครอบคลุมจะเป็ นปั จจัยสาคัญต้ อการเข้ าถึงบริการอีกด้ วย
4.การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย
ของการสื่ อ สารกับ ตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณากิ จ กรรมการขายโดยบุค คลกิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายและรูปแบบอื่นทังทางตรงสู
้
ส่ าธารณะและทางอ้ อมผ่านสื่อเช่น การประชาสัมพันธ์
5. บุคลากร (People) จะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี ้
5.1 บทบาทของบุคลากร สาหรับธุรกิจบริ การ ผู้ให้ บริ การนอกจากจะทาหน้ าผลิต
บริ การแล้ วยังต้ องทาหน้ าที่ขายผลิตภัณฑ์บริ การไปพร้ อม ๆ กันด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ กับ
ลูกค้ า มีสว่ นจาเป็ นอย่างมากสาหรับการบริ การ
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ าด้ วยกันคุณภาพการบริ การของลูกค้ ารายหนึ่งอาจมี
ผลมาจากลูกค้ ารายอื่นแนะนามาตัวอย่างเกิดขึ ้น เช่น กลุ่มลูกทัวร์ หรื อลูกค้ า จากร้ านอาหารที่
บอกต่อกันไป แต่ปัญหาหนึ่งที่ผ้ บู ริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับคุณภาพบริ การให้ ใน
ระดับคงที่
6.ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ธุ รกิ จ บริ ก ารจ านวนไม่ม ากนัก ที่ น า
ลักษณะทางกายภาพเข้ ามาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดแม้ ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็ น
ส่วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การก็ตามที่ปรากฏให้ เห็นส่วนใหญ่จะ
เป็ นการสร้ างสภาพแวดล้ อมการสร้ างบรรยากาศการเลือกใช้ สี แสง และเสียงภายในร้ าน เป็ นต้ น
หรื อใช้ ลกั ษณะทาง กายภาพเพื่อสนับสนุนการขาย เช่น ยี่ห้อและคุณภาพของรถของบริ ษัทให้ เช่า
รถถุงสาหรับใส่เสื ้อผ้ าสักแห้ งต้ องสะอาดเป็ นต้ น
7.กระบวนการ (Process) ในกลุ่ม ธุ รกิ จ บริ ก าร กระบวนการในการส่ง มอบบริ ก ารมี
ความสาคัญ เช่นเดียวกับเรื่ องทรัพยากรบุคคลแม้ ว่าผู้ให้ บริ การจะมีความสนใจดูแลลูกค้ าอย่างดี
ก็ไม่สามารถแก้ ปัญหาลูกค้ าได้ ทงหมดเช่
ั้
น การเข่าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการจะคอบคลุมถึง
นโยบาย และกระบวนการที่นามาใช้ ระดับการใช้ เครื่ องจักรกลในการให้ บริ การอานาจตัดสินใจ
ของพนักงาน การที่ มีส่วนร่วมของลูกค้ าในกระบวนการให้ บริ การ อย่างไรก็ตามความสาคัญของ
ประเด็นปั ญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสาคัญต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการเท่านัน้ แต่ยงั มีความสาคัญต่อฝ่ าย
การตลาดเนื่ องจากเกี่ ยวข้ อง กับความพอใจที่ ลูกค้ าได้ รับซึ่งสามารถเห็นได้ ว่าการจัดการทาง
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การตลาดต้ องให้ ความสนใจในเรื่ องของ กระบวนการให้ บริ การและการนาส่งดังนันส่
้ วนประสม
การตลาดควรครอบคลุมถึงประเด็นของ กระบวนการนี ้ด้ วย
8.ผลิตภาพ (Productivity) จากการที่บริ การเป็ นการกระทาของบุคคล 2 ฝ่ ายเมื่ อฝ่ าย
หนึ่งได้ กระทาเพื่อให้ เกิดงานบริ การอีกฝ่ ายหนึ่งก็จะได้ รับบริ การในเวลาเดียวกันไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ และไม่สามารถเก็บเป็ นสินค้ าคงคลังไว้ ได้ ส่งผลให้ กิจการต้ องเข้ ามาจัดการกับ
ความต้ องการซื ้อบริ การของลูกค้ าเพื่อให้ ความต้ องการบริ การของลูกค้ า กระจายไปตามช่วงเวลา
ต่างๆ ที่ให้ บริ การ เพื่อให้ ความ ต้ องการในแต่ละช่วงเวลาได้ ใกล้ เคียงกันด้ วย นอกจากนีก้ ิจการ
ต้ องจัดการกับกาลังผลิตงานบริการ เพื่อให้ เกิดความสมดุลกับความต้ องการ
ศิริวรรณ เสรี รัต น์ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรื อ 4Ps)
หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัทใช้ ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ล่มุ
เป้าหมายประกอบด้ วยเครื่ องมือต่อไปนี ้
1.ผลิตภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ เสนอขายโดยธุรกิจเพื่ อตอบสนองความจาเป็ น
หรื อความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจประกอบด้ วยสิ่งที่สมั ผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น
บรรจุภัณฑ์ สีราคา คุณภาพตราสินค้ า บริ การและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสินค้ า
บริ ก ารสถานที่ บุค คลหรื อความคิด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เสนอขายอาจจะมี ตัวตนหรื อ ไม่มี ตัว ตนก็ ไ ด้
ผลิ ตภัณ ฑ์ จึงประกอบด้ วย สิ นค้ าบริ การความคิดสถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณ ฑ์ ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคณ
ุ ค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ าจึงจะมีผลทาให้ ผลิตภัณฑ์ สามารถ
ขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้ 1) ความแตกต่าง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product differentiation)หรื อ ความ แตกต่ า งทางการแข่ ง ขัน (Competitive
differentiation) 2)องค์ ป ระกอบ (คุ ณ สมบั ติ ) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product component) เช่ น
ประโยชน์ พื น้ ฐานรู ป ลัก ษณ์ คุณ ภาพการบรรจุภัณ ฑ์ ตราสิ น ค้ า ฯลฯ 3)การก าหนดต าแหน่ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษั ทเพื่ อแสดงตาแหน่งที่
แตกต่ า งและมี คุ ณ ค่ า ในจิ ต ใจของลู ก ค้ าเป้ าหมาย 4)การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
development) เพื่ อให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ มี ลักษณะใหม่ และปรับปรุ งให้ ดีขึน้ (New and Improved) ซึ่ง
ต้ องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น 5)กลยุทธ์เกี่ยวกับ
สวนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และ สายผลิตภัณฑ์ (Product line) เป็ นต้ น
2.ราคา (Price) หมายถึ ง จ านวนหรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้ องจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้
ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นคุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ ในรู ปตัวเงินราคาเป็ นตัว P ตัวที่ สองที่ เกิ ดขึน้ ถัดจาก Product
ราคาเป็ นต้ นทุน (Cost) ของลูกค้ า ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์
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กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนถ้
ั ้ าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริ โภคก็จะตัดสินใจซื ้อ ดังนันผู
้ ้ กาหนด
กลยุท ธ์ ด้ า นราคาต้ อ งค านึ ง 1) คุณ ค่ า ที่ รั บ รู้ (Perceived value) ในสายตาของลู ก ค้ า ซึ่ ง ต้ อ ง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้ าในคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นนั ้ 2) ต้ นทุน
สินค้ าและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง 3) การแข่งขัน 4) ปั จจัยอื่นๆ เป็ นต้ น
3.การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้ างความพึ งใจต่อ
ตราสินค้ าหรื อบริการหรื อความคิดหรื อต่อบุคคลโดยใช้ แรงจูงใจ (Persuade) ให้ เกิดความต้ องการ
เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู้สกึ ความเชื่อและ
พฤติกรรมการซื ้อหรื อเป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ เพื่อสร้ างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื ้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ พนักงานขาย (Personal selling) ทาการขายและ
การติ ด ต่อ สื่ อ สารโดยไม่ ใช้ คน (Non personal selling) เครื่ อ งมื อ ในการติด ต่อ สื่ อ สารมี ห ลาย
ประการองค์การอาจเลือกใช้ หนึ่งหรื อหลาเครื่ องมือซึ่งต้ องใช้ หลักการเลือกใช้ เครื่ องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์การ
และผลิตภัณฑ์บริการหรื อความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อปุ ถัมภ์รายการกลยุทธ์ในการโฆษณา
จะเกี่ ย วข้ อ งกับ 1) กลยุท ธ์ ก ารสร้ างสรรค์ ง านโฆษณา (Creative strategy) และยุท ธวิ ธี ก าร
โฆษณา (Advertising tactics) 2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
3.2 การขายโดยใช้ พ นักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื ้อที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายให้ ซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อบริการ หรื อมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด หรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้ เกิดการขายและสร้ างความสั มพันธ์อนั ดี
กับลูกค้ า งานในข้ อนี จ้ ะเกี่ ยวของกับ1) กลยุ ทธ์ การขายโดยใช้ พ นักงานขาย (Personal selling
strategy) 2) การบริหาร หน่วยงานขาย (Sales force management)
3.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) เป็ นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่ กระตุ้น
หน่ วยงานขาย (Sales force) ผู้จัด จ าหน่า ย (Distributors) หรื อ ผู้บ ริ โภคคนสุด ท้ าย (Ultimate
consumer) โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ เกิดการขายในทันทีทนั ใดเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นความต้ องการ
ซื ้อที่ใช้ สนับสนุนการ โฆษณาและการขายโดยพนักงานขายซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจการ
ทดลองใช้ หรื อการซื ้อโดยลูกค้ า คนสุดท้ ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ ม
การขายมี 3 รู ป แบบคื อ 1)การกระตุ้น ผู้ บริ โภค เรี ย กว่ า การสงเสริ ม การขายมุ่ ง สู่ ผ้ ู บริ โภค
(Consumer promotion) 2)การกระตุ้นคนกลาง เรี ยกว่าการส่งเสริ มการขายที่ม่งุ คนกลาง (Trade
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promotion) 3)การกระตุ้นพนักงานเรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่พนักงานขาย (Sales force
promotion)
3.4 การให้ ข่ า วและการประชาสัม พั น ธ์ [Publicity and public relations (PR)]1)
การให้ ข่าว (Publicity) เป็ นการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อตราสินค้ าหรื อบริ ษัทที่
ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตั ิจริ งอาจต้ องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื่อกระจายเสียงหรื อสื่อ
สิ่งพิมพ์การให้ ข่าวเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 2) การประชาสัมพันธ์ [Public
relations (PR)] หมายถึงความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้ าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ผลิตภัณ ฑ์ หรื อต่อนโยบายให้ เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมหรื อป้องกันภาพพจน์หรื อ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรื อ Response marketing) การโฆษณา
เพื่ อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่ อมตรงหรื อ
การ โฆษณาเชื่ อ มตรง (Online advertising) มี ค วามหมายต่า งกัน ดัง นี ้ 1) การตลาดทางตรง
(Direct marketing หรื อ response marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป็ นเป้าหมายเพื่อให้
เกิด การ ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรื อหมายถึงวิธี การต่างๆ ที่ นักการตลาดใช้ ส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์ โดยตรงกับผู้ซื ้อและทาให้ เกิดการตอบสนองทันที ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยฐานข้ อมูลลูกค้ าและ
การใช้ สื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้ า เช่น ใช้ สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก 2) การโฆษณา
เพื่อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถาม
ผู้อ่าน ผู้รับฟั ง หรื อผู้ชม ให้ เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้ จดหมาย
ตรงหรื อ สิ่ ง อื่ น เช่น นิ ต ยสาร วิท ยุ โทรทัศ น์ หรื อป้ ายโฆษณา 3) การตลาดเชื่ อ มตรงหรื อ การ
โฆษณาเชื่ อ มตรง (Online advertising) หรื อ การตลาดผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
marketing หรื อE-marketing) เป็ นการโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริ มและขายผลิตภัณฑ์หรื อบริการโดยมุงหวังผลกาไรและการค้ าเครื่ องมือที่สาคัญ
ในข้ อนีป้ ระกอบด้ วย 1) การขายทางโทรศัพท์ 2) การขายโดยใช้ จดหมายตรง 3) การขายโดยใช้
แคตตาล็ อ ก 4) การขายทางโทรทัศ น์ วิท ยุห รื อ หนัง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ง จูง ใจให้ ลูก ค้ า มี กิ จ กรรมการ
ตอบสนองเช่น ใช้ คปู องแลกซื ้อ
4.การจั ด จ าหน่ า ย (Placeหรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้ วยสถาบันและกิจกรรม ใช้ เพื่อเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิ จ กรรมที่ ช่วยในการ
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กระจายตัวสินค้ า ประกอบด้ วยการขนส่งการคลังสินค้ า และการเก็บรักษาสินค้ าคงคลังการจัด
จาหน่ายจึงประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
4.1 ช่องทางการจัด จาหน่าย (Channel of distribution หรื อ Distribution channel)
หรื อMarketing channel) หมายถึงกลุ่มของบุคคลหรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ าย
กรรมสิทธ์ในผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นการเคลื่อนย้ ายกรรมสิทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค
หรื อผู้ใช้ ทางธุรกิจ หรื อหมายถึง เส้ นทางที่ผลิตภัณฑ์ หรื อกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถกู เปลี่ยนมือไปยัง
ตลาด

ผู้ผลิต
(Producer)

คนกลาง
(Middleman)

ผู้บริ โภค (Consumer) หรื อ
อุตสำหกรรม (Industrial user)

ภาพประกอบ 9 แสดงช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้ วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บ ริ โภค หรื อใช้ ทาง
อุตสาหกรรมซึ่งอาจจะใช้ ช่องทางตรง (Direct channel) จากผู้ผลิต (Producer) ไปยังผู้บริ โภค
(Consumer) หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม (Industrial user) และใช้ ช่องทางอ้ อม (Indirect channel)
จากผู้ผ ลิ ต (Producer) ผ่ า นคนกลาง (Middleman) ไปยัง ผู้บ ริ โภค (Consumer) หรื อ ผู้ใช้ ท าง
อุตสาหกรรม (Industrial user)
4.2 การกระจายตัว สิ น ค้ าหรื อ การสนับ สนุน การกระจายตัว สิ น ค้ า สู่ต ลาด(Physical
distribution หรื อ Market logistics) หมายถึงงานที่เกี่ ยวข้ องกับการวางแผนการปฏิ บตั ิการตาม
แผนและการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบปั จจัยการผลิตและสินค้ าสาเร็ จรูปจากจุดเริ่ มต้ นไปยัง
จุดสุดท้ าย ในการบริ โภคเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยมุ่งหวังกาไรหรื อหมายถึง
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กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเคลื่ อ นย้ า ยตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากผู้ผ ลิ ต ไปยัง ผู้บ ริ โภค หรื อ ผู้ใช้ ท าง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้ าที่สาคัญมีดงั นี ้ 1) การขนส่ง(Transportation) 2) การเก็บรักษา
สิ น ค้ า (Storage) และการคลัง สิ น ค้ า (Warehousing) 3) การบริ ห ารสิ น ค้ า คงเหลื อ (Inventory
management)
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2546) กล่ า วว่ า ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บริ ก ารจะใช้ ส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing mix) หรื อ 4Ps เช่นเดียวกับสินค้ า ซึ่งประกอบด้ วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา
(Price) 3) การจัดจาหน่าย (Place) 4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และนอกจากนันยั
้ งต้ อง
อาศัยเครื่ องมืออื่นๆเพิ่มเติมประกอบด้ วย 5) บุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employees) ซึ่งต้ อง
อาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่ อให้ สามารถ
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือคูแ่ ข่งขัน พนักงานต้ องมีความสามารถมีทศั นคติ
ที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้ า มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ ปัญหาและ สามารถ
สร้ างค่านิยมให้ กับบริ ษัท 6) การสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence
and presentation) โดยพ ยายาม สร้ างคุ ณ ภ าพ โดยรวม [Total Qualitative Management
(TQM)] ตัวอย่าง โรงแรมต้ องพัฒ นาลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบการให้ บริ การ เพื่อสร้ าง
คุณ ค่าให้ กับลูกค้ า (Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความสะอาด ความรวดเร็ ว
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ 7) กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้ บริ การกับลูกค้ า
ได้ รวดเร็ว และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า (Customer satisfaction)
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ผลิ ตภั ณ ์ (Product)
7. กระบวนการ
(Process)

2. ราคา (Price)

3. การจัดจาหน่ า ย
(Place)

การบริ การ คุณ
ภาพรวม (TQM) โดย
คานึ ง ึ งความพึง
พอใจของลู กค้ า
(Customer's
satisfaction)

4. การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)

6. การสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical
evidence and
presentation)

5. คนหรอพนักงาน
(People/Employees)

ภาพประกอบ 10 แสดงการใช้ เครื่ องมือทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Marketing tools for services)
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)

ภาพประกอบ 11 แสดงโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tri component attitude model)
ที่มา : (L. G. Schiffman, Kanuk, Leslie Lazar,& Englewood Cliffs, 2007)
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้
จาเนียร ช่วงโชติ (2525) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การสัมผัสที่มีความหมายคือการรับรู้ เป็ น
การแปลหรื อตีความแห่งการสัม ผัสที่ได้ รับออกเป็ นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ความหมาย หรื อที่ร้ ูจกั เข้ าใจซึ่ง
ใน การแปลหรื อตีความหมายนี ้จาเป็ นที่อินทรี ย์ จะต้ องใช้ ประสบการณ์ เดิมหรื อความจัดเจนที่มี
มาแต่หนหลัง
ศิริวรรณ เสรี รัต์ (2550) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแต่ละ
บุคคลเลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น
(Stimulus) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทังห้
้ า เพื่อสร้ างภาพที่มีความหมายออกมา (Kerin; Hartley
and Rudelius 2004:106) หรื ออาจหมายถึงวิธีการที่บุคคลมองสิ่งที่ อยู่รอบๆตัวบุคคล 2 คน ซึ่ง
ได้ รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันจะแสดงการรู้จกั การเลือกการจัดระเบียบและการ
ตีความหมาย แตกต่างกันการรับรู้เป็ นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ องกับความต้ องการ
(Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation) อิทธิพลของแต่ละตัวแปรเหล่านี ้จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรม ผู้บริ โภคและมี ความสาคัญ ต่อการตลาดนักการตลาดจึงจ าเป็ นต้ องศึกษา
แนวความคิดพื ้นฐานของ กระบวนการรับรู้บคุ คลเพื่อจัดสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมซึ่งนาไปสู่ พฤติกรรม
การบริโภคที่นกั การตลาดต้ องการ
สิทธิโชค วรานุสนั ติกลุ (2530) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการที่อินทรี ย์หรื อสิ่งมีชีวิต
พยายามทาความเข้ าใจสิ่งแวดล้ อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส เริ่มจากใช้ อวัยวะสัมผัสสิ่งเร้ า และ
จัดระบบสิ่งเร้ าใหม่ภายในระบบการคิดในสมองแล้ วจึงแปลความหมายในขันแปลความหมายนี
้
้จะ
ใช้ ประสบการณ์ เก่าเป็ นพื ้นฐานการแปลความหมาย
สุรางค์ จันทน์เอม (2524) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ไว้ เป็ นข้ อๆดังนี ้
การรับรู้ คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส
การรับรู้ คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตรับเอาเรื่ องราวต่างๆโดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส
เป็ นสื่อกลาง
การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกิดขึ ้นอยูร่ ะหว่างสิ่งเร้ าและการตอบสนองสิ่งเร้ าดังนี ้
สิ่งเร้ า

การรับรู้

การตอบสนอง

ภาวิดา ดารวค์อติภา (2549) อ้ างอิงจาก Antioned & Van Raaij. 1998) กล่าวว่าบุคคล
จะมีความแตกต่างกันในการรับรู้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล
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Bartley (1969) กล่า วว่า การรั บ รู้ คื อ การตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ าที่ ได้ ม าจาก อวัย วะรั บ
สัมผัส
Good (1973) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้หมายถึงการมีความรอบรู้ในเรื่ องที่ เกี่ยวกับ
สิ่งเราภายนอกที่ประสบเป็ นประจา เช่น วัสดุสถานการณ์ต่างๆ ความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็ นผลมา
จากสิ่งเร้ าดังกล่าว เร้ าความรู้สกึ
จากการให้ ความหมายของการรั บ รู้ พอจะสรุ ป ได้ การรั บ รู้ หมายถึ ง การแปลหรื อ
ตีความหมายจากสิ่ งเร้ าโดยผ่านประสาทสัม ผัสทัง้ 5 และการรับรู้ จะส่งผลพฤติกรรมซึ่งแต่ละ
บุคคลจะรับรู้แตกต่างกัน จะขึ ้นอยู่ กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
การรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2546) กล่ า วว่า การรั บ รู้ คุณ ภาพ (Perceived quality) ผู้บ ริ โภค
พิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยถือเกณฑ์ความหลากหลายของสัญญาณข้ อมูล
(Information cues) ที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ และบริ การสัญญาณเหล่านีอ้ าจจะมีความสาคัญ
อย่างแท้ จริ งสาหรับผลิตภัณฑ์และ (หรื อ) อาจไม่เป็ นปั จจัยที่ สาคัญ เช่น ราคา ภาพลักษณ์ และ
สิ่งแวดล้ อม
1. การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Perceived quality of product) สั ญ ญ าณ ซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางกายภาพเช่น ขนาด สี ในบางกรณีผ้ บู ริ โภคใช้ ลักษณะทางกายภาพเพื่อ
พิจารณา คุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเชื่อถือในการประเมินคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ จากสัญญาณ
ที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ทังพอใจและไม่
้
พอใจ โดยถือเกณฑ์ การเลือกซื ้อด้ านเหตุผล
และอารมณ์ การขาดประสบการณ์ ที่แท้ จริ งกับผลิตภัณ ฑ์ ผู้บริ โภคจะประเมิ นคุณ ภาพโดยถื อ
เกณฑ์ สัญ ญาณภายนอก เช่น ราคา ภาพลักษณ์ ของร้ านค้ า หรื อภาพลักษณ์ ของผู้ผลิต หรื อ
ประเทศที่ผลิตสิ ้นค้ านัน้
2 .การรับ รู้ คุณ ภาพของบริ การ (Perceived quality of Service) การประเมิ น คุณ ภาพ
ของบริ การมีความลาบากกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะบริ การมีลกั ษณะ (1) ไม่สามารถจับ
ต้ องได้ (Intangibility) (2) ไม่แน่นอนหรื อเปลี่ ยนแปลงได้ (Variability) (3) ไม่สามารถเก็ บ ไว้ ได้
(Perishability) (4) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้ บริ การได้ (Inseparability) กล่าวคือต้ องผลิตและ
บริ โภคในขณะเดี ย วกัน การวัด ความคาดหวัง ของลูก ค้ าและการรั บ รู้ คุณ ภาพของการบริ การ
ประกอบด้ ว ยทัศ นะ 5 ประการ คื อ (1) ลัก ษณะที่ สัม ผัส ได้ (Tangibility) (2) ความเชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) (3) ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) (4) ความมัน่ ใจ (Assurance) และ
(5) ความเข้ าถึงจิตใจลูกค้ า (Empathy)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ (Price/quality relationship) การวิจยั จานวน
หนึ่งสนับสนุนทัศนะที่ว่า ผู้บริ โภคเชื่อว่าราคาเป็ นตัวชี ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษาหลายเรื่ องได้
แสดงว่า ผู้บริ โภคกาหนดคุณสมบัตใิ นคุณภาพที่แตกต่างกันสาหรับผลิตภัณฑ์ ที่คลายคลึงกันซึง่ มี
ราคาที่แตกต่าง กันเนื่องจากราคาเป็ นตัวชี ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ บางอย่างจึงใช้ ราคาสูงเพื่อ กาหนด
ระดับ คุณ ภาพสูงด้ วย ธุ รกิ จ หลายแหล่งมักใช้ ความสัม พันธ์ ระหว่างราคาและคุณ ภาพในการ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
Gronroos (1990) กล่าวว่า การรับรู้ คุณภาพการบริ การประกอบไปด้ วย 2 ลักษณะคือ
ลักษณะทางด้ านเทคนิคหรื อผลที่ได้ และลักษณะตามหน้ าที่หรื อความสัมพันธ์ของกระบวนการดัง
แสดงในภาพประกอบ 11 โดยที่คณ
ุ ภาพด้ านเทคนิคการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ให้ บริ การจะใช้ เทคนิค
อะไรที่จะทาให้ ลกู ค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การเกิดความพอใจตามความต้ องการพื ้นฐาน การรับรู้คณ
ุ ภาพ
ที่ดีเกิดขึ ้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้ าตรงกับการรับรู้ ที่ได้ จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา ถ้ าความ
คาดหวังของลูกค้ าต่อการให้ บริ การ หรื อสินค้ านันจะสู
้
ง โดยที่ความคาดหวังต่อคุณภาพจะได้ รับ
อิทธิพลจาก การสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารแบบปากต่อปาก ภาพลักษณ์ ขององค์กร และ
ความต้ องการของลูกค้ าเอง ส่วนลักษณะตามหน้ าที่จะเป็ นการพิจารณาจากผู้ให้ บริ การจะทา
อย่างไรให้ การบริการดีเท่ากับการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกค้ าที่ผา่ นมา
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ภาพประกอบ 12 แสดงการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวม
ที่มา (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
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Gronroos (1990) ได้ ก ล่ า วถึ ง เงื่ อ นไขของการรั บ รู้ คุณ ภาพบริ ก ารที่ ดี ข องลูก ค้ า มี 6
ประการดังนี ้
1.ความเป็ นมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกค้ าจะรับรู้คณ
ุ ภาพบริการที่ดีในเมื่อผู้
บริการให้ มีความรู้ทกั ษะในการแก้ ปัญหาอย่างมืออาชีพ
2.ทัศนคติและพฤติกรรมเป็ นความรู้ สึกของลูกค้ าที่ มีต่อพนักงานบริ การพิจารณา
เกี่ยวกับความเอาใจใส่ในการแก้ ปัญหาด้ วยความเต็มใจโดยทันที
3.การเข้ า ถึ ง บริ ก ารง่ า ยและมี ค วามยื ด หยุ่น ลูก ค้ า จะพิ จ ารณาจากผู้ให้ บ ริ ก าร
ประกอบไปด้ วยสถานที่ชวั่ โมงการทางานตัวพนักงานและระบบการทางานได้ ถูกออกแบบให้ ง่าย
ต่อการเข้ าถึงบริการ รวมถึงมีการเตรี ยมปรับการบริการให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
4.ความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้ บริ การลูกค้ าจะรู้ ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการ
ตกลงในการการเกิดขึ ้นสามารถที่จะไว้ ใจผู้ให้ บริ การได้ โดยพนักงานจะทาตามสัญญาที่ตกลงไว้
ซึง่ ถือเป็ นสิ่งที่ลกู ค้ าให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
5.การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ ามีความรู้ สึกว่ามีบางอย่าง ผิดปกติหรื อไม่เป็ นไป
ตามความคาดหวังผู้ให้ บริการจะต้ องแก้ ไขให้ เป็ นตามความคาดหวังของลูกค้ าทันที
6.ความมี ชื่ อเสี ยงของผู้ให้ บริ การ ลูกค้ าเชื่อว่าการให้ บริ การของผู้ให้ บริ การของผู้
ให้ บริการสามารถเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับคุณค่าของเงินที่จา่ ยไป
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) กล่าวว่า มีปัจจัยต่างๆที่สง่ ผลต่อการรับรู้ผ้ บู ริ โภค และจากการ
รับรู้ ข้อเท็จจริ งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ จะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติ (Attitude) การเรี ยนรู้ (Learning)
และ พฤติกรรมการซื อ้ และการใช้ (Buying and using behavior) ปั จจัยที่ สงผลต่อการรับรู้ ของ
ผู้บริโภคดังนี ้
1.ตัว แปรทางการตลาด (Marketing variables) ตัว แปรทางการตลาดถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง
กระตุ้นที่ทาให้ เกิดการรับรู้ ซึ่งนักการตลาดจะต้ องจัดการสื่อสารการตลาดในด้ านต่างๆเพื่อใหเกิด
การรับ รู้ ดังนี ้ (1) ประโยชน์ ห ลักของผลิ ตภัณ ฑ์ (Core benefit of product) (2) คุณ สมบัติท าง
กายภาพของผลิตภัณฑ์
2.ปั จจัยด้ านเทคนิค (Technical factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาด
โดยเฉพาะในเรื่ องของการสร้ างข่าวสารการสื่อสารเพื่อทาให้ เกิดการรับรู้ที่ดี ดังนี ้ (1) ขนาด (Size)
(2) สี (Color) (3) ความเข้ มข้ นของแสง สี เ สี ย ง (Intensity) (4) การเคลื่ อ นไหวของภาพ
(Movement) (5) ตาแหน่งของภาพข่าวสาร (Positions) (6) ความตัดกัน (Contrast) (7) ความโดด
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เด่ น (Isolation) (8) ความแปลกใหม่ (Novelty) (9) ปั จ จัย ด้ า นเทคนิ ค อื่ น ๆ (Other technical
factors)
3.สภาพความพร้ อมด้ านจิตใจของผู้บริ โภคที่จะรับรู้ (Mental readiness of consumer
to perceive) ความพร้ อมด้ านจิตใจเป็ นสิ่ง สาคัญซึ่งจะนาไปสู่การเปิ ดรับข่าวสาร ผู้บริ โภคแต่ละ
คนจะมี ส ภาพจิ ต ใจที่ แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะต่อ ไปนี ้ (1) อุป นิ สัย การรั บ รู้ (Perceptual
habit) ขอบเขต (2) ความตังใจ
้ (Attention span) (3) การยึดติดกับการรับรู้ (Perceptual fixation)
(4) ความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer expectations)
4. ประสบการณ์ ใ นอดี ต และข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลของผู้บ ริ โภค (Past experience and
Personal of the consumer) ผู้ บริ โ ภคแต่ ล ะรายจะมี ป ระสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ข่ า วสารที่
แตกต่างกันและมีลกั ษณะเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างกันด้ วยซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้ (1) ประสบการณ์ที่ผา่ นมา (Past experience) (2) ความรู้และความเข้ าใจ
(Knowledge and cognitive) (3) อายุ (Age) (4) การศึ ก ษา (Education) (5) สติ ปั ญญาและ
ความสามารถในการจดจา (Intelligence and memory competence) (6) อารมณ์ (Mood) (7)
ลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆ (Other personal characteristics)
5. ปั จจั ย ด้ านสั ง คมและวั ฒ นธรรมของผู้ บริ โ ภค (Social and culture factors of
consumer) ปั จจัยด้ านสังคมได้ แก่ครอบครัวเพื่อนและปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ได้ แก่ วัฒนธรรมหลัก
วัฒนธรรมย่อย (กลุ่มเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ อาชี พ อายุ) ที่แตกต่างกันจะส่งผล
ต่อการ รับรู้ ที่แตกต่างกันด้ วย ศิริชยั ไตรสารศรี (2539) ได้ ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
สรุปได้ ดังนี ้
5.1.คุณ สมบัติข องผู้รับ รู้ ของคุณ สมบัติ ภ ายในของผู้รับ รู้ อย่ า งมากเพราะบอก
แนวโน้ ม ว่าจะเกี่ ยวข้ องกับสภาวะที่ เป็ นจริ งของสิ่งเร้ าอย่างไร คุณ สมบัติเหล่านัน้ ได้ แก่ ความ
ต้ องการ ทัศนคติบคุ ลิกภาพ และการปรับตัวส่วนบุคคล
5.2.การใส่ใจเกิ ด จากสิ่ ง เร้ าที่ มี ลัก ษณะผ่านเข้ า มาร่ างกายเกิ ด ความพร้ อมและ
ตอบสนอง เนื่องจากการใส่ใจทาให้ คนได้ ยินได้ เห็นสิ่งนันก่
้ อนเสมอความใส่ใจอาจเกิดจากสภาพ
การสิ่งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล
5.3.การเตรี ยมพร้ อมในการรับ รู้ ความพร้ อมในการรับรู้ จะเกิ ดขึน้ ก่อน มี สิ่งเร้ ามา
กระตุ้นการเตรี ยมพร้ อมจะช่วยให้ บุคคลคาดการณ์ล่ วงหน้ าในสิ่งที่จะเกิดขึ ้นและเตรี ยมตัวอย่ าง
เต็มที่และแสดง ปฏิกิริยาตอบสนองให้ เหมาะสมกับสถานการณ์นนั ้
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5.4.บุคลิกภาพของบุคคลบุคลิกที่ สาคัญต่อการรับรู้ทางสังคม ได้ แก่ บุคคลที่มีนิสยั
ชอบทางสัง คมและบุคคลที่ ช อบเก็ บ ตัวบุค คลที่ ม องโลกในแง่ ดีย่อมเห็นแต่ส่วนดี หรื อวั ตถุที่ มี
ลักษณะเป็ นสองนัยต่างกัน
Munn ;&Norman L (1969) กล่าวว่า บุคคลอาจจะรับรู้ต่างกัน โดยเกิดขึ ้นจาก 2 ปั จจัย
คือ
1.ปั จจัยความสนใจภายในคือคุณสมบัติภายในของผู้รับรู้ เช่น ความต้ องการแรงขับและ
สนใจ
2.ปั จ จัย ความสนใจภายนอกเป็ นลักษณะภายนอกได้ แ ก่ ความยึด มั่น ความเชื่ อมั่น
คาแนะนาคาสอน ที่ ได้ รับ กันต่อๆ มา ทัง้ หมดนี ม้ ี อิทธิ พ ลที่ ทาให้ การรับรู้ ที่บุคคลมี ต่อเรื่ องราว
เหตุการณ์ ภาวะแวดล้ อมต่างๆมีความแตกต่างกัน
Robbins (1966) ได้ แบ่งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1.ตัวผู้รับรู้ เมื่อบุคคลดูเป้าหมายและพยายามตีความหมายถึงสิ่งที่เข้ ามองว่าคืออะไร
การตีความนัน้ ก็จะได้ รับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผู้รับรู้ สิ่งที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากของการ
รับรู้ได้ แก่ทศั นคติ สิ่งจูงใจประสบการณ์ ในอดีตและความคาดหวัง
2.เป้าหมายที่รับรู้ เป็ นสิ่งที่ถูกสังเกตจากการยอมรับและการรับรู้ คนที่เสียงดังมักจะถูก
สังเกตมากกว่าคนที่เงียบความใหม่ การเคลื่อนไหวนา้ เสียงภูมิ หลังและความใกล้ เคียงสามารถ
สร้ างภาพเป้ าหมายตามที่ เ ราเห็ น เป้ าหมายไม่ ส ามารถถู ก มองในลั ก ษณะเดี่ ย วๆ ดั ง นั น้
ความสัม พัน ธ์ ข องเป้ าหมายกับ ภู มิ ห ลัง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้ แนวโน้ ม ที่ จ ะท าให้ เกิ ด การจัด
หมวดหมูข่ องสิ่งที่ใกล้ เคียงกันไว้ คล้ ายคลึงกันไว้ ด้วยกัน
3.สถานการณ์ เป็ นสิ่งที่เรามองเห็นหรื อเหตุการณ์รอบๆ สภาพแวดล้ อมที่อยู่ภายนอกซึ่ง
อิทธิพลต่อการรับรู้ ปั จจัยสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดการรับรู้ ประกอบด้ วยเวลา สภาพงาน และสภาพ
สังคม ดังแผนภาพแสดงปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
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ปั จจัยในเป้ำหมำย
ควำมใหม่ , กำรเคลื่อนไหว, เสียง,
ขนำด, ภูมหิ ลัง และควำมใกล้ เคียง
ควำมคิดเห็น, ทัศนคติ,
สิ่งจูงใจ, ควำมสนใจ,
ประสบกำรณ์ ในอดีตและควำมหวัง

กำรรับรู้

ปั จจัยในสถำนกำรณ์
เวลำ, สภำพงำน และสถำพสังคม

ภาพประกอบ 13 แสดงปั จจัยที่อิทธิพลต่อการรับรู้
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
ข้ อมูลทัว่ ไปของอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หัวหิน เป็ นอาเภอที่ทกุ คนรู้จกั กันเป็ นอย่างดีทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างประเทศ เดิมมีชื่อว่า
"บ้ านสมอเรี ยง" หรื อ "บ้ านแหลมหิน" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ได้ ทรง
สร้ างวังไกลกังวลเพื่ อประทับพักผ่อนในฤดูร้อน และปั จจุบันวังไกลกังวลนัน้ เป็ นที่ ประทับของ
พระมหากษัตริ ย์องค์ปัจจุบนั ทุกวันนีห้ ัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็ นสถานที่ตากอากาศที่สามารถ
เที่ยวได้ ใน 1 วันและอยู่หา่ งจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากใช้ เส้ นทางถนนพระราม
ที่ 2 ใช้ เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมงหากโดยสารทางรถ หรื อ 45 นาทีหากเดินทางโดยเครื่ อ งบิน
(wikipedia, 2558)
ประวัตอิ าเภอหัวหิน
อาเภอหัวหินตังอยู
้ ่ริมฝั่ งทะเลอ่าวไทย ห่างจากตัวเมื องประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 90
กิโลเมตร ตัวเทศบาลเมืองหัวหินมีพืน้ ที่ประมาณ 86.36 ตารางกิโลเมตร หรื อ 53,975 ไร่ มีถนน
เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตัดผ่านจากทิศเหนื อ จดทิศใต้ รวมความยาวประมาณ 22
กิ โลเมตร (thaitourismthailand, 2558) ชุม ชนหัว หิ น ก่ อ ตัง้ ขึน้ ในราวปี พ.ศ. 2377 ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 เมื่อชาวบ้ านกลุ่มหนึ่งจากทางตอนเหนือละทิ ้ง
ถิ่นฐานและเดินทางมาจนถึงพื ้นที่ที่เป็ นบริ เวณใกล้ กับเขาตะเกียบในปั จจุบนั แล้ วได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานที่
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บริเวณนี ้ เพราะเห็นว่าเป็ นหาดทรายที่สวยงามและแปลกกว่าที่อื่น คือมีกลุม่ หินกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป อีกทัง้ ที่ ดินก็ มี ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับทาการเกษตรและการประมงแล้ วตังชื
้ ่อ
หมู่บ้านว่า "บ้ านสมอเรี ยง" ต่อมาพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค์เจ้ าชายกฤษ
ดาภินิหาร ต้ นราชสกุลกฤดากร) ได้ มาสร้ างตาหนักหลังใหญ่ชื่อ "แสนสาราญสุขเวศน์" ที่ด้านใต้
ของหมู่หินริ มทะเล (ปั จจุบนั คือบริ เวณที่อยู่ติดกับโรงแรมโซฟิ เทลฯ) และทรงขนานนามหาดทราย
บริ เวณนี ้เสียใหม่ว่า "หัวหิน" จนเมื่อเวลาล่วงไป ทังต
้ าบลในบริ เวณนี ้ก็ถกู เรี ยกในชื่อเดียวกันว่าหัว
หิน และเจริ ญ เติบโตขยายขึน้ เป็ นอาเภอหัวหินจนถึงปั จจุบนั อาเภอหัวหินในอดีตเป็ นพืน้ ที่เขต
ปกครองของส่วนหนึ่งในเมืองปราณบุรี (เมืองชันจั
้ ตวา) ขึ ้นตรงแขวงเมืองเพชรบุรี จนกระทัง่ มีการ
จัด การปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บ าล จึง ได้ อ ยู่ในพื น้ ที่ ข องอ าเภอปราณบุรี เมื อ งเพชรบุรี
(จังหวัดเพชรบุรี) ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้
มี พ ระบรมราชโองการเหนื อเกล้ าให้ รวมเอาอาเภอเมื องปราณบุรี อาเภอเมื องประจวบคีรีขัน ธ์
จังหวัดเพชรบุรี และอาเภอกาเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็ นเมืองชันจั
้ ตวามาก่อนเข้ ารวมเป็ น
จังหวัดปราณบุรีและภายหลังได้ รับการจัดตังเป็
้ น กิ่งอาเภอหัวหิน ขึ ้นกับอาเภอปราณบุรีอาเภอหัว
หิน ได้ รับประกาศยกฐานะจากกิ่ งอาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี ตัง้ แต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.
2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2492
ที่ตงและอาณาเขต
ั้
อาเภอหัวหินตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้ างเคียงดังต่อไปนี ้
- ทิ ศ เหนื อติ ด ต่อ กับ อ าเภอแก่ ง กระจานอ าเภอท่า ยางและอ าเภอชะอ า (จัง หวัด
เพชรบุรี)
- ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ตดิ ต่อกับอาเภอปราณบุรี
- ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)
การแบ่งเขตการปกครอง
ท้ อ งที่ อ าเภอหัวหิ น ประกอบด้ วยแบ่ง เขตการปกครอง เป็ น 7 ต าบล,58 หมู่บ้ า น
ประกอบด้ วยตาบล หัวหิน,หนองแก,หินเหล็กไฟ,หนองพลับ,ทับใต้ ,ห้ วยสัตว์ใหญ่,บึงนคร
1. เทศบาลตาบลหัวหิน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหัวหินและตาบลหนองแกทังต
้ าบล
2. เทศบาลตาบลหนองแก ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของตาบลหนองแก
3.องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหินเหล็กไฟทังต
้ าบล
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4. องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองพลับ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหนองพลับ (นอกเขต
เทศบาลตาบลหนองพลับ)
5.องค์การบริหารส่วนตาบลทับใต้ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลทับใต้ ทงต
ั ้ าบล
6.องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยสัตว์ใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลห้ วยสัตว์ใหญ่ ทัง้
ตาบล
7.องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบึงนครทังต
้ าบล
คาขวัญ
ท่องเที่ยวหัวหิน แวะถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
หาดหัวหิน เป็ นชายหาดตามธรรมชาติของ อาเภอหัวหิน มีความยาวราว 20 กิโลเมตร
พาดตลอดชายหาดอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย ด้ วยน ้า
ทะเลใส ทรายสะอาด บรรยากาศดี จึงเป็ นที่ใฝ่ ฝั นและได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานาน ทุก
ยุคทุกสมัย โดยเป็ นที่มาของ นวนิยายและละครหลากเรื อง เช่น ปริศนา รวมทังยั
้ งมีพระราชวังไกล
กังวล สาหรับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน โดยจุดสังเกตพิเศษ ชาดหาดจะมีเขื่อนหินซีเมนต์ซึ่งถู ก
ก่อสร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2503 ก่อนการเริ่มก่อสร้ างพระราชวัง ในรัชกาลที่ 5 และไม่มีถนนเลียบหาด
เนื่องจาก ชายหาดในสมัยโบราณจาเป็ นจาต้ องให้ มีบ้านพักของขุนนางและพระญาติ เพื่อมิให้ มีผ้ ู
บุกรุ กทางชาดหาดและทะเล จึงทาให้ ที่ดินในปั จจุบนั สามารถมีหาดติดส่วนของที่ดินได้ แต่มิใช้
หาดจะเป็ นสถานที่ส่วนตัวยังถูกดูแลโดยส่วนเทศบาล โดยยังมีโรงแรมซึ่งเดิมเป็ นของเชื ้อพระวงศ์
คือ วังจักรพงศ์ ของสมเด็จเจ้ าฟ้าจักรพงศภูวนาถปั จจุบนั เป็ นโรงแรมฮิลตัน หัวหิน และโรงแรม
รถไฟ เป็ นโรมแรมดังเดิ
้ มของหัวหิน และยังมี บ้ านพักตากอากาศส่วนตัว เช่น บ้ านประเสริ ฐ บ้ าน
สายนัดดา บ้ านกิติก้อง บ้ านรวมสุข บ้ านกินนอน บ้ านล่าซา บ้ านสามสุข บ้ านฮุนซุยโห อาคาร
บ้ านพัก เล่านี ไ้ ด้ รับ การดูแลและบูรณะขึน้ ใหม่จึงยังสวยงามน่าชมนักท่อ งเที่ ยวยื น ชมได้ จ าก
ชายหาด เท่านันทางลงชาดหาด
้
มีตงอยู
ั ้ ่ปะปลาย ตามรายถนนเล็ก แต่ที่เป็ นที่นิยม บริ เวณทางลง
ชาดหาด ห่างจากเทศบาลหัวหินไปเพียง 2.5 กิโลเมตร ก็จะพบหาดทรายขาวสะอาดโดยประมาณ
5 กิโลเมตร ยาวไปจรดเข้ าตะเกี ยบ โดยการจัดบารุ งของเทศบาลหัวหิน จึงไม่มีกิจกรรมทางนา้
ยกเว้ นกีฬาทางน ้าบางประเภทเช่น สกีไดร์ และเรื อใบ โดยจะมีการจัดแข่งขันกันปี ละครัง้ ทางลง
หาดมีสองจุด คือ ปลายถนนดาเนินเกษม บริเวณโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัล หัวหินซึ่งเป็ นจุดหลักที่มี
นักท่องนิยมกันมาก ส่วนอีกจุดคือบริเวณศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม -ศาลเจ้ าพ่อสายน ้าเขียว ถนนนเรศดาริ
ซึง่ สามาถนารถไปจอดได้ ที่หน้ าลานศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม
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สถานี ร ถไฟหั ว หิ น ตั ง้ อยู่ ถ นนพระปกเกล้ า ต าบลหั ว หิ น อ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นสถานีรถไฟชัน้ 1 ของทางรถไฟสายใต้ ทางด้ านอาคารสถาปั ตยกรรมได้ รับยก
ย่องเป็ น อาคารอนุรักษ์ อาคารหลังแรกก่อสร้ างขึน้ ในปี พ.ศ.2454 แต่อาคารที่ เห็นในปั จ จุบัน
สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2469 โดย พระเจ้ าพี่ยาเธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น เมื่อครัง้ ทรงดารง
ตาแหน่งผู้บงั คับบัญชาการรถไฟ แห่งกรุงสยาม ซึ่งได้ จากการยกอาคารไม้ ที่จะใช้ ในงานสยามรัฐ
พิพิธภัณ ฑ์ ซึ่งมีแผนจะจัดที่ สวนลุม พินีเมื่อปลายปี พ.ศ. 2468 แต่ไม่ได้ มีการจัดจริ งเนื่ องจาก
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฏ เกล้ า เจ้ า อยู่หัว เสด็ จ สวรรคต และ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ เลิกจัดงานดังกล่าว เมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2468 (นับอย่างปั จจุบนั
ต้ องปี พ.ศ. 2469 เพราะอยู่ในปี ค.ศ. 1926) อาคารสถานี รถไฟหัวหินเป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้
อิท ธิ พ ลจากสถาปั ต ยกรรมวิคทอเรี ย เช่นเดียวกับ โรงแรมรถไฟหัวหิน มี รายละเอี ยดสวยงาม
ประดับเสา ค ้ายัน และอื่นๆ
ตลาดโต้ รุ่งหัวหิน เป็ นถนนคนเดินเพื่อการพักผ่อนและการค้ าขายสินค้ าในเวลากลางคืน
โดยแรกเริ่ มใช้ ถนนเดชานุชิต ส่วนตลาดล่าง มีความยาวเพียง 500-700 เมตร ต่อมาจึงมีปริ มาณ
ผู้ขายและผู้ซือ้ มากขึ ้น จึงต้ องให้ เทศบาลจัดสรรทัง้ ถนนเดชานุชิต ส่วนบนเพิ่ม ถือเป็ นส่วนการ
จัดการของเทศกิจ งาน เทศบาลตาบลหัวหินในขณะนัน้ โดยยังอยู่ในส่วนการดูแลของ ตลาดฉัตร
ไชยเริ่ มแรกในการจัดตลาดเป็ นส่วนการขายอาการและเสื ้อผ้ าแบบตลาดคนเดินกลางคืน โดยใช้
พื ้นที่ของถนนเพียง 100-300 เมตร บริ เวณช่วงต่อเชื่อมตลาดหลังจากนันจึ
้ งย้ ายลงมาในถนนและ
เริ่ มการจัดสรรพื ้นที่ โดยในปี 2540 เริ่ มขยายตลาดออกไปยังตลาดบนและเริ่ มการจัดตลาดโดย
เทศกิ จ ท าให้ มี ร้านค้ า เพิ่ ม ขึ น้ มากมาย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นของกิ น เล่ น ขนมขบเคี ย้ ว และ
ร้ านอาหารทะเล ตามสัง่ ของที่ระลึก เสื ้อผ้ าเป็ นส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ตลอดแนวถนนเดชานุชิต ตะวันตก
ติดถนนพระปกเกล้ าฯ ทิศตะวันออกติดถนนเพชรเกษม ปั จจุบนั (ปี 2557) คือ ซอย หัวหิน 72
เวลาในการเปิ ดนันเริ
้ ่มเวลาประมาณ 17.00 - 23.00 ของทุกวัน และสามารถเดินข้ ามระหว่างส่วน
ตลาดบนและล่างได้ โดยเสรี โดยส่วนมากผู้คนนิยมมาเที่ยวในเวลาวันหยุดพิเศษ และเสาร์ อาทิตย์
จานวนมาก
เขาตะเกี ยบ เป็ นเขาหิน ปูน ที่ ตัง้ ยื่ นออกไปในทะเล โดยเป็ นสถานที่ ช มวิวที่ ส ามารถ
มองเห็นชาย หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากโค้ งหาดของ หาดตะเกียบเขาตะเกียบ อยูห่ า่ ง
จากตัวอาเภอหัวหินไปทางทิศใต้ ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ ายมือจากถนนเพชรเกษมที่
กิ โลเมตร 235 เข้ าไปประมาณ 500 เมตร โดยมี ชุม ชนเขาตะเกี ย บอยู่ก่ อ นถึ ง ทางขึน้ เขา เขา
ตะเกียบเป็ นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ ามญาติ
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ขนาดใหญ่หนั หน้ าออกสู่ทะเลบนยอดเขามีทางเดินขึ ้นไปสามารถชมทิวทัศน์ของท้ องทะเลและตัว
เมืองหัวหินได้ อย่างชัดเจน ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรมีความลาดชัน
น้ อย ทรายขาวละเอียด บริ เวณชายหาดมีร้านอาหาร รี สอร์ ท โรงแรม และร้ านจาหน่ายสินค้ าจาก
การประมงและของทะเลแห้ ง
จุด ชมวิ ว เขาหิ น เหล็ ก ไฟ จุ ด ชมวิ ว ตัว เมื อ งและอ่ า วหัว หิ น ที่ ส วยงามที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง
ประกอบด้ ว ยจุด ชมวิ ว หลายจุด ที่ ส าคัญ คื อ เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวนอกจากนัน้ มีศูนย์สินค้ าพืน้ เมือง สวนนก ร้ านขายอาหาร และเครื่ องดื่ม
เป็ นต้ น ตังอยู
้ ่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 ก.ม. ช่วงเวลาที่เหมาะต่อการ
ชมพระอาทิตย์คือ ช่วงเช้ าตรู่ และยังมีสวนสาธารณะไม้ ดอก สวนผีเสื ้อ อยู่บนเขา และยังมีจดุ ชม
วิว เห็นตัวเมืองหัวหิน สนามกอล์ฟ และทะเล
ถ ้าไก่หล่น เป็ นถ ้าขนาดกลางตังอยู
้ ่ยอดเขา มีบนั ไดผ่านป่ าขึ ้นไปจนถึงปากถ ้าระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร ลานปากถา้ เป็ นที่ ตงของส
ั้
านักสงฆ์ ถา้ ไก่หล่น และมี ศาลาพักชมทิวทัศน์
ภายในถ ้าหินงอก หินย้ อยสวยงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปและเจดีย์สกั การบูชา
นา้ ตกป่ าละอู อยู่ทางตอนใต้ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในท้ องที่อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ห่างจากหัวหินประมาณ 60 กิโลเมตร ใกล้ หน่วยพิทกั ษ์ อทุ ยานแห่งชาติที่
กจ.3 (ห้ วยป่ าเลา) เป็ นน ้าตกขนาดใหญ่ มีความสูง 15 ชัน้ ไหลลดหลัน่ ลงมาเป็ น ทางยาว ชันที
้ ่
1-3 เหมาะสาหรับการเล่นน ้า เนื่องจากน ้าตกชันที
้ ่สงู ขึ ้นไปต้ องปี นป่ ายไปตามโขดหินสูงชัน น ้าตก
ชันที
้ ่สวยที่สดุ คือ น ้าตกชันที
้ ่ 7 มีแอ่งน ้าใหญ่อยูท่ า่ มกลางป่ าร่มรื่ น
วัดห้ วยมงคล เป็ นที่ประดิษฐานรู ปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้
ชื่อว่า “วัดห้ วยคต” ตังอยู
้ ่ในชุมชนบ้ านห้ วยคต ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ต่อ มาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่ จ ากห้ ว ยคต เป็ นห้ ว ยมงคล
เนื่ อ งจากครั ง้ ที่ เสด็จ มายัง วัด นี ไ้ ด้ มี ด าริ ให้ ส ร้ างถนนใหม่ จากถนนดิน เป็ นถนนลาดยาง โดย
พระราชทานนามให้ เช่นเดียวกับชื่อวัดต่อมาพระครูปภัสรวรพินิจ หรื อพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสส
โร เจ้ าอาวาสวัดห้ วยมงคลองค์ปัจจุบนั ซึ่งเป็ นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็ นที่เคารพของ
คนในชุมชนบ้ านห้ วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ ได้ มีดาริ ที่จะสร้ าง
“หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องใน
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทังเผยแพร่
้
และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทัง้
ให้ เป็ นที่เคารพสักการบูชาและเป็ นที่พงึ่ ทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนด้ วยเรื่ องราวปาฏิหาริย์ของ
หลวงพ่อทวดพุทธศาสนิกชนในภาคใต้ ให้ ความเคารพเลื่อมใสมาเป็ นเวลานานและรู้ จักกันเป็ น
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อย่ า งดี จึ ง ก่ อ เกิ ด การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากหลายองค์ ก รทัง้ ทางภาครั ฐ และเอกชนในการสร้ าง
ประติ ม ากรรมองค์ จ าลองหลวงพ่ อ ทวดองค์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกโดยสมเด็ จ พ ระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ 27
สิ ง หาคม 2547 และพระราชทานพระราชานุ ญ าติ ใ ห้ คณะกรรมการจัด สร้ างอัญ เชิ ญ พระ
นามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ ้นประดิษฐานที่หน้ าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดโดยรูปหล่อ หลวงพ่อทวด
องค์ใหญ่ที่สดุ ในโลกมีขนาด หน้ าตักกว้ าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชัน้ ชันล่
้ างกว้ าง
70 เมตร ยาว 70 เมตรโดยภายใต้ ฐานยังเป็ นห้ องโถงขนาดใหญ่ไว้ เพื่อปฏิ บตั ศิ าสนกิจในวันสาคัญ
ทางศาสนา
อุทยานราชภักดิ์ เป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่ ตัง้ พระบรมราชานุส าวรี ย์ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ไทยในอดี ต หลายพระองค์ โดยปั จ จุบัน มี 7
พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึง่ เป็ นอุทยานที่
สร้ างขึ ้นด้ วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์ และเพื่อเป็ นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคณ
ุ
สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระ
ราชดาเนินพร้ อมด้ วยพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา ทรงเปิ ดอุทยาน เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2558
อุ ท ยานราชภั ก ดิ์ ประกอบด้ วย 3 ส่ ว นหลั ก ได้ แก่ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ข อง
พระมหากษั ต ริ ย์ไทย 7 พระองค์ ประกอบด้ วย 1.) พ่อขุนรามคาแหงมหาราช 2.) สมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราช 3.) สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช4.) สมเด็ จ พระเจ้ าตากสิ น มหาราช 5.)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 6.) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั 7.)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
หมายเหตุวัง ไกลกัง วล ทรงตัง้ ขึน้ เป็ นที่ ป ระทับ ส่ วนพระองค์ ห้ ามมิ ให้ ผ้ ูไม่ มี กิ จ ธุ ระ
เกี่ยวข้ องเข้ าชมและกระทาการใด ๆ เนื่องจากมีการขึ ้นประกาศเป็ นรโหฐานแต่ยงั คงให้ ผ้ ทู ี่ต้องการ
ออกกาลังกายเข้ าไปใช้ พื ้นที่ทะเลน้ อยได้ และพระราชทานพื น้ ที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษของ
โรงเรี ยนไกลกังวลได้
ที่พกั Resorts Hotel อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สถานพั ก ตากอากาศ หรื อ รี ส อร์ ท (อัง กฤษ: resort) เป็ นสถานที่ ที่ ใ ช้ พั ก ผ่ อ นหรื อ
นันทนาการ ผู้พกั ใช้ ในวันหยุดหรื อวันพักผ่อน รี สอร์ ตเป็ นสถานที่หรื ออาจเป็ นเมืองหรื อในบางครัง้
อาจะเป็ นสิ่งก่อสร้ างการค้ าที่บริ หารโดยบริ ษัทเดียว เป็ นสถานที่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ
ครันสาหรับผู้มาพัก ทังอาหาร
้
ที่พกั กีฬา สิ่งบันเทิงและศูนย์การค้ า เมืองที่มีรีสอร์ ทอยู่หรื อสถานที่
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ท่องเที่ ย วหรื อพักผ่อนเป็ นส่วนส าคัญ ของกิ จ กรรมในเมื อง มัก จะเรี ยกว่าเมื องพักตากอากาศ
(สถานที่พกั ตากอากาศ) หรื อรี สอร์ ททาวน์ เมืองอย่างเช่น โซชีในรัสเซีย ชาร์ ม เอล-ชีคในอียิปต์,
บาริ โซในสเปน กอร์ ตีนาดัมเปซโซในอิตาลี Druskininkai ในลิทัวเนี ย นิสหรื อเฟรนช์ริวีเอราของ
ฝรั่ งเศสหรื อ นิวพอร์ ต โรดไอแลนด์ เซนต์ ม อริ ต ซ์ สวิต เซอร์ แ ลนด์ หรื อ ในเขตที่ ใหญ่ ก ว่าอย่าง
ภูเขาอดีรอนเดค หรื ออิตาเลียนริ วีเอรา ที่เป็ นที่ร้ ูจกั ดี ส่วนวอลต์ดิสตีย์เวิลด์รีสอร์ ต เป็ นตัวอย่างที่
โด่งดังของรี สอร์ ทสมัยใหม่ รี สอร์ ตถือเป็ นจุดหมายปลายทางที่เพิ่มมากขึ ้นกับนักท่อ งเที่ยวทัว่ โลก
ตัวอย่างเช่นประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียง และรี สอร์ ทในแถบอเมริ กา
กลางและทะเลแคริบเบียนก็มีอยูม่ ากมาย (UrbanGuidebook, 2008)
รี สอร์ ทแห่งแรกของโลกตังขึ
้ น้ ในยุคกรี กโบราณเป็ นเมืองตากอากาศริ มชายหาดที่มีบ่อ
น ้าพุร้อน spas และเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายในยุคของจักรวรรดิโรมันหลังจากที่จกั รวรรดิโรมันได้
เสื่อมอานาจลงในยุคกลางสปาและศิลปวิทยาการแขนงต่างๆได้ รับการฟื ้นฟูอีกครัง้ ในยุคเรอเน
ซ้ องค์ และมีชื่อเสียงแพร่ หลายไปทัว่ ยุโรปเช่น ชุมชนตากอากาศที่เมืองบ้ าทประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ก่อตังขึ
้ ้นในยุคโรมันและยังได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายจนกระทัง่ ปั จจุบนั ในช่ วงปลายของ
ยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมรี สอร์ ทส่วนใหญ่ที่ได้ รับความนิยมจะอยู่ตามชนบทซึ่งเป็ นสถานที่ท่ องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามในศตวรรษที่ 20 มี รีสอร์ ทเกิดขึ ้นเป็ นจานวนมากเพื่อรองรับกลุ่มชนชัน้
กลางที่ เพิ่ ม จ านวนขึ น้ อย่ า งมากโดยเฉพาะในช่ ว งหลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถในการใช้ จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นพร้ อมๆกับ
การเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวพักผ่อนในกลุม่ ชาวยุโรป เอเชีย ญี่ปนและอเมริ
ุ่
การี สอร์ ท
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบวิวฒ
ั นาการที่หลากหลายเช่นเดียวกับโรงแรมซึ่ง
จาแนกรู ปแบบออกไปหลายประเภทเพื่ อรองรับนักท่องเที่ ยวแต่ละกลุ่ม ที่ มี ลักษณะพฤติก รรม
แตกต่างกันปั จจุบนั เกิดรี สอร์ ทรูปแบบใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับโรงแรมในเมือง ตังอยู
้ ่บริ เวณริ ม
แม่น ้าสายหลักของเมืองหรื อแหล่งช้ อปปิ ง้ ซึ่งเป็ นที่นิยมมีการให้ บริการ Spa ในลักษณะที่คอ่ นข้ าง
สมบูรณ์แบบวาง Concept การให้ บริ การที่สะท้ อนถึงความเป็ นรี สอร์ ทในเมือง Urban Resort เพื่อ
รองรับการพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์สาหรับกลุ่มลูกค้ าที่ไม่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนยังเมืองตาก
อากาศ ซึ่งค่อนข้ างไกลและต้ องการประหยัด เวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางข้ อมูลจากศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Gurusanook, 2013)
รี สอร์ ท (Resort) เป็ นแหล่งที่พกั ตากอากาศ ปลูกสร้ างเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มาพักผ่อน
ไม่ว่าจะเป็ นช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งมักจะปลูกสร้ างอยู่ในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ รูปแบบการออกแบบอาคารจะดูเข้ ากับธรรมชาติ (amazingthaitour, 2013)
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โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รี สอร์ ท) โรงแรมประเภทนี ้มักจะตังอยู
้ ่ตา่ งจังหวัด ในภูมิประเทศ
ที่ดี ห้ องพักมักจะแยกเป็ นส่วนๆ เป็ นบ้ านหรื อหลังคาเรื อนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมีกิจกรรม
ต่างๆมากมาย เช่น การปั่ นจักรยาน เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า เดินป่ า สปา เพราะจุดประสงค์ของแขกที่เข้ า
พักโรงแรมประเภทนี ้คือการพักผ่อนเป็ นหลัก ระยะเวลาเข้ าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน การ
บริการจะเป็ นแบบสบายๆ เป็ นกันเอง (RESIDENCE, 2015)
ธุ รกิ จ ที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ในอ าเภอ หัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ มี ก าร
พัฒ นาและมี แนวโน้ ม เติบโตมายิ่ง ขึน้ ยิ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวได้ มี การส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ นกั ท่องเที่ยวในแต่ละปี ทาให้ เกิดธุรกิจที่พกั ประเภท Resorts Hotel เพิ่มจานวนมาก
ขึ ้น และมีการแข่งขันกันสูงขึ ้น
ธุรกิจ Resorts Hotel ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ใช้ บริ การมักใช้ บริ การ
เพื่อจุดประสงค์ ท่องเที่ยว มากกว่าเพื่อธุรกิจ ดังนันการแข่
้
งขันจึงอยู่ในรู ปแบบของคุณภาพการ
ให้ บริ การ และชื่อเสียงของ Resorts Hotel ในเรื่ องของปั จจัยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ บริการ และ
ปั จจัยทางด้ านกายภาพอื่นๆ อีกทัง้ โรงแรม ไม่ห่างกันมากนัก รู ปแบบการบริ การไม่แตกต่างกัน
ทัง้ นี จ้ านวน Resorts Hotel ของแต่ละเขตต าบลมี จ านวนไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กับ ท าเลที่ ตัง้ ทาให้
โรงแรมหลายแห่งจาเป็ นต้ องพิจารณาปั จ จัยทางการตลาดทุกด้ านเพื่ อสร้ างความเชื่อมั่น และ
บริ การที่ ป ระทับ ใจ ทัง้ ก่ อนการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การ ระหว่างการใช้ บ ริ ก าร และกลับ มาใช้
บริการอีกครัง้ ในโอกาสต่อๆ ไป
จ านวนที่ พัก Resort Hotel ในอาเภอหัวหิ น จัง หวัดประจวบคี รีขั น ธ์ โดยจ าแนกตาม
Resorts Hotel พอสังเขป (Agoda, 2560)
ตัวเมืองหัวหินจานวน 24 แห่ง
ชายหาดหัวหินจานวน 24 แห่ง
เขาเต่า จานวน 9 แห่ง
หาดเขาตะเกียบจานวน 9 แห่ง
เขาตะเกียบจานวน 18 แห่ง
บ่อฝ้ายจานวน 2 แห่ง
ทับใต้ จานวน 3 แห่ง
หนองพลับจานวน 3 แห่ง
ป่ าละอูจานวน 3 แห่ง
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ตาราง 1 รายชื่อ Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ลาดับที่ ตัวเมืองหัวหิน
1
โรงแรมหินน ้า ทรายสวย รี
สอร์ ท
2
ดี วารี ดีวา่ เคียงหาด บีช รี
สอร์ ท
3
โรงแรมไอเรสท์ หัวหิน รี สอร์ ท
4
จี หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ มอลล์
Pearl@Hau Hin Resort
5
6
เดอะ ไฮด์อะเวย์ รี สอร์ ท หัวหิน

ระดับ ลาดับที่
3 ดาว 1

ชายหาดหัวหิน
อวานี หัวหิน รี สอร์ ต แอนด์ วิลลา

ระดับ
5 ดาว

4 ดาว 2

หัวหิน แมริ ออท รี สอร์ ตแอนด์สปา

5 ดาว

4 ดาว
3 ดาว
3 ดาว
4 ดาว

3
4
5
6

5 ดาว
5 ดาว
5 ดาว
5 ดาว

7
8
9
10
11
12

3 ดาว
4 ดาว
4 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
4 ดาว

7
8
9
10
11
12

3 ดาว 13

ฮิลตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน รี สอร์ ท
เรดิสนั บลู รี สอร์ ต หัวหิน
เซ็นทารา แกรนด์ รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่า
หัวหิน
เทวาศรม หัวหิน รี สอร์ ต
โรงแรมดุสติ ธานี หัวหิน รี สอร์ ท
ไมด้ า เดอ ซี หัวหิน
อนันตราหัวหิน รี สอร์ ท
พุทธรักษา หัวหิน รี สอร์ ต
เดอะ ปาลายานา หัวหิน รี สอร์ ต
แอนด์ วิลลา
ฮาเว่น รี สอร์ ท

3 ดาว 14
3 ดาว 15

เชอราตันหัวหิน รี สอร์ ทแอนด์สปา
ลักษสุภา รี สอร์ ท

5 ดาว
5 ดาว

3 ดาว 16
4 ดาว 17
3 ดาว 18

มาราเกช หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
สยามบีช หัวหิน รี สอร์ ท
อินเตอร์ คอนติเนนตัลหัวหินรี สอร์ ท

5 ดาว
4 ดาว
5 ดาว

3 ดาว 19
3 ดาว 20
5 ดาว 21

อิมพีเรี ยล หัวหิน บีช รี สอร์ ท
บ้ านทะเลดาว รี สอร์ ท
โรงแรมบ้ านบาหยันหัวหิน รี สอร์ ท

4 ดาว
4 ดาว
4 ดาว

13
14
15
16
17
18
19
20
21

อาศิรา บูทีค หัวหิน รี สอร์ ท
หัวหิน ลอฟท์ รี สอร์ ท
รอยัล พาวีเลียน หัวหิน รี สอร์ ท
ซีซนั่ พาเลส หัวหิน
ซิตี ้ บีช รี สอร์ ท
โรงแรมเดอะ ซีเครท หัวหิน รี
สอร์ ท
ธนวิทย์ โฮเต็ล แอนด์ สปา รี
สอร์ ท
โรงแรมนันทรา หัวหิน รี สอร์ ท
ปาล์ม เครสเซนต์ หัวหิน รี
สอร์ ท
อาศิราบูทคี หัวหิน รี สอร์ ท
บ้ านอิศรา รี สอร์ ท
The Grind Muay
Thai Resort
สาลี่ หัวหิน รี สอร์ ต
จิงส์ รี สอร์ ต
เดอะ บาราย สวีท แอนด์ สปา
รี สอร์ ท แอท ไฮแอต รี เจนซี่

5 ดาว
5 ดาว
4 ดาว
5 ดาว
5 ดาว
4 ดาว
3 ดาว
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ตารางต่อ 1 (ต่อ)
ลาดับที่ ตัวเมืองหัวหิน
22
มาราเกซ หัวหิน บายหัวหิน รี
สอร์ ท คอนโด
23
Phu Montra Luxury sea
view Pool Villa Resort
24
หลับดี รี สอร์ ท
ลาดับที่ หาดเขาตะเกียบ
1
สุภทั รา หัวหิน รี สอร์ ท
2
3
4
5
6
7
8

อนันตศิลา วิลลาบายเดอะซี
รี สอร์ ท
เรื อนกนก รี สอร์ ท
บ้ านกางมุ้ง หัวหิน ออน เดอะ
บีช รี สอร์ ท
เดอะ ปาลายานา หัวหิน รี
สอร์ ต แอนด์ วิลลา
ตะเกียบ บีช รี สอร์ ท
บ้ านสบายใจ รี สอร์ ท
My Resort Huahin F307

ระดับ ลาดับที่ ชายหาดหัวหิน
5 ดาว 22
2BR Beachfront Resort -The
Crest Santora Hua Hin
5 ดาว 23
หัวหิน บีชฟร้ อนท์ บ้ านแสนคราม
รี สอร์ ท
3 ดาว 24
เขาเต่า รี สอร์ ท หัวหิน
ระดับ ลาดับที่ เขาตะเกียบ
4 ดาว 1
Holiday Inn Resort Vana Nava
Hua Hin
4 ดาว 2
โรงแรมชมวิว รี สอร์ ท

ระดับ
3 ดาว

3 ดาว 3
3 ดาว 4

เล็ตส์ ซี หัวหิน อัลเฟรสโก้ รี สอร์ ท
อมารี หัวหิน รี สอร์ ท

4 ดาว
5 ดาว

5 ดาว 5

วรบุระ หัวหิน รี สอร์ ต แอนด์ สปา

5 ดาว

3 ดาว 6
3 ดาว 7
3 ดาว 8

3 ดาว
3 ดาว
4 ดาว

3 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
5 ดาว

นภาลัย เฮาส์ แอนด์ สปา รี
สอร์ ท
ลาดับที่ บ่อฝ้าย
1
@CHAIN Pool Villa Resort

3 ดาว 9

บันยัน รี สอร์ ท หัวหิน
โลลิโก้ รี สอร์ ท หัวหิน
เดอะ ร็ อค หัวหิน บีชฟรอนท์ สปา
รี สอร์ ท
ฟรานจิพานี รี สอร์ ท

ระดับ 10
3 ดาว 11

อีลแิ กนซี รี สอร์ ท หัวหิน
หัวหิน บัดเจ็ต แอท มาย รี สอร์ ต

3 ดาว
3 ดาว

2

3 ดาว 12

ชเล มนตา รี สอร์ ท

4 ดาว

9

Timeless Pool Villa Huahin
Resort

3 ดาว
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลาดับที่ เขาเต่า
1
บ้ านลานสวน รี สอร์ ท

ระดับ ลาดับที่
4 ดาว 13

2
3
4
5

วนา วาริ น รี สอร์ ท หัวหิน
โรงแรมไทยแลนด์ รี
สอร์ ท
พราวด์ วิลลา หัวหิน รี
สอร์ ท
โลตัส วิลล่า แอนด์ รี
สอร์ ทหัวหิน

6

Orchid Kanthana Pool
Villa Resort Hua Hin
7
โรงแรมไทยแลนด์ รี
สอร์ ท
8
มาเจสติค ครี ค กอล์ฟ
คลับ รี สอร์ ท
9
Thitinaddha Resort
Hua Hin
ลาดับที่ หนองพลับ
1
หัวหิน คอนโดเทล แอนด์
รี สอร์ ท
2
กอริ ลลา ฮิลส์ หัวหิน รี
สอร์ ท
3
อิงเขา แกลมปิ ง้ รี สอร์ ท
หัวหิน

ที่มา: (Agoda, 2560)

ระดับ
3 ดาว

3 ดาว 15
3 ดาว 16

เขาตะเกียบ
มาย รี สอร์ ต หัวหิน บาย แก
รนด์ รูม เซอร์ วิสเซส
มาย รี สอร์ ต หัวหิน
นภาลัย รี สอร์ ท แอนด์ สปา

3 ดาว 17

มาย รี สอร์ ต หัวหิน เอฟ 504

3 ดาว

3 ดาว 18

My Resort Huahin A101
Duplex Apartment With
Pool View
ทับใต้

3 ดาว

5 ดาว ลาดับที่
3 ดาว 1
4 ดาว 2
4 ดาว 3
ระดับ ลาดับที่
3 ดาว 1
3 ดาว 2
3 ดาว 3

3 ดาว
4 ดาว

ระดับ

กรี นฟิ ลด์ วัลเลย์ ฟิ ชชิ ้ง แอนด์ 4 ดาว
คอทเทจ รี สอร์ ท
บ้ านช้ างแก้ ว หัวหิน รี สอร์ ต 3 ดาว
Wanna Resort and
Yoshioka
ป่ าละอู
บ้ านดิน ห้ วยผึ ้ง รี สอร์ ท

4 ดาว
ระดับ
4 ดาว

มาย รี สอร์ ท เซอร์ วิส อพาร์ ต 3 ดาว
เมนท์
อมานี่ เรสซิเดนซ์ หัวหิน บาย 3 ดาว
หัวหิน รี สอร์ ท คอนโด
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ทาการค้ นคว้ างานวิจยั ต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับเกี่ยวกับการบริ การ
โรงแรมดังนี ้
กรัณย์ สุทธารมณ์ (2546) ได้ ทาการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ การให้ บริการ
ของโรงแรม รอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ด้ านคือ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัด
จาหน่ายด้ านส่งเสริ มการตลาด และ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ การให้ บริการของ
โรงแรมทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ลูกค้ ามีค วามพึงพอใจ ต่อการบริ การของโรงแรม รอยัลไดมอน โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ด้านผลิตภัณฑ์และด้ านจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ผ้ ลการทดสอบสมมุติ ฐ านยัง พบว่าลูก ค้ า กลุ่ม เพศ ระดับ การศึก ษา และ
ประเภทของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของโรงแรม ทังโดยรวม
้
และ
รายด้ าน ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติส่วนลูกค้ าที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อการ
บริ การของโรงแรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ เมื่อพิจ ารณารายด้ าน พบว่า
ลูก ค้ าที่ มี อายุ ต่างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่อโรงแรมด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ พ บว่าระบบ สาธารประโภค
รูปแบบของห้ องพัก หลากหลาย ความเหมาะสมของจานวนห้ องพัก สิ่งอานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์ในห้ องพัก ลูกค้ ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูง ด้ านราคา พบว่าความเหมาะสมของราคา
ห้ องพัก กับคุณภาพ บริ การและความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่ องดื่มกับคุณภาพบริ การ
ลูกค้ ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้ านการจัดจาหน่าย พบว่าการติดต่อกับพนักงาน
ขายและพนักงานขายไปติดต่อกับที่สานักงานลูกค้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้ านการส่งเสริ ม การตลาด พบว่าการจัดเทศการอาหารบุฟเฟ่ ต์ราคาประหยัดลูกค้ ามี ความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าลูกค้ าที่มี
รายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโรงแรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เพื่อพิจารณารายด้ าน โดยลูกค้ าที่มีรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านการจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ชลเลขา เพี ยรสุขเวช (2551) ได้ ศึกษาปั จ จัยความพึงพอใจและความจงรักภักดี ของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปนต่
ุ่ อโรงแรมห้ าดาว ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว จานวน 288 คน
โดยศึกษาปั จจัยพฤติกรรมผู้บริ โภค ส่วนผสมการบริ การทางการตลาด 7 ด้ าน (7P’s) และความ
จงรักภักดี ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับ ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 ด้ านราคา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้ านสถานที่ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.89 ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด อยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.46 ด้ านกระบวนการ
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ให้ บริ การอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมี
เท่ากับ 3.97 ด้ านการมีประสัมพันธ์ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และด้ านความจงรักภักดี
โดยรวม อยูใ่ นระดับอาจใช้ บริการมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ธเนศ สิริเกียรติกุล (2553) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ บริ การและความพึง
พอใจของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อ แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า โดยภาพรวมผู้มาใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมิติ เวช สุขมุ วิท มีความพึงพอใจใน
การบริ การด้ านต่างๆในระดับพอใจมาก ทัง้ ในด้ านสถานที่ ด้ านลักษณะนาเสนอทางกายภาพ ,
ด้ านผลิตภัณฑ์, ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการบริ การ ด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการตลาด
โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 เรื่ อง ได้ แก่ ความเพี ยงพอของที่ จ อดรถ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่ องแปลก เพราะผู้ม าใช้
บริ การโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มักจะนารถส่วนตัวมาเอง แต่ในขณะเดียวกัน ผู้มาใช้ บริ การ
กลับมีความพึงพอใจในความคุ้มค่าของค่าใช้ จ่ายในการรักษา แสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ วา่ ที่จอดรถไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ แต่ค้ มุ ค่ากับการรักษาที่ได้ รับจากแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นสิ่งที่
โรงพยาบาลเอกชนต้ องการมากที่สุดคือผู้ใช้ บริ การรับรู้ ได้ ถึงความคุ้มค่า( Perceived Value )ใน
การให้ การบริ การอย่างมีคุณ ภาพของโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี ของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2543)ได้ กล่าวว่าราคา ( Price ) เป็ นจานวนเงินที่บคุ คลจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าหรื อบริ การซึ่ง
แสดงเป็ นมูลค่า( Value ) ที่ผ้ ูบริ โภคจ่ายเพื่ อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากสินค้ าหรื อ
บริการ (P. Kotler, and Armstrong, Gary 1999) ซึง่ ราคานันจะมี
้ สว่ นสาคัญในการตัดสินใจซื ้อ
ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะ
ทางจิต วิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์ จ ากปั จ จัยดังนี ้ .เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้ บุคคลมี
พฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิ งมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับ
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสาร
นันด้
้ วยนอกจากนี ้ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิดค่านิยมและ
ทัศนคติ ทัง้ นีเ้ พราะวัฒ นธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ต่างกัน
อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกั นในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุน้อย
มักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
ที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายมากกว่า
คนที่ มี อายุน้อย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ ชี วิตที่ แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่ อมวลชนก็
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ต่างกัน คนที่อายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง การศึกษา เป็ น
ปั จ จัยที่ทาให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทั ศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่ มี การศึกษาสูงจะ
ได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้มีความกว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะ
เป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ามักจะ
ใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากว่า
ประเภทอื่น สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิ กิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒ
ั นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ตา่ งกัน
พรชัย สังข์สงั วาล (2547) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีตอ่ การให้ บริ การของ
โรงแรมโนโวเทล โลตัส กรุ ง เทพฯ โดยศึก ษาจากผู้บ ริ โภคจานวน 400 ซึ่ง ผลการวิ จัย พบว่ า
ผู้ใช้ บริ การส่วนมากเป็ นเพศชาย อายุ 30-39 ปี สัญชาติญี่ ปนระดั
ุ่
บการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพ
พนัก งานลูก จ้ า งรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น $3,100 หรื อ มากกว่า ต าแหน่ ง พนัก งานระดับ กลางมี
จุดประสงค์เพื่อติดต่อธุรกิจและพบว่าผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจก่อนการใช้ บริ การด้ านสถานที่อยู่
ในระดับ ค่อนข้ างพอใจมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้ านผลิตภัณ ฑ์ อยู่ในระดับค่อนข้ างพอใจอยู่ใน
ระดับ 3.53 และด้ านราคาอยู่ในระดับเฉยๆ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามล าดับ ความพึงพอใจ
ระหว่างใช้ บริ การ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ อยู่ระดับ ค่อนข้ างพอใจมี ค่าเฉลี่ ยเท่า 3.61 ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดอยู่ในระดับ ค่อนข้ างพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านสถานที่อยู่
ระดับเฉยๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 ตามลาดับ ด้ านความพึงพอใจหลังการใช้ บริ การอยู่ในระดับ
เฉยๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ซึ่งผลด้ านความพึงพอใจการใช้ บริ การโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก
พรหมพร ธรามงคล (2549) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของโรงแรม โนโวเทลกรุ งเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 213 คน โดย
ศึกษาปั จจัยคุณ ภาพการบริ การ 6 ด้ าน คือ ด้ านสิ่งที่ สัมผัสได้ ด้ านความน่าเชื่อถื อได้ ด้ านการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ค วามมั่น ใจ ด้ านการเอาใจใส่ และด้ านราคา ส่งผลต่อความพึ งพอใจ
ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ อยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ด้ านความน่าเชื่อถือได้ อยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.19 ด้ านการตอบสนอง อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้ านการให้ ความมัน่ ใจอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้ านการเอา
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ใจใส่ อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้ านราคาโดยรวม อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.95 และความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87
พรรณวดี พัฒนชัย (2551) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริ การของ
โรงแรมเชียงใหม่ภคู า จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวจานวน 150 คน โดย ศึกษาปั จจัยคุณภาพ
การบริ การ 5 ด้ าน คือด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้ านความเชื่อถือ หรื อไว้ วางใจ ด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการ ด้ านการให้ ความมั่นใจ และด้ านการเข้ าใจการรับรู้ ความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การอยู่ในลาดับมากลาดับ
แรก คือ โรงแรมตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่เข้ าถึงสะดวกค่าเฉลี่ย 3.71 ด้ านความเชื่อถือหรื อไว้ วางใจ อยู่ใน
ลาดับมาก ลาดับแรกคือ โรงแรมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ที่ดีเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ย
3.74 ด้ านการตอบสนองความต้ องการ อยู่ในลาดับมาก ลาดับแรกคือ พนักงานมีความพร้ อมและ
เต็มใจในการให้ บริ การแก่ผ้ มู าเข้ าพักและผู้ใช้ บริ การเสมอ มีคา่ เฉลี่ย 3.59 ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
อยู่ในลาดับมาก ลาดับแรกคือ พนักงานให้ บริ การอย่างมีมารยาท และสภาพ อ่อนโยน ค่าเฉลี่ย
3.70 และด้ านการเข้ าใจการรับรู้ความต้ องการของผู้รับบริ การ อยู่ในลาดับมาก ลาดับแรกคือ ทาง
โรงแรมมีความตังใจที
้ ่จะให้ บริการที่ดีที่สดุ แก่ผ้ มู าใช้ บริการในโรงแรมค่าเฉลี่ย 3.63
วรั ท ยา ปิ่ นเพชร (2552) ได้ ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อ Hip Hotel ในเขตกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุต่ากว่า 29 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด/
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี อาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 2,500 ดอลล่าร์ หรื อ ต่ากว่า และมาจากทวีปเอเชีย พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ าน
ระยะเวลาในด้ านเข้ าพัก และค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าพักมีความสัมพันธ์กบั ความตังใจในการใช้
้
บริการ
ซ ้า ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาให้ บุคคลที่ร้ ู จกั มาใช้ บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่าในทิศทางเดียวกัน ส่วนพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ าน
การได้ รับการตอบสนองความคาดหวังจากการมาใช้ บริ การ Hip Hotel ความคุ้ม ค่าจากการใช้
บริ การ ในการตอบสนองความต้ องการ ความพึงพอใจ การรับรู้ ต่อคุณ ภาพการบริ การของ Hip
Hotel เมื่ อเที ยบกับ โรงแรมประเภทอื่ น มี ความสัม พันธ์ กับ ความตัง้ ใจในการใช้ บริ การซ า้ ด้ าน
แนวโน้ ม ที่ จะแนะนาให้ บุคคลที่ ร้ ู จักมาใช้ บริ การ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
สุปราณี ศิลโกเศศศักดิ์ (2547) ได้ ศกึ ษามูลเหตุจูงใจและความพึงพอใจในการใช้ บริการ
โรงแรมจุลดิสเขาใหญ่รีสอร์ ทแอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวเป็ นจานวน 245 คน โดยศึกษาปั จจัยทัง้
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8 ด้ าน คือ ด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ านชื่อเสียงของโรงแรม ด้ านบรรยากาศและการจัดสวน ด้ านสภาพห้ อง
พนักงาน ด้ านราคา ห้ องพัก ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และกิจกรรมในโรงแรม ด้ านการรักษา
ความปลอดภัย และด้ านบริ การ พบว่า ลูกค้ าให้ ความสาคัญกับด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ านบรรยากาศ
การจัดสวน ด้ านระบบการรักษาความปลอดภัย และด้ านการบริ การ ตามลาดับผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ ยวให้ ความส าคัญ กับมูลเหตุโดยรวมด้ านโรงแรมโดยรวม และรายด้ านในระดับมาก
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ รายได้ อาชีพ จานวนครัง้ ที่เข้ าพัก และผู้ร่วมพักต่างกันมีมลู เหตุจงู ใจ ห้ องพัก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.75 และด้ านรั ก ษาความปลอดภั ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.06 นอกจากนี ้
นักท่องเที่ ยวที่ มี จานวนครัง้ ที่ เข้ าพักต่างกันมี เริ่ ม จาก 1 ครัง้ 2-4 ครัง้ และ 5 ครัง้ ขึน้ ไป พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้ าพัก 5 ครัง้ ขึ ้นไปมีมลู เหตุจงู ใจในทาเลที่ตงั ้ ด้ านบรรยากาศ การจัดสวน และด้ าน
รักษาความปลอดภัยอยูใ่ นระดับสูง
อั ญ ชลี สุ ข านนท์ ส วัส ดิ์ (2550) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมมารใช้ บริ การของลูกค้ าโรงแรมรอยัลริ เวอร์ จากการศึกษาพบว่า
ความถี่ในการเข้ าพักในรอบ 1 ปี ที่ ผ่านมา มีความแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทัศนคติต่อส่วนประสมบริ การด้ านบริ การห้ องพัก ด้ ารบริ การราคา ด้ านการ
ส่ ง เสริ ม การขาย ด้ า นพนัก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ลัก ษณะทางกายภาพ (ท าเลที่ ตัง้ ) และขัน้ ตอน
กระบวนการเข้ าพัก ยกเว้ นด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการ
มาใช้ บริ การได้ แก่การกลับมาใช้ ซ ้า และพฤติกรรมการใช้ บริ การในเรื่ องถามถี่การเข้ าพักในรอบ 1
ปี ที่ผ่านมา และวัตถุประสงค์การเข้ าพักมี ความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการมาใช้ บริ การ
ได้ แก่การกลับมาใช้ ซ ้า
อนุภ า สายบัวทอง (2550) ได้ ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงแรมฮิวตัล หัวหิน รี สอร์ ทแอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุ 50 ปี ขึ ้นไป จากทวีปยุโรป
ประกอบอาชี พ ลูกจ้ าง รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือ น 3,501– 4,000 ดอลล่าร์ มี วัต ถุป ระสงค์ ในการใช้
บริ การเพื่อการพักผ่อน ปั จจัยด้ านราคา ด้ านทาเล ที่ตงั ้ ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการโดยรวม มีอิทธิพลต่อ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับสูง ส่วนปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ และด้ านส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พ ล อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี
อิทธิพลอยู่ในระดับสูง คือความเพียบพร้ อมของสิ่งอานวยความสะดวกในห้ องพักมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.90 ภาพพจน์ และชื่อเสียงของโรงแรมฯ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ความเพียงพอของการบริ การรถ
รับ ส่ง ตามจุด ต่างๆ ในหัวหิ น มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.75 ความหลากหลายของประเภทห้ อ งพัก มี
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ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 ปั จ จัยด้ านราคาที่ มี อิท ธิ พ ลอยู่ในระดับ สูง คื อความเหมาะสมของราคา
ห้ องพัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริการที่ได้ รับมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ความเหมาะสมของราคาห้ องพัก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ไ ด้ รั บ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.94 พฤติ ก รรมความ
เหมาะสมของราคาห้ องพักเมื่อเปรี ยบเทียบในระดับและประเภท เดียวกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ความเหมาะสมของราคาห้ องพักเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาห้ องพักมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.48 ปั จจัย
ทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง คือการมีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ต่ ดิ ชายหาด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 การมี
ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ปั จจัยด้ าน ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลอยู่
ในระดับสูง คือการจัดบริ การเสริ มฟรี ให้ ใ นระหว่างเข้ าพักมีค่าเฉลี่ย 3.99 การให้ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมฯ ผ่านสื่อทางเว็บไซต์มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.78
จากการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเรื่ อง คุณ ภาพการให้ บริ การและส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากการศึกษาแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องผู้วิจยั ได้ แนวคิดทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ในด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
เนื่องจากสามารถอธิบาย
ปั จ จัย ต่า งๆ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ต่อ เดื อน ของคนที่ มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ตา่ งกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกันเชื่อมโยงกับปั จจัยภายนอก เช่น
สัง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ กับ บุค คลซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ น าปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ม าเป็ นกรอบการวิจัยและแบบสอบถามประกอบด้ วย เพศ การศึกษา อาชี พ
สถานภาพสมรส อายุ และรายได้ ต่อเดือน นามาศึกษาเรื่ องลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
ผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในด้ านแนวคิด และทฤษฏี คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผู้วิจัย ได้ ใช้ แนวคิ ด และทฤษฏี ของ
Perasuraman, Zeithamal and Berry (1985: 44) ในเรื่ องคุณ ภาพการบริ การ(Service Quality)
ซึ่งประกอบด้ วยปั จ จัย กาหนดคุณ ภาพ 10 ประการ คือ 1)ความเชื่ อถื อ ได้ (Reliability) 2) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) 3) ความรู้ ความช านาญ (Competences) 4) การเข้ าถึ ง บริ การ
(Access) 5) อั ธ ย าศั ย (Courtesy) 6) ก ารสื่ อส าร (Communication) 7) ค วาม น่ าเชื่ อ ถื อ
(Credibility) 8) ความมัน่ คง (Security) 9) ความเอาใจใส่ (Understanding) 10) การสร้ างสิ่งที่จบั
ต้ องได้ (Tangibles) และทฤษฏี ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องดังที่กล่าวข้ างต้ นแล้ วมาใช้ ในการศึกษาวิธีวัด
คุณภาพการบริ การ เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การเพื่อให้ ทราบถึงลักษณะความ

80
ต้ องการของลูกค้ าอย่าง แท้ จริ งเพื่อทาให้ ลูกค้ ารู้ สึกพึงพอใจสูงสุด เพราะถ้ าหากลูกค้ าเกิดความ
พึงพอใจจะส่งผลให้ เกิดความจงรักภักดีและความต้ องการที่จะมารับบริ การอีกครัง้ นอกจากนัน้
ลูกค้ าที่ได้ รับความพึงพอใจ จากการใช้ บริ การจะมีการประชาสัมพันธ์ตอ่ ไปยังบุคคลอื่นก่อให้ เกิด
ภาพลักษณ์ในแง่บวก ส่งผลให้ ลูกค้ าเกิดความเชื่อถือในการเข้ ารับบริ การจากโรงแรมฯ ในระยะ
ยาวซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ น าปั จ จัย คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารมาเป็ นกรอบการวิจัย และแบบสอบถาม เรื่ อ ง
คุณ ภาพการให้ บริ การ ของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท
Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในด้ านแนวคิดและทฤษฏีด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดและ
ทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) ได้ อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ของ (Kotler&Philip, 2000)ไว้ ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจที่ให้ บริ การซึ่งจะได้ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์
การตลาดซึ่งประกอบด้ วย 1.ด้ านผลิตภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็ นและความ
ต้ องการของมนุษย์ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้ องได้ และผลิตภัณฑ์ที่
จับต้ องไม่ได้ 2.ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) 3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้ อมในการนาเสนอบริการให้ แก่ลกู ค้ า ลูกค้ าจะพิจารณา
จากในด้ านทาเลที่ตงั ้ (Location) และช่องทางในการนาเสนอ บริ การ (Channels) 4. ด้ านส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แจ้ งข่าวสารหรื อชักจูงให้ เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้ บริ การและเป็ นกุญแจ
สาคัญ ของการตลาดสายสัม พันธ์ 5. ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้ อง
อาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ซึ่งจะ
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการและผู้ใช้ บริการภายใน Resort Hotel เจ้ าหน้ าที่ต้อง
มี ใ จรั ก ในงานบริ ก าร มี ทั ศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ผู้ ใช้ บริ ก าร มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญหา สามารถสร้ างค่านิ ย มให้ กับ องค์ ก ร 6. ด้ า นการสร้ างและ
น าเสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้ กบั ลูกค้ าโดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม ทังทางด้
้
ายกายภาพ
และรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ างคุณ ค่าให้ กับ ลูก ค้ า ไม่ ว่า จะเป็ นด้ า นการแต่ง กายสะอาด
เรี ยบร้ อย การเจรจาต้ องสุภาพอ่อนโยนและการให้ บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้ า
ควรได้ รับ 7.ด้ านกระบวนการ (Process)
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เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้ านการบริ การที่นาเสนอ
ให้ กับผู้ใช้ บริ การเพื่อมอบการให้ บริ การอย่างถูกต้ องรวดเร็ ว และการให้ ข้อมูลลูกค้ าที่เข้ าพักได้
อย่างถูก ต้ อ ง ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ น าส่วนประสมทางด้ า นการตลาดบริ ก ารมาเป็ นกรอบการวิจัย และ
แบบสอบถาม เรื่ องคุณ ภาพการให้ บริ การ ของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริ โภค หรื อพฤติกรรมการใช้ บริการ ผู้วิจยั
ได้ ใช้ แ นวคิ ด และทฤษฏี ข อง (P. Kotler, 1997)เป็ นการค้ น หาพฤติ ก รรมการซื อ้ ของผู้บ ริ โภค
เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้ องการของผู้บริ โภคโดยการตังค
้ าถามและคาตอบที่ได้ จะ ช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค ได้
อย่างเหมาะสมคาถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไป
ด้ วย Who (ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย) What (ผู้บริ โภคซื ้ออะไร) Why (ทาไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ) Who
(ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื อ้ ) When (ผู้บริ โภคซือ้ เมื่อใด) Where (ผู้บริ โภคซือ้ ที่ไหน) และ
How (ผู้บ ริ โภคซื อ้ อย่า งไร) เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการหรื อ 7Os ประกอบไปด้ วย Occupants
(ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย) Objects (สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ) Objectives (วัตถุประสงค์ในการซื ้อ)
Organizations (บทบาทของกลุ่ ม ต่างๆ) Occasions (โอกาสในการซื อ้ ) Outlets (ช่อ งทางหรื อ
แหล่ง ) และ Operations (ขัน้ ตอนในการตัด สิ น ใจซื อ้ ) ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ น าพฤติก รรมผู้บ ริ โภค หรื อ
พฤติกรรมการใช้ บริ การ มาเป็ นกรอบการวิจยั และแบบสอบถาม เรื่ องพฤติกรรมการใช้ บริ การ ของ
ผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในส่วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดของ กรัณย์ สุทธารมณ์ (2546) มาใช้
ในด้ านความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อการให้ บริ การของโรงแรม รอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี 4
ด้ านคือ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัด จ าหน่ายผลงานวิจัยของ ชลเลขา เพี ยรสุขเวช
(2551) ผู้วิจัย ได้ นาแนวคิด ความพึง พอใจและความจงรั กภัก ดี ของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวญี่ ปุ่ นต่อ
โรงแรมห้ าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้ ในด้ านศึกษาปั จจัยพฤติกรรมผู้บริ โภค ส่วนผสมการ
บริการทางการตลาด 7 ด้ าน (7P’s) และความจงรักภักดีผลงานวิจยั ของ พรชัย สังข์สงั วาล (2547)
ได้ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อการให้ บริ การของโรงแรมโนโวเทล โลตัส กรุงเทพฯ
ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ มาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ในส่วนของ พรหมพร ธรา
มงคล (2549) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของโรงแรม โน
โวเทล กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาปั จจัยคุณภาพการบริ การ 6 ด้ านคือ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ าน
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ความน่าเชื่อถื อได้ ด้ านการตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ ด้ านการเอาใจใส่ และด้ านราคา
ส่งผลต่อความพึงพอใจ มาใช้ ในงานวิจยั ของ พรรณวดี พัฒนชัย (2551) ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดของ
ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภคู า จังหวัดเชียงใหม่ ในด้ าน
ศึกษาปั จจัยคุณ ภาพ การบริ การ 5 ด้ าน คือด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้ านความเชื่อถื อ
หรื อไว้ วางใจ ด้ านการ ตอบสนองความต้ องการ ด้ านการให้ ความมั่นใจ และด้ านการเข้ าใจการ
รับรู้ ความต้ องการของ ผู้รับบริ การผลงานวิจยั ของ วรัทยา ปิ่ นเพชร (2552) ผู้วิจยั ได้ นามาศึกษา
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้ บริ การของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อ Hip Hotel ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านระยะเวลาในด้ านเข้ าพัก และค่าใช้ จ่ายใน
การเข้ าพักมีความสัมพันธ์ กับความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของ สุปราณี ศิลโกเศศศักดิ์ (2547)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษามูลเหตุจงู ใจและความพึงพอใจในการใช้ บริ การโรงแรมจุลดิสเขาใหญ่รีสอร์ ทแอนด์
สปาในเรื่ อง ปั จจัยทัง้ 8 ด้ าน คือ ด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ านชื่อเสียงของโรงแรม ด้ านบรรยากาศและการ
จัดสวน ด้ านสภาพห้ อง พนักงาน ด้ านราคา ห้ องพัก ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และกิจกรรมใน
โรงแรม ด้ านการรักษาความปลอดภัย และด้ านบริ การที่นักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ บริ การที่พัก และ
อนุภา สายบัวทอง (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การโรงแรมฮิวตัล หัวหิน
รี สอร์ ทแอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยศึกษาในด้ านวัตถุประสงค์ในการใช้ บริการเพื่อ
การพักผ่อน ปั จจัยด้ านราคา ด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ าน
กระบวนการโดยรวม
ผู้ วิ จัย ได้ น าผลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องในด้ านต่ า งๆ มาเป็ นกรณี ศึ ก ษาประกอบการ
ค้ นคว้ าวิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้ บริการและส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ งานวิจยั ของผู้วิจยั จะมีความแตกต่างจากงานวิจยั ที่นามาศึกษาข้ างต้ นในส่วน
ของขอบเขตการศึกษาค้ นคว้ าวิจัย ที่ มี พื น้ ในการเก็บกลุ่ม ตัวอย่างที่ แตกต่างกัน อีกทัง้ ในด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกตางกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจยั จะเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็ นที่พักประเภท Resorts Hotel อยู่ในเขตตาบลหัวหิน ตาบล
หนองแก และต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ ในด้ า นคุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ส่ว นผสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมการใช้ บริ การซึ่งผู้วิจัยได้ นาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดข้ างต้ นมา
ประยุก ต์ ใ ช้ กับ งานวิ จัย ในการก าหนดกรอบแนวคิ ด การก าหนดขอบเขตการวิ จัย การสร้ าง
แบบสอบถามและใช้ เป็ นเหตุผลสนับสนุนการพิสูจน์สมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ่งผลการศึกษา
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สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริ การในด้ านต่าง ๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้
ผู้รับบริการและและผู้ให้ บริการต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาวิจัยเรื่ อง “คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและส่วนประสมการตลาดบริ ก าร ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” โดยในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1.การกาหนดประชากรและการกลุม่ ตัวอย่าง
2.การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลอกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ บริ การ Resort Hotel
ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยนิยม ไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์เนื่องจาก สถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้
ใน 1 วัน เพราะ อาเภอหัวหิน ตังอยู
้ ห่ ่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากโดยสารทาง
รถใช้ เส้ นทางถนนพระรามที่ 2 จะใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง - 3 ชัว่ โมง หรื อถ้ าโดยสารด้ วย
เครื่ องบินใช้ เวลาเพียง 45 นาที เท่านัน้ ที่มา (travelsnook.com, 2559)
การเลือกสุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่างในการวิ จัย คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ที่ ใช้ บ ริ ก าร Resort Hotel ใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ การกาหนดขนาด
ของตัวอย่าง จานวน 400 คน จากสูตรที่ใช้ กบั การหาขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบค่าประชากร n =
Z2 / 4E2 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)โดยการคานวณประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาด
ตัวอย่างจานวน 385 คน และเพิ่ม จานวนตัวอย่าง 15 คน จะได้ เท่ากับ 400 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ ครบจานวนแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ตามเกณฑ์ความ
เต็มใจและยินดีให้ ข้อมูล การเลือกสุม่ ตัวอย่าง
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กลุ่ม ตัวอย่า งในการวิ จัย คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ที่ ใช้ บ ริ ก าร Resort Hotel ในอ าเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน เพื่อกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้ (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา 2548)ใช้ สตู รดังนี ้

n = 𝑍2
4𝐸 2

โดย n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
E = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ ไม่เกิน 5%
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยแทนค่าที่ระดับความน่าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะมีคา่ E = 0.0025 ซึง่ จะได้ ผล ดังนี ้

n = (1.96)2
4(0.05)2
= 385

n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
E = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ ไม่เกิน 5%
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยแทนค่าที่ระดับความน่าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะมีคา่ E = 0.0025 ซึง่ จะได้ ผล ดังนี ้
ดัง นัน้ ขนาดตัว อย่ า งจากการค านวณได้ เท่ า กับ 385 ตัว อย่ า ง ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ ดี และสารองความผิดพลาดของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ไว้ ผู้วิจยั จึงได้ เพิ่มจานวน
ตัวอย่างเท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทาวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่าง โดย
มีการสุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเจาะจงสถานที่ที่จะใช้
ในการเก็บ ข้ อมูล จากกลุ่ม นักท่องเที่ ยวชาวไทย ที่ ใช้ บริ การ Hotel Resort ในเขตอาเภอ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะได้ ทงหมด
ั้
3 ตาบล คือ ตาบลหัวหิน ตาบลหนองแก และตาบลหินเหล็ก
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ไฟเพราะทัง้ 3 ตาบลนี ้เป็ นพื ้นที่ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและใกล้ แหล่งที่พกั มากที่สดุ ใน อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (wikipedia, 2558)
2. ตามความสะดวก (Convenience Sampling) กับผู้ที่เต็มใจและยินดีสละเวลาให้
ข้ อมูลในการเก็บข้ อมูลที่ ตาบลหัวหิน จะเก็บข้ อมูลที่ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้ รุ่งหัวหิน ตาบลหนอง
แก จะเก็บข้ อมูลที่ The Cicada Market หรื อตลาดจักจัน่ และตาบลหินเหล็กไฟ จะเก็บข้ อมูลที่จดุ
ชมวิวเขาหินเหล็กไฟอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การสร้ างเคร่ องมอที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึก ษาวิจัย ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นคาถามชนิดปลายปิ ด (Close-End response question)
ซึ่งผู้วิจัยได้ ออกแบบและสร้ างขึน้ จากการรวมรวบและศึกษาข้ อมูลจากตารา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและสร้ างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั โดยได้ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะโดยทัว่ ไปของผู้บริโภค ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามเลือกตอบปลายปิ ด (CloseEnd response question) แบบหลายตัวเลือกโดยให้ เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ (Multiple choices) ใช้
ระดับการวัดข้ อมูล 2 รูปแบบ คือ
แบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ เพศ สถานภาพ และอาชีพ
แบบการเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.เพศ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Closed-ended question) โดยใช้ ระดับการ
วัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ดังนี ้
1.1 เพศหญิง
1.2 เพศชาย
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2. อายุ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) แบบสอบถามชนิด
ปลายปิ ด (Closed-Ended response question) โดยการกาหนดช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช 2542)
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด − ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้

ข้ อมูลรายงานผลสารวจภาวการณ์ ทางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2557
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้ ใช้ เกณฑ์การสารวจผู้มีงานทาอายุตงแต่
ั ้ 18 - 51 ปี ดังนัน้ การวิจยั
ในครัง้ นี ้จึงได้ ใช้ ชว่ งอายุดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่วงอายุ โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 5 ช่วง
ดังนี ้
ช่วงอายุ =

51 − 18
= 6.6
5

2.1. ช่วงอายุที่ใช้ ในแบบสอบถาม ดังนี ้
2.1.1 18 - 24 ปี
2.1.2 25 - 31 ปี
2.1.3 32 - 38 ปี
2.1.4 39 - 45 ปี
2.1.5 ตังแต่
้ 46 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
3.1 โสด
3.2 สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
3.3 หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) .
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
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5. อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
5.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ห้ างร้ าน
5.4 เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
5.5 อื่นๆ โปรดระบุ………………….
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) โดย
กาหนดช่วงรายได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2542)
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด − ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้

การกาหนดรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนขันต
้ ่าซึ่งคานวณจากอัตรารายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื่ อใน
ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 20,892 บาทต่อครัวเรื อน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2558)ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้
จึงได้ ใช้ ช่วงรายได้ ดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่วงรายได้ โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 5 ช่วง
ดังนี ้
ช่วงรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน =

50,000 − 20,000
5

= 6,000 บาท

แบ่งช่วงรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ใช้ ในแบบสอบถาม ดังนี ้
6.1 20,000 – 25,999 บาท
6.2 26,000 – 31,999 บาท
6.3 32,000 – 37,999 บาท
6.4 38,000 – 43,999 บาท
6.5 ตังแต่
้ 44,000 บาทขึ ้นไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านคุณภาพการให้ บริ การ (Service Quality) ได้ แก่ สิ่งที่
สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ ความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ เป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด ซึ่งเป็ นคาถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดของ (Likert Scale)
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โดยลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับการให้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละลาดับชันใช้
้ สตู รการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ โดย
ใช้ เกณฑ์จากสูตรต่อไปนี ้ (มัลลิกา บุนนาค 2537)
ช่วงความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

ชันสู
้ งสุด − ชันต
้ ่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.8
จากนันน
้ ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ยโดยกาหนดความสาคัญของระดับความคิดเห็น
ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ ย 4.21– 5.00 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นคุณ ภาพการ
ให้ บริการระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นคุณ ภาพการ
ให้ บริการระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นคุณ ภาพการ
ให้ บริการระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นคุณ ภาพการ
ให้ บริการระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.80 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นคุณ ภาพการ
ให้ บริการระดับไม่ดีอย่างมาก
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) (วรัทยา ปิ่ น
เพชร 2552) ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านราคาค่าที่พกั ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากรในการให้ บริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ านลักษณะทาง
กายภาพโดยใช้ ลักษณะคาถามแบบ(Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดของ (Likert Scale) โดย
ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้ วยค าถามที่ ใช้ ระดับ การวัดข้ อมูล ประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับการให้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละลาดับชันใช้
้ สตู รการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ โดย
ใช้ เกณฑ์จากสูตรต่อไปนี ้ (มัลลิกา บุนนาค 2537)
ช่วงความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

ชันสู
้ งสุด − ชันต
้ ่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.8
จากนันน
้ ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกาหนดความสาคัญของระดับความคิดเห็น
ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิด เห็น ด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิด เห็น ด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิด เห็น ด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริ โภคมี ความคิด เห็น ด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ด (Close-ended respond questions) โดยใช้ ระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั น้
(Interval Scale) ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่งมี เกณฑ์ การให้ คะแนน คือ การ
คานวณอัตราภาคชัน้ เพื่อแปรผลคะแนนในแต่ละช่วงประกอบด้ วย
ระดับ 5 หมายถึง ดีกว่ามาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ / เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ด้ อยกว่า
ระดับ 1 หมายถึง ด้ อยกว่ามาก
ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่ง ผลจากการคานวณโดยใช้ สูตรการคานวณ
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี
้ ้ (มัลลิกา บุนนาค 2537)
ช่วงความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

ชันสู
้ งสุด − ชันต
้ ่าสุด
จานวนชัน้
5−1
5

= 0.8
ซึง่ ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ ยที่ วัดได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การมีความชอบ
มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ ยที่ วัดได้ 3.41 – 4.00 หมายถึง นักท่องเที่ ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การมีความชอบ
มาก

92
ค่าเฉลี่ ยที่ วัดได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การมีความชอบ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้ บริการชอบน้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.00 –1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การไม่ชอบไม่ชอบ
น้ อยที่สดุ
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ
1. ศึกษาข้ อมูลจากตารางเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ นักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขต
อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ และสร้ างแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ท าการทดสอบ โดย
แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นมาจะต้ องมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุม่ ตัวอย่าง
ของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
3. สร้ างแบบสอบถามซึง่ แบ่งเป็ น 4 ส่วนโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
-ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
-. ระดับการศึกษา
-. อาชีพ
-. รายได้ เฉลี่ย
-ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านคุณภาพการให้ บริการ
- สิ่งที่สมั ผัสได้
- ความน่าเชื่อถือได้
- การตอบสนอง
- การให้ ความมัน่ ใจ
- การเอาใจใส่
-ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการ
- ผลิตภัณฑ์และบริการ
- ราคาค่าที่พกั

93
- ช่องทางจัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- บุคลากรในการให้ บริการ
- กระบวนการให้ บริการ
- ลักษณะทางกายภาพ
- ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4.นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเติม
5.นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
สารนิพ นธ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งเสร็ จสมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้ใช้ บริ การ Resort Hotel จานวน 40 ชุด แล้ วนาผลที่ได้ ไปใช้ ทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548) ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 << 1 โดยค่าที่ใกล้ เคียง 1 มากแสดงถึงความเชื่อมัน่ ที่สูง
โดยทังนี
้ ้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ จะต้ องมีคา่ เกิน 0.07 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2546) โดยผลการ
ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เรี ยงตามข้ อมูลแต่ละด้ าน มีผลดังนี ้
ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้ บริการ
สิ่งที่สมั ผัสได้
ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง
การให้ ความมัน่ ใจ
การเอาใจใส่

มีความเชื่อมัน่
มีความเชื่อมัน่
มีความเชื่อมัน่
มีความเชื่อมัน่
มีความเชื่อมัน่

0.701
0.798
0.880
0.824
0.714
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ส่วนที่3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ราคาที่พกั
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
บุคลากรในการให้ บริการ
กระบวนการให้ บริการ
ลักษณะทางกายภาพ

มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน
มีความเชื่อมัน

0.777
0.833
0.740
0.719
0.748
0.879
0.773

6.นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึก ษาวิจัยเรื่ อง “คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและส่วนประสมการตลาดบริ ก าร ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลดังนี ้
1. ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ศึ ก ษาเอกสารข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยั ทีเกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ มากจากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 ชุด โดยการตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Self-respond Questionnaire)
ตามสถานที่ที่กาหนดไว้ จนได้ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่ได้ กาหนดไว้ การจัดทาและ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบข้ อมู ล (Editing) คณะผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้ องเรี ยบร้ อยมาลงรหัสตามที่ได้ กาหนด
รหัสไว้ ลว่ งหน้ า
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3. การประมวลผลข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว ได้ นามาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ประมวลผลข้ อมูลซึ่งใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for
Social Science หรื อ SPSS)
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ประกอบด้ วย
1.1 ค่ า ร้ อ ย ล ะ (Percentage) เพื่ อ ใช้ ใน ก ารแ ป ล ค วาม ห ม าย ข อ งข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สูตร ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2548 น.
214)
𝑓

ค่าร้ อยละ (𝑃) = [ ]
𝑛

𝑥 100

เมื่อ

P แทน ร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
f แทน ความถี่ในการปรากฏของข้ อมูล
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลในด้ านต่างๆ โดยใช้
สูตรหาค่าคะแนนเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)
ค่าคะแนนเฉลีย่ = 𝑥̅ = ∑x

𝑛
เมื่อ X แทนค่าเฉลี่ย
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ ในการแปลความหมายของ
ข้ อมูลในด้ านต่างๆ โดยใช้ สตู รค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2541 น. 65)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑆. 𝐷. =

√n ∑ X2 −(∑ X)2
n(n−1)

เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑X) 2 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.4 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability of the test) โดยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)
เมื่อ αแทน ค่าความเชื่อมัน่ หรื อ Alpha Coefficient
α=

𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ /𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (k − 1)𝑐𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ /𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

k แทน จานวนคาถาม
covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
variance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาตอบ
2 สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบด้ วย
2.1 สถิ ติ Independent t - test ทดสอบความแตกต่า งระหว่า งค่า เฉลี่ ย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)โดยมีสตู รดังนี ้
ในการทดสอบ t - test หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ ค่า t
จากการทดสอบความแตกต่างด้ วย Equal Variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของ
ข้ อ มูล ไม่ เท่ า กัน ทุก กลุ่ม จะใช้ ค่า t จากการทดสอบความแตกต่า งด้ ว ย Equal Variance not
assumed โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene’s test
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2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ตัวอย่าง เท่ากัน

𝑆12 = 𝑆22

𝑋̅1 − 𝑋̅2

𝑡=

(𝑛 − 1)𝑆12 + (𝑛2 − 1)𝑆22 1
1
√ 1
[𝑛 + 𝑛 ]
𝑛1 + 𝑛2 − 2
1
2
𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2

เมื่อ 𝑡 แทน ค่าการแจกแจงใช้ พิจารณาใน t-distribution
̅𝑋1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 1
𝑋̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 2
𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 1
𝑆22 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 2
𝑛1 แทน ขนาดของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 1
𝑛2 แทน ขนาดของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 2
𝑑𝑓 แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
2.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (S1≠ S2)
𝑋̅1 − 𝑋̅2
𝑆2 𝑆2
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

โดยใช้ คา่ Degree of freedom (𝑑𝑓) ดังนี ้
𝑑𝑓 =

𝑆2 𝑆2
(𝑛1 + 𝑛2 )
1
2
2

2

2

𝑆2
𝑆2
(𝑛1 )
(𝑛2 )
1
2
𝑛1 − 1 + 𝑛2 − 1

เมื่อ 𝑡 แทน ค่าสถิตทิ ี่จะใช้ เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตจากการแจกแจง
แบบ t–test เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
̅𝑋1แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 1
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….𝑋̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 2
…..𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 1
…..𝑆22 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม
่ ตัวอย่างที่ 2
…𝑛1 แทน ขนาดตัวอย่างกลุม
่ ที่ 1
…..𝑛2 แทน ขนาดตัวอย่างกลุม
่ ที่ 2
…..𝑑𝑓 แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)

2.2 สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis Variance)
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป มีสูตรดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)
2.2.1 ใช้ คา่ F – test กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา 2545 น. 293) มีสตู ร ดังนี ้
𝐹=

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑤)

เมื่อ F แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
df แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่ (n-k)
k แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
n แทน จานวนตัวอย่างทังหมด
้
SS(B) แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)
SS(W) แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)
MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Squares betwee
groups)
MS(W) แทน ค่า ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square within
groups)
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติแล้ วต้ องทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อไป เพื่ อดูว่ามี คู่ใดบ้ างที่ แตกต่างกันโดยใช้ วิธี Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2548)
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𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1 − ∝⁄2 ; 𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸

1
1
+
𝑛𝑖
𝑛𝑗

โดยที ่ 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗
เมื่อ LSD แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากรกลุม่ i และ j
t1 – α/2; n – k แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n – k
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(w)
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
nj แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ j
α แทน จาความคลาดเคลื่อน
2.2.2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ใช้ ในกรณี ที่ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่
ละกลุ่ ม ไม่ เ ท่ า กัน โดยดูจ ากสถิ ติ Levene’s test ซึ่ ง ใช้ ท ดสอบความแตกต่า งระหว่ า งความ
แปรปรวนขอกลุ่มตัวแปร เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.5 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีความ
แปรปรวนแตกต่างกันมีสตู รดังนี ้ Brown – Forsythe (Hartung, 2001)
𝛽=

โดยที่

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

𝑀𝑆(𝑊) ∑

𝐾

(1 −

𝑡=1

𝑛𝑖 2
)𝑆
𝑁 𝑡

เมื่อ β แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown – Forsythe
MS(B) แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MS(W) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับ Brown – Forsythe
K แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
N แทน ขนาดของประชากร
St2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดาเนินการทดสอบความแตกต่างของ
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ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิตเิ ป็ นรายคูต่ อ่ ไปโดยสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ าง
𝑡=

𝑋̅𝑖 − 𝑋̅𝑗
1
1
𝑀𝑆(𝑤) (𝑛 + 𝑛 )
𝑖
𝑗

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 มีสูตรดังนี ้ Dunnett’s T3
(วิเชียร เกตุสิงห์ 2543)
เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t-distributi
MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square
within group) สาหรับ Dunnett’s T3
X1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
X2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
nj แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
2.3 สถิติสมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson product moment
correlation coefficient) ใช้ หาค่าความสัม พันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่ เป็ นอิสระต่อกัน มี สูตรดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2545)
𝑟𝑥𝑦 =

เมื ่อ

𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√[𝑛 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)][𝑛 ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌)]

rxy แทน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์

แทน ผลรวมของคะแนน X
∑Y แทน ผลรวมของคะแนน Y
∑X2 แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกำลังสอง
∑Y2 แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกำลังสอง
∑XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่ำง X และ Y
n
แทน จำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง -1<r <1 ดังนี ้
∑X
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1.ค่า r เป็ นลบแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม คือถ้ า X เพิ่ม
Y จะลด ถ้ า X ลด Y จะเพิ่ม
2.ค่า r เป็ นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันข้ าม คือถ้ า X
เพิ่ม Y จะเพิ่ม ถ้ า X ลด Y จะลดลงด้ วย
3.ถ้ า r มี ค่าเข้ าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มี ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ กันมาก
4.ถ้ า r มีคา่ เข้ าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามและมี
ความ สัมพันธ์กนั มาก
5.ถ้ า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
6.ถ้ า r เข้ าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีคมสัมพันธ์กนั น้ อย
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2546)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความหมาย
0.91 – 1.00
มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.71 – 0.90
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.31 – 0.70
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.01 – 0.30
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การและส่วนประสมการตลาดบริ การ
ที่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
̅
X

แทน
แทน
S.D.
แทน
t-test
แทน
F-test
แทน
F-Prob.,p
แทน
SS
แทน
MS
แทน
df
แทน
LDS
แทน
r
แทน
Sig.(2-tailed) แทน
H0
แทน
H1
แทน
*
แทน
**

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าการทดสอบ Independent Sample t – test
ค่าการทดสอบ One – Way ANOVA
ความน่าจะเป็ นสาหรับการบอกนัยสาคัญทางสถิติ (Probability)
ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of Squares)
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนนเฉลี่ย (Mean of Squares)
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
Least Significant Difference
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบภาพคาอธิบายโดยแบ่งออเป็ น
5 ส่วนตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ว นที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ย วกับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พักประเภท Resorts
Hotel
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้ อ ดังนี ้
1. นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
2. คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พัก ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
(Percentage) ดังแสดงตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจานวนและค่าร้ อยละเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลประชากรศาสตร์ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
18 – 24 ปี
25 – 31 ปี
32 – 38 ปี
39 – 45 ปี
ตังแต่
้ 45 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
แยกกันอยู/่ หม้ าย/อย่าร้ าง
รวม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
4.ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

254
146
400

63.5
36.5
100.0

33
123
157
52
35
400

8.2
30.8
39.2
13.0
8.8
100.0

217
125
58
400
จานวน (คน)

54.3
31.2
14.5
100.0
ร้ อยละ

35
295
73
400

8.8
72.0
18.2
100.0
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ตาราง 2 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5.อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้ าง/พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
อื่นๆ เช่น ชาวสวน/แม่บ้าน
รวม
6. รายได้ เฉลี่ย
20,000 – 25,999 บาท
26,000 – 31,999 บาท
32,000 – 37,999 บาท
38,000 – 43,999 บาท
ตังแต่
้ 44,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

14
42
276
61
7
400

3.5
10.5
69.0
15.2
1.8
100.0

146
60
77
41
76
400

36.5
15.0
19.3
10.2
19.0
100.0

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้จานวน 400 คน โดยจาแนกตามด้ าน ดังนี ้
เพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ
63.5 และ เพศหญิงจานวน 146 คิดเป็ นร้ อยละ 36.5
อายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 32-38 ปี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ
39.2 รองลงมาคื อ อายุ 25 -31 ปี จ านวน 123 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.8 และอายุ 39 - 45 ปี
จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.0 อายุ 45 ปี ขึ ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 และอายุ
18-24 ปี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.2 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 217 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.2 รองลงมาคือสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 และ
สถานภาพแยกกันอยู/่ หม้ าย/อย่าร้ าง 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 ตามลาดับ
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ระดับ การศึก ษา พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 292 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.0 รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 73
คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.2 และการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี 35 จานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8
ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนจานวน 276 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 69.0 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการจานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.2 อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 อาชีพนักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 และอาชีพอื่นๆ เช่น ชาวสวน แม่บ้าน จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000
– 25,999 บาท จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมาคือมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 –
37,999บาท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.3 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตังแต่
้ 44,000 บาท ขึ ้นไป
จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 26,000 – 31,999 บาทขึ ้นไปจานวน 60
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 38,000 – 43,999 บาท จานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.2 ตามลาดับ
เนื่องจากข้ อมูลประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุแ ละสถานภาพมีความถี่ของข้ อมูลกระจาย
ตัวอย่างไม่สม่าเสมอ และมีความถี่น้อยเกินไปผู้วิจยั จึงได้ ทาการรวบรวมกลุ่มข้ อมูลใหม่เพื่อให้ การ
กระจายของข้ อมูลมีความสม่าเสมอเพื่อทาการทดสอบสมมติฐานซึง่ ได้ กลุ่มใหม่ ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงจานวนและค่าร้ อยละเกี่ยวกับข้ อมูลอาชีพ จัดกลุม่ ใหม่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. อาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้ าง/พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ/นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ เช่น ชาวสวน แม่บ้าน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

42
276
82

10.5
69.0
20.5

400

100.0

107
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยที่นามาจัดกลุม่ ใหม่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
อาชีพพบว่าผู้ที่ตอบคาถามส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้ าง/พนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 276
คิดเป็ นร้ อยละ 69.0 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ/นักเรี ยน นักศึกษา/อาชีพอื่นๆ เช่น
ชาวสวน/แม่บ้าน จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 และอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริการ ที่
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
1. สถานที่ตงโรงแรมมี
ั้
ความสะดวกในการเดินทางหา
ง่าย
2.โรงแรมมีบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
หลากหลายเช่น สระว่ายน ้า ห้ องอบไอน ้า ห้ องออก
กาลังกาย และอุปกรณ์ออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
3.ห้ องพักมีความสะอาด
สิ่งที่สมั ผัสได้ โดยรวม

̅
X
4.27

S.D.
0.56

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก

4.20

0.64

ดี

4.43
4.30

0.55
0.46

ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 4 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาปั จจัยคุณภาพการบริการในด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เป็ นรายข้ อ
พบว่าข้ อห้ องพักมีความสะอาดมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 รองลงมา สถานที่ตงโรงแรมมี
ั้
ความสะดวกในการเดินทางหาง่ายมีโดยมีความคิดเห็น
ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือโรงแรมมีบริ การและสิ่งอานวย
ความสะดวกหลากหลายเช่นสระว่ายนา้ ห้ องอบไอนา้ ห้ องออกกาลังกายและอุปกรณ์ ออกกาลัง
กายอย่างเพียงพอโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการด้ านความ
น่าเชื่อถือ
4.โรงแรมมีชื่อเสียงด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
5.ระบบการจองห้ องพักและการรับชาระเงินมี
ความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
6.เมื่อทางโรงแรมสัญญาว่า จะให้ บริการบางอย่าง
กับลูกค้ าทางโรงแรมก็สามารถให้ บริ การได้ ตามที่
สัญญาภายในเวลาที่กาหนด
ความน่าเชื่อถือโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.23
4.39

0.56
0.54

ดีมาก
ดีมาก

4.29

0.59

ดีมาก

4.30

0.48

ดีมาก

จากตาราง 5 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาปั จจัยคุณภาพการบริ การในด้ านความน่าเชื่อถือเป็ นราย
ข้ อพบว่าทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ประกอบด้ วยระบบการจองห้ องพักและการรับชาระ
เงิน มี ความถูกต้ องและน่าเชื่ อ ถื อ ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.39 รองลงมา เมื่ อทาง
โรงแรมสัญญาว่าจะให้ บริ การบางอย่างกับลูกค้ าทางโรงแรมก็สามารถให้ บริ การได้ ตามที่สญ
ั ญา
ภายในเวลาที่ กาหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดโรงแรมมีชื่ อเสียงด้ าน
คุณภาพในการให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลาดับ
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านการตอบสนอง
ความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการด้ านการ
ตอบสนอง
7.พนักงานมีจานวนเพียงพอ สามารถ
ให้ บริการลูกค้ าได้ ทวั่ ถึงและทันตามเวลาที่
ลูกค้ าต้ องการ
8.พนักงานมีความเอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาและ
แก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ว
9.พนักงานเต็มใจและพร้ อมให้ บริการอย่าง
รวดเร็ว
การตอบสนองโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.16

0.62

ดี

4.31

0.63

ดีมาก

4.34

0.64

ดีมาก

4.27

0.56

ดีมาก

จากตาราง 6 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาปั จจัยคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองเป็ นราย
ข้ อ พบว่าข้ อพนักงานเต็มใจและพร้ อมให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา พนักงานมีความเอาใจใส่ต่อปั ญ หาและแก้ ไข
ปั ญหาอย่างรวดเร็ วโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ พนักงานมีจานวนเพียงพอ สามารถให้ บริการลูกค้ าได้ ทวั่ ถึงและทันตามเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ
โดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
ความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการด้ านการให้
ความมัน่ ใจ
10.พนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ องและชัดเจน
11.พนักงานมีความรู้สามารถให้ ข้อมูลและ
ตอบคาถามของท่านได้ เป็ นอย่างดี
12.ทางโรงแรมให้ ความสาคัญกับข้ อติชมและ
ปั ญหาของลูกค้ าและสามารถแก้ ไขได้ อย่าง
รวดเร็ว
การให้ ความมัน่ ใจโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.29

0.57

ดีมาก

4.26

0.56

ดีมาก

4.24

0.63

ดีมาก

4.26

0.53

ดีมาก

จากตาราง 7 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.26 เมื่ อพิ จ ารณาปั จ จัยคุณ ภาพการบริ ก ารในด้ านการให้ ค วามมั่น ใจ
โดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมี ความคิดเห็นในระดับดีม าก ประกอบด้ วยพนักงานสามารถ
สื่อสารกับลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ โดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา
พนักงานมีความรู้ สามารถให้ ข้อมูลและตอบคาถามของท่านได้ เป็ นอย่างดี โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26 ข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุดทางโรงแรมให้ ความส าคัญ กับข้ อติช มและปั ญ หาของลูกค้ าและ
สามารถแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็วโดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามลาดับ

111
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การเอาใจใส่
ความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการด้ านการเอา
ใจใส่
13.พนักงานให้ ความใส่ใจในความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
14.พนักงานสามารถจดจาลูกค้ าและ
ความชอบ ไม่ชอบของลูกค้ าได้
15.พนักงานให้ บริการด้ วยความสุภาพ เป็ น
มิตรมีอธั ยาศัยไมตรี ตอ่ ลูกค้ า
การเอาใจใส่โดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.07

0.66

ดี

3.95

0.72

ดี

4.35

0.58

ดีมาก

4.12

0.53

ดี

จากตาราง 8 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีโดยมี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาปั จจัยคุณภาพการบริการในด้ าน
การเอาใจใส่โดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อพนักงานให้ บริ การด้ วยความสุภาพ เป็ นมิตรมีอธั ยาศัย
ไมตรี ต่อลูกค้ าค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมี ความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา
พนักงานให้ ความใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าเป็ นรายบุคคลโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ พนักงานสามารถจดจาลูกค้ าและความชอบ ไม่ชอบ
ของลูกค้ าได้ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลาดับ

112
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านผลิตภัณฑ์
และบริการ
1.ภายในห้ องพักมีอปุ กรณ์เครื่ องใช้ เตรี ยมไว้
ให้ บริการครบถ้ วน เช่น เครื่ องอาบน ้าต่างๆ
ผ้ าขนหนู ไดร์ เป่ าผม เป็ นต้ น
2.อาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมมีให้ เลือก
หลากหลาย
3.โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชัว่ โมงโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่
บริเวณต่างๆของโรงแรม.
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.34

0.55

ดีมาก

4.17

0.64

ดี

4.37

0.62

ดีมาก

4.30

0.50

ดีมาก

จากตาราง 9 จะเห็ น ได้ ว่านัก ท่อ งเที่ ย วที่ ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์และ
บริ การโดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อโรงแรมมี การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยมี
พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่บริ เวณต่างๆของโรงแรมมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นใน
ระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา ภายในห้ องพักมีอปุ กรณ์เครื่ องใช้ เตรี ยมไว้ ให้ บริ การ
ครบถ้ วน เช่น เครื่ อ งอาบน า้ ต่างๆ ผ้ าขนหนู ไดร์ เป่ าผม โดยมี ค วามคิด เห็ น ในระดับ ดี ม าก มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.34 ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุ ด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ของโรงแรมมี ใ ห้ เลื อ ก
หลากหลายโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามลาดับ

113
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านราคาค่าที่พกั
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านราคาค่าที่
พัก
4.ท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ได้ รับในจาก
การเข้ าพักที่โรงแรมในครัง้ นี ้มีคา่ บริ การที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับจานวนเงินที่ทา่ น
จ่ายไป
5.ท่านคิดว่าราคาอาหารและเครื่ องดื่มของ
โรงแรมมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับ
จานวนเงินที่จา่ ยไป
6.สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม
มีราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่า เช่น ห้ องพัก
มีบริเวณกว้ าง
ราคาค่าที่พกั โดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.24

0.57

ดีมาก

4.14

0.70

ดี

4.19

0.65

ดี

4.19

0.55

ดี

จากตาราง 10 จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้ านราคาที่พกั โดยรวมเป็ น
รายข้ อ พบว่าข้ อ ท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ได้ รับในจากการเข้ าพักที่โรงแรมในครัง้ นี ้มีคา่ บริ การที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับจานวนเงินที่ทา่ นจ่ายไปค่าเฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมมีราคาที่เหมาะสม และ
คุ้ม ค่า เช่น ห้ อ งพัก มี บ ริ เวณกว้ างโดยมี ความคิดเห็ น ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 ข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดท่านคิดว่าราคาอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับ
จานวนเงินที่จา่ ยไปโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 4.14 ตามลาดับ

114
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย
7.ท่านสามารถเลื่อนวันเข้ าพักได้ โดยไม่มี
ค่าบริ การ
8.สามารถทาการจองโรงแรมได้ หลายช่องทาง
เช่น ทางอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ เป็ นต้ น
9.ระบบการชาระเงินค่าบริการที่สะดวกและ
หลายช่องทาง
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.04

0.77

ดี

4.45

0.57

ดีมาก

4.41

0.61

ดีมาก

4.30

0.53

ดีมาก

จากตาราง 11 จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บ ริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อ สามารถท าการจองโรงแรมได้ หลายช่องทาง เช่น ทาง
อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา ระบบการชาระเงินค่าบริ การที่สะดวกและหลายช่องทางโดยมี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สุดท่านสามารถเลื่อนวัน
เข้ าพักได้ โดยไม่มีคา่ บริการโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 4.04 ตามลาดับ

115
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านการส่งเสริม
การตลาด
10.ท่านใช้ บริการเป็ นประจาเนื่องจากมีการลดราคา
11.มีการประชาสัมพันธ์โรงแรมอย่างต่อเนื่อง
12.บริการแพ็คเก็จสาหรับผู้ที่มาพักแบบเดี่ยวหรื อ
เป็ นกรุ๊ป
ด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.03
4.04
4.11

0.73
0.69
0.68

ดี
ดี
ดี

4.06

0.59

ดี

จากตาราง 12 จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวม เป็ นรายข้ อ พบว่าทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับดี ประกอบด้ วยบริ การแพ็คเก็จสาหรับผู้
ที่ ม าพักแบบเดี่ยวหรื อเป็ นกรุ๊ ป มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ดโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.11 รองลงมา มี การ
ประชาสัมพันธ์ โรงแรมอย่างต่อเนื่องโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ท่านใช้
บริการเป็ นประจาเนื่องจากมีการลดราคาโดย มีคา่ เฉลี่ย 4.03 ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านบุคลากรในการ
ให้ บริการ
13.กิริยามารยาทของพนักงานสุภาพเรี ยบร้ อยดี
14.พนักงานสามารถสื่อสารได้ หลายภาษา
15.พนักงานสามารถแนะนาหรื อแก้ ไขปั ญหา
ให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
ด้ านบุคลากรในการให้ บริการโดยรวม

̅
X

S.D.

4.33
4.13
4.28

0.58
0.65
0.60

ระดับความ
คิดเห็น
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.25

0.52

ดีมาก

จากตาราง 13 จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดั บดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านบุคลากรในการ
ให้ บริการโดยรวม เป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อกิริยามารยาทของพนักงานสุภาพเรี ยบร้ อยดี มีคา่ เฉลี่ยมาก
ที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา พนักงานสามารถแนะนา
หรื อแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด พนักงานสามารถสื่อสารได้ หลายภาษาโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ตามลาดับ
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ
16.พนักงานให้ ความเอาใจใส่กบั ทุกความต้ องการ
ของท่าน
17.พนักงานให้ บริการรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน
18.พนักงานมีการทางานที่ประสานสอดคล้ อง
ต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืน
ด้ านกระบวนการให้ บริการโดยรวม

̅
X

S.D.

4.23

0.59

ระดับความ
คิดเห็น
ดีมาก

4.27
4.21

0.62
0.62

ดีมาก
ดีมาก

4.24

0.56

ดีมาก

จากตาราง 14 จะเห็น ได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.24 เมื่ อพิ จ ารณาปั จ จัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การโดยรวม เป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับที่ดีมาก ประกอบด้ วยพนักงาน
ให้ บริ การรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 รองลงมา พนักงานให้ ความเอาใจใส่กับทุกความต้ องการของท่านโดย มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.23 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ พนักงานมีการทางานที่ประสานสอดคล้ องต่อเนื่องกันอย่าง
กลมกลืนโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามลาดับ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพการให้ บริ การ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ
19.โรงแรมมีห้องพักที่มีการออกแบบตกแต่งที่
หรูหราและสวยงาม
20.เว็บไซต์ของโรงแรมมีข้อมูลด้ านห้ องพัก
และบริการต่างๆของโรงแรม โดยมี
ภาพประกอบที่
21.โรงแรมมีบรรยากาศที่อบอุน่ และเป็ นมิตร
ด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวม

̅
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.14

0.56

ดี

4.28

0.62

ดีมาก

4.30
4.24

0.55
0.49

ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 15 จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.24 เมื่ อพิ จ ารณาปั จ จัยส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านลักษณะทาง
กายภาพโดยรวม เป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อ โรงแรมมีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็ นมิตรมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดโดยมี ความคิดเห็นในระดับดีม าก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา เว็บไซต์ของโรงแรมมี
ข้ อมูลด้ านห้ องพัก และบริ การต่างๆของโรงแรม โดยมีภาพประกอบที่โดยมีความคิดเห็นในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดโรงแรมมีห้องพักที่มีการออกแบบตกแต่งที่
หรูหราและสวยงามโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel
ตาราง 16 แสดงจานวนและค่าร้ อยละเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พฤติกรรมการใช้ บริการ
1.วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สดุ ในการใช้ บริการ
ติดต่อธุรกิจ
พักผ่อน (เพื่อน/ ครอบครัว)
ประชุมสัมมนา
มากับกลุม่ ทัวร์
รวม
2.สาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทา่ นเลือกเข้ าพัก
ความชอบส่วนตัว
ทาเลที่ตงั ้
อัตราค่าห้ องพัก
คาแนะนาจากคนรู้จกั
ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น การตกแต่งดีไซด์
รวม
3.วิธีที่ท่านเลือกใช้ ในการสารองห้ องพัก
โทรศัพท์
ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent)
อินเทอร์ เนต/ เว็บไซต์
บริษัทท้ องถิ่น
อื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน่
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

6
381
9
4
400

1.5
95.3
2.2
1.0
100

174
118
84
18
6
6
400

43.5
29.5
21.0
4.0
1.0
1.0
100

28
34
25
312
1
400

7.0
8.5
6.2
78.0
0.3
100
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ตาราง 16 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ บริการ
4.ท่านทราบข้ อมูลต่างๆ ของ Resorts Hotel ในอาเภอหัวหิน
จากแหล่งใด
การโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์
ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent)
สื่อโฆษณาทีวี
อินเตอร์ เน็ต/ เว็บไซต์
การแนะนาจากคนรู้จกั
อื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน่
รวม
5.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel ในอาเภอหัวหินกับใคร
ครอบครัว
เพื่อน
แฟน/ คูร่ ัก
ลูกค้ าสัมมนา
อื่นๆ เช่น วันเกิด, ครบรอบแต่งงาน
รวม
6.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel เมื่อใด
วันหยุดสุดสัปดาห์
พักร้ อน
วันหยุดเทศกาลและวันสาคัญ
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ
อื่นๆ เช่นวันว่าง แล้ วแต่โอกาสที่สะดวก
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

20
17
32
317
13
1
400

5.0
4.2
8.0
79.3
3.2
0.3
100

176
131
88
2
3
400

44.0
32.7
22.0
0.5
0.8
100

166
137
70
21
6
400

41.5
34.3
17.5
5.2
1.5
100
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จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ ดงั นี ้
1.วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สดุ ในการใช้ บริ การ
วัตถุประสงค์นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ เพื่อพักผ่อนจานวน 381 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 95.3 รองลงมาเป็ นสัมมนา จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 ติดต่อธุรกิจ จานวน 6 คน
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 และมากับกลุม่ ทัวร์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
2.สาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทา่ นเลือกเข้ าพัก
สาเหตุสาคัญนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ เลือกเข้ าพักความชอบส่วนตัวจานวน
คน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.5 รองลงมาเป็ นทาเลที่ตงั ้ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ.29.5
อัตราค่าห้ องพัก จานวน 84 คน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 21.0 คาแนะนาจากคนรู้จกั จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.0 ตัวแทนบริ ษั ท ท่องเที่ ยว จ านวน 6 คน คิด เป็ นร้ อยละ 1.0 และอื่ น ๆ เช่น การ
ตกแต่งดีไซด์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
3.วิธีที่ทา่ นเลือกใช้ ในการสารองห้ องพัก
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการส่วนใหญ่ เลือกวิธีการสารองห้ องพักโดยบริ ษัทท้ องถิ่น จานวน
คน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.0 รองลงมาเป็ นตัวแทนท่องเที่ยว จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ.8.5
โทรศัพ ท์ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 อินเตอร์ เนต/เว็บไซต์ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ
6.2 และอื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ตามลาดับ
4.ท่านทราบข้ อมูลต่างๆ ของ Resorts Hotel ในอาเภอหัวหิน จากแหล่งใด
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ ทราบข้ อมูลจาก อินเตอร์ เน็ต/เว็ปไซต์ จานวนคน
317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 รองลงมาเป็ น สื่อโฆษณาทีวี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 การ
โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0 ตัวแทนท่องเที่ยว จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.2 การแนะนาจากคนรู้ จัก จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 และอื่นๆ เช่น แอพลิ
เคชัน่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 ตามลาดับ
5.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel ในอาเภอหัวหินกับใคร
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่มาเข้ าพัก กับครอบครัว จานวนคน 176 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ44.0 รองลงมาเป็ นเพื่อน จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 แฟนหรื อคู่รัก จานวน 88
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 และอื่นๆ เช่น ตามโอกาสต่างๆ ข้ อ 1,2 และ 3 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.8 ตามลาดับ
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6.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel เมื่อใด
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่มาเข้ าพักเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ จานวนคน 166 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 รองลงมาเป็ นพักร้ อน จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 วันหยุดเทศกาล
และวันสาคัญ 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ จานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.2 และอื่ น ๆ เช่น วัน ว่า ง แล้ ว แต่โอกาสที่ ส ะดวก จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.5
ตามลาดับ
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พฤติกรรมการใช้ บริการ
7.ระยะเวลาในการเข้ า (วัน/ครัง้ )
8.ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าพัก (บาท/ครัง้ )

Min
1
500

̅
Max
S.D.
X
6
2.52
0.794
80,000 7,143.89 7,057.84

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
7. ระยะเวลาการเข้ าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีระยะเวลาในการเข้ าพักมาก
ที่สดุ 6 วัน และน้ อยที่สุด 1 วัน โดยมีคา่ เฉลี่ยประมาณ 3 วัน และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.794 วัน
8. ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก
มากที่สุด 80,000 บาท และน้ อยที่สุด 500 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 7,143.89 บาท และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7,057.84 บาท นักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุดในการเข้ าพักส่วน
ใหญ่เดินทางมาเป็ นหมูค่ ณะเพื่อสัมมนา ซึง่ บางกลุม่ ทางบริ ษัทจะดาเนินการออกค่าเดินทางและที่
พักให้ ทงหมด
ั้
และมี นกั ท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ บตั รกานัลของขวัญในการเข้ าพักฟรี (Gift Voucher)
และนักท่องเที่ ยวที่มีค่าใช้ จ่ายมากที่สุดในการเข้ าพักส่วนใหญ่ จะท่องเที่ยวด้ วยตนเอง ทัง้ นีย้ ัง
ขึน้ อยู่กับอัตราค่าห้ องพักของรี ส อร์ ทแต่ละระดับตัง้ แต่ 3 ดาว ถึง 5 ดาว ที่ มี ความแตกต่า งกัน
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าพักของนักท่องเที่ยวจึงมีความแตกต่างกัน
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน ผู้วิจยั ได้ เขียนสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ไม่แตกต่างกัน
H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
ทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้ อ 7-8 คือ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเข้ าพัก ต่อวันต่อ
ครัง้ และค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก ต่อบาทต่อครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จาใช้ การทดสอบค่าโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทังสองกลุ
้
่มเป็ น
อิสระต่อกัน (Independent t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อค่า Prob. (p) มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 18 แสดงความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านเพศ
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene’s Test for Equality of
Variances
F
0.014
0.758

Sig.
0.907
0.385

จากตาราง 18 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วันต่อครัง้ มี ค่า Sig.เท่ากับ 0.907 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05
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หมายความว่าค่าแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน และ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พักคิดเป็ นจานวนเงินบาทต่อครัง้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.385 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 หมายความว่าค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่ แ ตกต่า งกัน จึง ใช้ t-test กรณี Equal Variances Assumed
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ของเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้
สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.
มากกว่า 0.05 และจะยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลทดสอบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ สถิติ t-test ดังตารางที่ 19
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริการพักประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมในการใช้ บริการพักประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/
ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก
บาท/ครัง้

เพศ
̅
X

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

2.45
2.65
1.07
1.10

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df

0.788 -2.366*
0.792
7083.17 -1.557
6979.05

Sig.

399 0.018
399 0.120

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตาม
เพศ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบค่าที (t-tes) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ มี ค่า Probability (p) เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 นัน้ คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านลอง (H1) หมายความว่า
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท Resorts Hotel
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ในด้ านของระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ยเมื่อทาการเข้ าพัก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีคา่ เฉลี่ยมากกว่าเพศ
หญิง
ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.120 ซึ่ง
มากกว่า 0.5 นัน้ คือยอมสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท Resorts Hotel
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกันในด้ านของค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการ
เข้ าพัก บาท/ครัง้ เมื่อทาการเข้ าพัก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้ คือ
H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ไม่แตกต่างกัน
H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกันซึ่ง
จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) กรณีที่มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน และใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีที่มี
ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตางราง 20
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ตาราง 20 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการพักประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านอายุ
พฤติกรรมในการใช้ บริการพักประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

0.953
5.053**

4
4

396
396

0.433
0.001

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการทดสอบตาราง 20 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารพั ก ประเภท Resorts Hotel ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามอายุ พบว่าค่า Sig. ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อ
ครั ง้ มี ค่ า เท่ า กับ 0.433 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่า ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 แสดงว่า ค่ า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่าง จึงใช้ วิธีทดสอบ F-test แสดงดังตารางที่ 21 ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการ
เข้ าพัก บาท/ครัง้ ค่า Sig. มี ค่า เท่ากับ 0.001 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.01
แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ในวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe แสดงดังดารางที่ 22
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ตาราง 21 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยวัน/ครัง้ ของพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ต่อวันต่อครัง้ จาแนกความแตกต่างด้ านอายุ
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ย วัน/ครัง้

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุม่

4.833

4

ภายในกลุม่ 245.017

MS

F

1.206 1.944

396

Sig.

0.102

0.620

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตาม
อายุ ในด้ านค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเข้ าพักต่อวันต่อครัง้ โดยวิธีทดสอบแบบ F-Test พบว่ามีค่า
Prob.(p) เท่ากับ 0.102 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คือ ยอมรั บสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน ใน
ด้ านของระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยวัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 22 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ ของพฤติกรรมการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ต่อวันต่อครัง้ จาแนกความแตกต่างด้ านอายุ
Brown-Forsythe
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Statistic (a)
5.657**

df1
4

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df2
163.623

Sig.
0.000
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จากตารางที่ 22 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า ง ของพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ต่อ
บาทต่อครัง้ จาแนกความแตกต่างด้ านอายุ ในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดย
ใช้ ส ถิ ติก ารวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way Analysis of Variance: One-way
ANOWA) พบว่าในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มี คา่ ใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ แตกต่าง
กัน ในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ สติถิ Dunnett’d T3 แสดงดังตารางที่ 23
ตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ กับความถี่ด้านอายุ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ความถี่ด้านอายุ

̅
X

32 - 38 ปี

18-24 25 – 31 ปี 32 – 38 ปี
ปี
4696.97 -877.827 -3825.323**
(0.852)
(0.000)
5574.80
-2947.496**
(0.002)
8522.29
-

39 – 45 ปี

6721.15

18 - 24 ปี
25 - 31 ปี

ตังแต่
้ 45 ปี ขึ ้นไป 9328.57
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

39 – 45 ปี

ตังแต่
้ 45 ปี
ขึ ้นไป
-2024.184 -4631.602*
(0.460)
(0.046)
-1146.357 -3753.775
(0.934)
(0.149)
1801.139 -806.278
(0.716)
(1.000)
-2607.418
(0.749)
-
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ในแต่ละ
กลุม่ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
1.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุระหว่างหรื อเท่ากับ 18 - 24 ปี กับ อายุ 32 - 38 ปี มี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี แตกต่างเป็ น
รายคู่กับผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุ 32 - 38 ปี ขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่างต่ากว่าหรื อเท่ากับ 18 - 24 ปี มีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 32 - 38 ปี
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,825.323 บาท
2.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่างหรื อเท่ากับ 25 - 31 ปี กับ 32 – 38 ปี มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.002 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 25 - 31 ปี แตกต่างเป็ นรายคู่
กับ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ อ ายุ 32 – 38 ปี อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 กล่ าวคื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่างต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 - 31 ปี มีพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ด้ า น
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 32 – 38 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,947.496 บาท
3.ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่างหรื อเท่ากับ 18 - 24 ปี กับ อายุตงแต่
ั ้ 45 ปี ขึ ้นไป มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.046 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี แตกต่าง
เป็ นรายคู่กับ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ อายุตัง้ แต่ 45 ปี ขึน้ ไป อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05
กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุระหว่างต่ากว่าหรื อเท่ากับ 18 - 24 ปี มี พ ฤติกรรมการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ น้ อยกว่า อายุตงแต่
ั ้ 45 ปี ขึ ้นไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,631.602 บาท
ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมี พฤติกรรมการ
ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้คือ
H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ไม่แตกต่างกัน
H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ นัน้ จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรส โดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนเท่ากัน (ค่า Sig.มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ สถิติ ttest กรณี Equal variance assume ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ของ
กลุ่มสถานภาพสมรส แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มสถานภาพสมรส ไม่ได้ มีความแปรปรวน
เท่ากันทัง้ หมด (ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ สถิติ t-test กรณี Equal variance assume
ทดสอบความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ของกลุม่ สถานภาพสมรส โดยใช้
สถิติ Levene’s test แสดงดังตาราง 24
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ตาราง 24 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านสถานภาพสมรส
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene’s Test for Equality of
Variances
F
0.611
2.051

Sig.
0.435
0.153

จากตาราง 25 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมในการใช้ บ ริ การที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ และค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยใน
การเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.435 และ 0.153 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนสถานภาพสมรส ทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variance
Assume ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ทดสอบความแตกต่า งของพฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ของ
สถานภาพสมรส ทัง้ 2 กลุ่ม โดยสถิติ t-test ระดับความเชื่อมัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ
ค่า Sig. น้ อ ยกว่า 0.05 ซึ่ง ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
ใช่สถิติ t-test แสดงดังตาราง 25
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ตาราง 25 แสดงความทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตาม
สถานภาพสมรส
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พัก บาท/ครัง้

สถานภาพ
สมรส

̅
X

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df

โสด/หม้ าย 2.50
0.807 -0.752
สมรส
2.57
0.766
โสด/หม้ าย 6686.59 6901.83 -1.935
สมรส
8153.60 7317.73

Sig.

399

0.453

399

0.054

จากตาราง 25 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า งของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ สถิตทิ ดสอบค่าที (t-test) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.453
ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี พฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ในด้ านระยะเวลาใน
การเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก ต่อบาทต่อครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.054 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
้ อยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
สถานภาพสมรสแตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน ในค่าใช้ จ่ายโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพักต่อบาทต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้คือ
H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ไม่แตกต่างกัน
H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คูท่ ี่แตกต่างกันซึ่งจะ
น าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) กรณีที่มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน และใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 26
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ตาราง 26 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านการศึกษา
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

2.260
3.934*

2
2

398
398

0.106
0.020

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ทอสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ ค่า Sig เท่ากับ 0.106 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงใช้ วิธีทดสอบแบบ F-test แสดง
ดังตารางที่ 27 ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่า
น้ อยระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้ วิธี ทดสอบแบบ
Brown-Forsythe
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ตาราง 27 แสดงการเปรี ยบเทียบความถี่ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ และค่าใช้ จา่ ย
โดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ ของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกความแตกต่างด้ านระดับ
การศึกษา
พฤติกรรมในการใช้ บริการ
ที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของกท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดระจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพัก
โดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

ระหว่างกลุม่ 11.666
ภายในกลุม่ 240.359

df

MS

2
398

1.232
.604

F

Sig

9.659** 0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า งของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
จาแนกตามระดับการศึกษา ในด้ านความถี่ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ F-test พบว่า ด้ านความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ยต่อวันต่อครัง้ มี ค่า
Prob. (p) เท่ากับ 0.000 มีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พฤติกรรมใน
การใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่าง
กัน ในระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ สถิติ LSD
(Least Significant Difference) แสดงดังตาราง 28
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ าน
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ กับระดับการศึกษา
̅
X

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

2.14

ปริญญาตรี

2.62

สูงกว่าปริญญาตรี

2.30

ต่ากว่าปริญญาตรี
-

ปริญญาตรี
-0.482**
(0.001)
-

สูงกว่าปริญญาตรี
-0.159
(0.322)
0.323**
(0.002)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ในแต่ละ
กลุม่ ระดับการศึกษาของการตอบแบบสอบถาม พบว่า
1.ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กับปริ ญญาตรี มีค่า Sig.เท่ากับ
0.001 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญ ญาตรี แตกต่างเป็ นรายคู่กับผู้ที่
บริ โภคที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 กล่ า วคื อ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเมื่อทาการเข้ าพักต่อ
วันต่อครัง้ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.482 วัน
2.ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี กับ สูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่า Sig.เท่ากับ
0.002 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี แต่งต่างเป็ นรายคูก่ ับผู้ที่บริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มี ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ มากกว่า ผู้บริ โภคที่ มี ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเมื่อทาการเข้ าพักต่อวันต่อครัง้
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.323 วัน
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ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 29 แสดงการเปรี ยบเทียบด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ ของพฤติกรรม
การใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกความแตกต่าง ระดับการศึกษา
Brown-Forsythe
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Statistic (a)
1.835

df1
2

df2
Sig.
108.466 0.164

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างพฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกความ
แตกต่าง ระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่าในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ย
ในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้คือ
H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่าง
กัน
H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คูท่ ี่แตกต่างกันซึ่ง
จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant
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Difference (LSD) กรณีที่มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน และใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 30
ตาราง 30 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านอาชีพ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

0.832
7.925**

2
2

398
398

0.436
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 30 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
จาแนกตามอาชีพ พบว่าค่า Sig. ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ มีค่าเท่ากับ
0.436 ซึ่งมีคา่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงใช้ วิธี
ทดสอบแบบ F-test แสดงดังตาราง 31 ด้ านความถี่ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักจานวนบาท
ต่อครัง้ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้ วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe
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ตาราง 31 แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ จาแนกความแตกต่าง
ด้ านอาชีพ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย
วัน/ครัง้

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่าง
0.722
2
กลุม่
ภายในกลุม่ 251.303 398

MS

F

Sig.

0.361 0.51 0.565
0.631

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ ค วามแตกต่างของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
จาแนกตามอาชีพ ในด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย จานวนวันต่อครัง้ โดยวิธีทดสอบแบบ
F-test พบว่ามีค่า Prob. (p) เท่ากับ 0.565 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พ ฤติ ก รรม ในการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ประเภ ท Resorts Hotel ในเขตอ าเภ อหั ว หิ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ในด้ านของระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย จานวนวันต่อครัง้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 32 แสดงการเปรี ยบเทียบความถี่คา่ ใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักจานวนบาทต่อครัง้
จาแนกความแตกต่างด้ านอาชีพ
Brown-Forsythe
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Statistic (a)
2.491

df1
2

df2
Sig.
153.971 0.086

จากตาราง 32 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า งของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใน
ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก จานวนบาทต่อครัง้ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติทดสอบ
Brown-Forsythe พบว่า ในด้ านความถี่ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักจานวนบาทต่อครัง้ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.086 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คื อ ยอมรับ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมในการ
ใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้คือ
H0: นัก ท่องเที่ ย วชาวไทยที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อน แตกต่างกัน มี พ ฤติก รรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน
H1: นัก ท่องเที่ ย วชาวไทยที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อน แตกต่างกัน มี พ ฤติก รรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คูท่ ี่แตกต่างกันซึ่ง
จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิง ซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) กรณีที่มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน และใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่
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มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 33
ตาราง 33 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

4.469**
10.924**

4
4

396
396

0.002
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,
จากตารางที่ 33 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวน ของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จาแนกตามความถี่ พบว่า ค่า Sig. ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ มี ค่าเท่ากับ
0.002 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าค่าความแปรรวนไม่เท่ากัน ใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe แสดงดังตาราง 34 ด้ านค่าความแปรปรวน ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยใน
การเข้ าพัก บาท/ครัง้ ค่า Sig.มี ค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้ วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe
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ตาราง 34 แสดงการเปรี ยบเทียบความถี่ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ จาแนกความ
แตกต่างด้ ายรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
Brown-Forsythe
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

Statistic (a)
3.918**

df1
4

df2
Sig.
258.717 0.004

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 34 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า งของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใน
ด้ านความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ วิธี
ทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า ในด้ านความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/
ครัง้ แตกต่างกัน มี พฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ในด้ านความถี่ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ สถิติ
Dunnett’s T3 แสดงดังตาราง 35
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ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
(บาท)

̅
X

20,000 – 25,999

2.33

26,000 – 31,999

2.67

32,000 – 37,999

2.70

38,000 – 43,999

2.56

ตั ้งแต่ 44,000 ขึ ้นไป

2.57

20,000
–
25,999
-

26,000
–
31,999
-0.33*
(.017)
-

32,000
–
37,999
-0.37**
(0.002)
0.03
(1.000)
-

38,000
–
43,999
-0.23
(0.749)
0.10
(0.999)
0.14
(0.990)
-

ตั ้งแต่ 44,000
ขึ ้นไป
-0.24
(0.458)
0.10
(0.998)
0.13
(0.971)
-0.05
(1.000)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาใช้ บริ การพัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับพฤติกรรมด้ านระยะเวลาในการเข้ า
พักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธี Dunnett’s T3 พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ การที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,000 – 25,999 บาท กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 26,000 – 31,000 บาท มี ค่า Sig. เท่า กับ
0.017 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ 20,000 –
25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ แตกต่างกัน
เป็ นรายคู่กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 26,000 – 31,000 บาท อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บ ริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 –
25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ น้ อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 26,000 – 31,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 วัน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก ารที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,000 – 25,999 บาท กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 32,000 – 37,999 บาท มี ค่า Sig. เท่า กับ
0.002 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000
– 25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ แตกต่าง
กันเป็ นรายคูก่ บั นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 – 37,999 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 –
25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ น้ อย
กว่า นักท่องเที่ ยวที่ มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 – 37,999 บาท โดยมี ผลต่างค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
0.37 วัน
ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 36 แสดงการเปรี ยบเทียบความถี่คา่ ใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ จาแนกความ
แตกต่างด้ ายรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
Brown-Forsythe
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

Statistic (a)
4.386**

df1
4

df2
Sig.
117.703 0.002

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 36 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่า งของพฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใน
ด้ านความถี่คา่ ใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ วิธี
ทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า ในด้ านความถี่ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ความถี่ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ ยในการเข้ าพัก
บาท/ครัง้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัว
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หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ในด้ านความถี่คา่ ใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้
สถิติ Dunnett’s T3 แสดงดังตาราง 37
ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
(บาท)
20,000 –
25,999
26,000 –
31,999
32,000 –
37,999
38,000 –
43,999
ตังแต่
้ 44,000
ขึ ้นปี

̅
X

20,000
–
25,999
5089.73
7278.33
7617.95

26,000
32,000
–
–
31,999
37,000
-2188.607 -2528.223**
(0.128)
(0.000)
-339.615
(1.000)
-

9482.93
9235.53

38,000
–
43,999
-4393.201
(0.294)
-2204.593
(0.971)
-1864.978
(0.987)
-

ตังแต่
้ 44,000
ขึ ้นไป
-4145.800**
(0.003)
-1957.193
(0.775)
-1617.578
(0.817)
247.401
(1.000)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาใช้ บริ การพัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับพฤติกรรมด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ย
ในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธี Dunnett’s T3 พบว่า
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก ารที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,000 – 25,999 บาท กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 32,000 – 37,999 บาท มี ค่า Sig. เท่า กับ
0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000
– 25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ แตกต่าง
กัน เป็ นรายคู่กับ นัก ท่องเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ 32,000 – 37,999 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 –
25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ น้ อยกว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 32,000 – 37,999 บาท โดยมี ผ ลต่ า งค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
2,528.223บาท
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก ารที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,000 – 25,999 บาท กั บ
นักท่องเที่ยวที่ มาใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตังแต่
้ 44,000 บาท ขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.003 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000
– 25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ แตกต่าง
กัน เป็ นรายคู่กับ นักท่องเที่ ยวที่ ม าใช้ บริ การที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ตัง้ แต่ 44,000 บาท ขึน้ ไป
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่องเที่ยวที่ม าใช้ บริ การที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,000 – 25,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
น้ อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตังแต่
้ 44,000 บาท ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4,145.800 บาท
ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 คุณภาพการให้ บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้ คือ
สมมติฐาน 2.1 คุณภาพการให้ บริการ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ าน
การตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
H0: คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความน่ า นับ ถื อ ด้ า นการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
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H1: คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความน่ า นับ ถื อ ด้ า นการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช่ค่าสถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
ว
ถ้ า มี ค่า Sig.(2-tailed) น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 38
ตาราง 38 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง: คุณภาพการให้ บริ การกับพฤติกรรมในการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

ด้ านคุณภาพการให้ บริการ

ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่านับถือ
ด้ านการตอบสนอง
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
ด้ านการเอาใจใส่

พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/
ครัง้
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation (r) (2-tailed)
ความสัมพันธ์
0.104*
0.038
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
-0.078
0.122
ไม่มีความสัมพันธ์
0.202**
0.000
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.144**
0.004
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.099*
0.048
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 38 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่าง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารกับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ พบว่า
1.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่า กับ 0.038 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ า คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.104 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ มีความเชื่อมัน่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้
ในการตอบสนองความต้ อ งการมากขึน้ กับ ที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะทาให้ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มี ความตังใจในการใช้
้
บริ การซ า้ และใช้
ระยะเวลาในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้นในระดับต่า
2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริการด้ านความน่านับถือได้
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.122 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความน่านับถือไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านการตอบสนองกับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้ า นการตอบสนองมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
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0.202 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่ าวคื อ ถ้ านัก ท่ องเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารมี พ ฤติก รรมการใช้ บ ริ ก าร มี ค วามเชื่ อ มั่น ในด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการมากขึน้ กับ ที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าและใช้ ระยะเวลา
ในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
4.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
กับ พฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.144 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการมีพฤติกรรมการใช้ บริ การเชื่อมัน่ ในด้ านการให้ ความมันใจ
มากขึ น้ พั ก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ จะท าให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าและใช้ ระยะเวลาในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
5.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริการ ด้ านการเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย วัน/ครัง้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.099
แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ า
นักท่องเที่ยวที่ม าใช้ บริ การมี พ ฤติกรรมการใช้ บริ การเชื่อมั่นด้ านการเอาใจใส่กับที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความ
ตังใจในการใช้
้
บริการซ ้าและใช้ ระยะเวลาในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้นในระดับต่า
สมมติฐาน 2.2 คุณภาพการให้ บริการ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ าน
การตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
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ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
H0: คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความน่ า นับ ถื อ ด้ า น การ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
H1: คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ได้ แก่ ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความน่ า นับ ถื อ ด้ า นการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช่คา่ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
ว
ถ้ ามี ค่า Sig.(2-tailed) น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 40
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การกับพฤติกรรมในการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

ด้ านคุณภาพการให้ บริ การ

ด้ านสิง่ ที่สมั ผัสได้
ด้ านความน่านับถือ
ด้ านการตอบสนอง
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
ด้ านการเอาใจใส่

พฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation (2-tailed)
ความสัมพันธ์
(r)
0.100*
0.046
มีความสัมพันธ์ต่า
0.100*
0.045
มีความสัมพันธ์ต่า
0.226**
0.000
มีความสัมพันธ์ต่า
0.265**
0.000
มีความสัมพันธ์ต่า
-0.030
0.543
ไม่มีความสัมพันธ์

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 39 แสดงการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่าง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารกับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ พบว่า
1.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่ า กับ 0.046 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.05 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ า คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.100 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เพิ่มมากขึน้
จากการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีคา่ ใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้นในระดับต่า
2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริการด้ านความน่านับถือกับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.45 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริการ ด้ านความน่านับถือมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.100 แสดง
ว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่าวคื อ ถ้ า
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านความน่านับถือเพิ่มมากขึ ้น จากการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ จะท าให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมี ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก เพิ่มมากขึ ้น ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
3.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านการตอบสนองกับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้ า นการตอบสนองมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.226 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการตอบสนองเพิ่มมากขึ ้น
จากการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะทา
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ให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมี คา่ ใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
4.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
กับ พฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.265 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ าม
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการให้ ความมั่นใจมากขึ ้น
จากการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะทา
ให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
5.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริการด้ านการเอาใจใส่พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.543 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณ ภาพการให้ บริ ก ารด้ า นการเอาใจใส่ ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานข้ อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่
พัก ท าเลที่ ตัง้ ช่อ งทางจัด จ าหน่ า ยบริ ก าร การส่ ง เสริ ม การตลาด บุค ลากรในการให้ บ ริ ก าร
กระบวนการการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่
พักประเภท (Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐาน 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พกั
ทาเลที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่ายบริ การ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการ
การให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พั กประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
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ให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ด้ า น
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ด้ า น
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช่คา่ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
ว
ถ้ า มี ค่า Sig.(2-tailed) น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 41
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ตาราง 40 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ พบว่า

ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)

ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้ านราคาค่าที่พกั
ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ

พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการ
เข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation (2-tailed)
ความสัมพันธ์
(r)
0.204**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.228**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.166**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.106*
0.035
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.184**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.175**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า
0.281**
0.000
มีมีความสัมพันธ์ต่า

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 40 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ บาท/ครัง้
พบว่า
1.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้
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สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.204 แสดง
ว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่าวคื อ ถ้ า
นักท่องเที่ยวมี พฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณ ฑ์และ
บริ การเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการ
เข้ าพักโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาค่าที่พกั กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ราคาค่า ที่ พัก มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารด้ า น
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร
ทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.228 แสดงว่า ตัวแปรทัง้
สองมี ค วามสัม พันธ์ กัน ในระดับ ต่า และเป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน กล่าวคื อ ถ้ านัก ท่องเที่ ยวมี
พฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านราคาที่พักเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย เพิ่มมากขึ ้น
และตลาดบริการด้ านราคาที่พกั เพิ่มมากขึ ้น
3.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านสถานที่ตงั ้
ช่องทางจัดจาหน่าย กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
โด ยใช้ สถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อย่ า งง่ า ยของเพี ยร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า สถานที่ ตัง้ ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.166 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาด
บริ การ ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่ายเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรม
การใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย
เพิ่มมากขึ ้น
4.ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
โด ยใช้ สถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อย่ า งง่ า ยของเพี ยร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.106 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านการ
ส่ง เสริ ม การตลาดเพิ่ ม มากขึน้ จะท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารด้ า น
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ด้ านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มมากขึ ้น
5.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากร
ในการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดย
ใช้ ส ถิติสหสัม พันธ์ อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บุคลากรในการให้ บริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย วัน/ครัง้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.184
แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กันในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ า
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านบุคลากรในการ
ให้ บริ การ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ
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6.ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน
องค์ประกอบกระบวนการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพัก
โดยเฉลี่ ย วัน /ครั ง้ โดยใช้ ส ถิ ติ ส หสัม พัน ธ์ อ ย่า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบกระบวนการ
ให้ บริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.175 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีค วามสัมพันธ์ กันในระดับต่า
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้
บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ด้ านกระบวนการให้ บริการ
7.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดย
ใช้ ส ถิติสหสัม พันธ์ อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.281 แสดง
ว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่าวคื อ ถ้ า
นัก ท่องเที่ ย วมี พ ฤติกรรมในการใช้ บ ริ ก ารส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านลัก ษณะทาง
กายภาพ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น ด้ านลักษณะทางกายภาพ
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สมมุตฐิ าน 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พกั
ทาเลที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่ายบริ การ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการ
การให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ บริก ารที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ด้ า น
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ด้ า น
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช่คา่ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
ว
ถ้ ามี ค่า Sig.(2-tailed) น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 40

160
ตาราง 41 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้ บริ การกับพฤติกรรมในการใช้
บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก
บาท/ครัง้
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation
(2ความสัมพันธ์
(r)
tailed)
ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
0.174**
0.000
มีความสัมพันธ์ต่า
ด้ านราคาค่าที่พกั
0.292**
0.000
มีความสัมพันธ์ต่า
ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย
0.144**
0.004
มีความสัมพันธ์ต่า
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
0.133**
0.008
มีความสัมพันธ์ต่า
ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ
0.198**
0.000
มีความสัมพันธ์ต่า
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
-0.085
0.089
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
0.322**
0.000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 41 แสดงการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ พบว่า
1.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้
สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.174 แสดง
ว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่าวคื อ ถ้ า
นักท่องเที่ยวมี พฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณ ฑ์และ
บริการเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ การใช้ บริการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ย
ในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาค่าที่พกั กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิ ติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า
Sig. เท่ า กับ 0.000 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.01 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ราคาค่า ที่ พัก มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารด้ า น
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร
ทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.292 แสดงว่า ตัวแปรทัง้
สองมี ค วามสัม พันธ์ กัน ในระดับ ต่า และเป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน กล่าวคื อ ถ้ านัก ท่องเที่ ยวมี
พฤติกรรมในการใช้ บริการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านราคาค่าที่พกั เพิ่มมากขึ ้น จะทาให้
การใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก เพิ่มมากขึ ้น
ในระดับต่า
3.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านสถานที่ตงั ้
ช่องทางจัดจาหน่าย กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/
ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า สถานที่ ตัง้ ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.144 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาด
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บริ การ ด้ านสถานที่ตงั ้ ช่องทางจัดจ าหน่ายเพิ่ม มากขึน้ จะทาให้ การใช้ บริ การส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
4.ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นการ
ส่งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/
ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.133 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ต่ า และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด จะทาให้ การใช้ บริการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ย
ในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
5.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากร
ในการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
โด ยใช้ สถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อย่ า งง่ า ยของเพี ยร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บุคลากรในการให้ บริการมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.198 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่ าวคื อ ถ้ านัก ท่อ งเที่ ย วมี พ ฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารส่วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
บุคลากรในการให้ บริ การจะทาให้ การใช้ บริการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
6.ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นประสมทางการตลาดบ ริ ก ารด้ าน
องค์ประกอบกระบวนการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยใน
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การเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.089 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการให้ บริ การไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
7.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ ยวชาว
ไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
โด ยใช้ สถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อย่ า งง่ า ยของเพี ยร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.322 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคื อ ถ้ านัก ท่อ งเที่ ย วมี พ ฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารส่วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
ลักษณะทางกายภาพจะทาให้ การใช้ บริ การส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพักเพิ่มมากขึ ้น ในระดับปานกลาง

164
ผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 เพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท
Resorts Hotel แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
ไม่ไปตามสมมติฐาน
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 สถานภาพสมรส แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้

t-test
t-test

F-test
BrownForsythe

t-test
t-test
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ตาราง 42 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้

เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

F-test
BrownForsythe

สมมติฐานข้ อที่ 1.5 อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

F-test
BrownForsythe

สมมติฐานข้ อที่ 1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

BrownForsythe
BrownForsythe
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ตาราง 42 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2 คุณภาพการให้ บริ การ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel
สมมติฐาน 2.1 คุณภาพการให้ บริการ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ านการตอบสนอง
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ าน
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐาน 2.2 คุณภาพการให้ บริการ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ านการตอบสนอง
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
Correlation

2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
Correlation
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ตาราง 42 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจาหน่ายบริการ การส่งเสริมการตลาด
บุคลากรในการให้ บริการ กระบวนการการให้ บริการ
และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท (Resorts Hotel)
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจาหน่ายบริการ การส่งเสริมการตลาด
บุคลากรในการให้ บริการ กระบวนการการให้ บริการ
และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท (Resorts Hotel)
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพัก
โดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 42 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุตฐิ าน 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงช่
ั ้ องทางจัด
จาหน่ายบริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการ
ให้ บริการ กระบวนการการให้ บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่
พักประเภท (Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
1.ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.ค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้

เป็ นไปตามสมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

บทที่ 5
สรุ ปผลวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ มี ผลต่อ คุณ ภาพการให้ บริ การและส่วน
ประสมการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ สงั เขป
ความมุง่ หมายของ สมมติฐาน และวิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี ้
1.สรุปผลวิจยั
2.อภิปรายผลวิจยั
3.ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ความมุง่ หมายของการวิจยั
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จาแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
2.เพื่ อศึกษาคุณ ภาพการให้ บริ การที่ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.เพื่ อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตอ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
ความสาคัญของการวิจยั
เพื่ อเป็ นประโยชน์ ส าหรับ ผู้ป ระกอบการรายเก่า และรายใหม่ ในการตัดสิ นใจลงทุน
ปรั บ ปรุ ง สถานประกอบการที่ พั ก ประเภท Resort Hotel เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า การให้ บริ ก ารที่
สอดคล้ องกับ พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การ รวมทังการก
้
าหนดกลยุทธ์ การตลาดให้
สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการ และสร้ างความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก าร
ผลการวิจยั นี ้จะเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลเดี่ยวกับธุรกิจที่พกั ประเภท
Resort Hotel
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สมมติฐานในการวิจยั
1. นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ที่พกั ประเภท Resorts Hotel แตกต่างกัน
2. คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท
Resorts Hotel
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พัก ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุค ลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ใช้ บริ การ Resort Hotel ใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกสุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้ บริ การ Resort Hotel ในอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน .ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเจาะจงสถานที่
ที่จะใช้ ในการเก็บข้ อมูล จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้ บริ การ Hotel Resort ในเขตอาเภอ หัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะได้ ทงหมด
ั้
3 ตาบล คือ ตาบลหัวหิน ตาบลหนองแก และตาบลหิน
เหล็กไฟเพราะทัง้ 3 ตาบลนี ้เป็ นพื ้นที่ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและใกล้ แหล่งที่พกั มากที่สดุ ใน อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขันตอนที
้
่ 2. ตามความสะดวก (Convenience Sampling) กับผู้ที่เต็มใจและยินดีสละ
เวลาให้ ข้อมูลในการเก็บข้ อมูล ที่ ตาบลหัวหิน จะเก็บข้ อมูลที่ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้ รุ่งหัวหิน
ตาบลหนองแก จะเก็บข้ อมูลที่ The Cicada Market หรื อตลาดจักจัน่ และตาบลหิ นเหล็กไฟ จะ
เก็บข้ อมูลที่จดุ ชมวิวเขาหินเหล็กไฟอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ แบบสอบถามที่ได้
จัดเตรี ยมไว้ นาไปเก็บข้ อมูลให้ ครบตามจานวน 400 คน
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ขันตอนที
้
่ 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พัก
ทาเลที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่ายบริ การ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการ
การให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เครื่ องมือที่ใช้ ในในการศึกษาวิจยั
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้ อ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question)
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ ยวกับด้ านคุณ ภาพการให้ บริ การ จานวน 12 ข้ อ ซึ่งแบ่งเป็ น ด้ านสิ่ง
สัมผัสได้ จานวน 3 ข้ อ ด้ านความน่าเชื่อถือจานวน 3 ข้ อ ด้ านการตอบสนองจานวน 3 ข้ อ ด้ านการ
ให้ ค วามมั่น ใจจ านวน 3 ข้ อ และด้ า นการเอาใจใส่จ านวน 3 ข้ อ มี ลัก ษณะค าถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ ด (Likert Scale) โดยกาหนดมี 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการ จานวน 21 ข้ อ ซึ่งแบ่งเป็ น
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ และบริ การจานวน 3 ข้ อ ด้ านราคาที่ พักจ านวน 3 ข้ อ ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
จานวน 3 ข้ อ ด้ านการส่งเสริ มการตลาดจานวน 3 ข้ อ ด้ านบุคลากรในการให้ บริ ก าร 3 ข้ อ ด้ าน
กระบวนการให้ บริการ 3 ข้ อ และด้ านลักษณะทางกายภาพจานวน 3 ข้ อ มีลกั ษณะคาถามปลาย
ปิ ด (Close-Ended Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ใช้ มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ ด (Likert Scale) โดยกาหนดมี 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 8 ข้ อ
ข้ อ 4.1 - 4.6 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Question) จานวน
6 ข้ อ ใช้ ระดับข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale)
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ข้ อ 4.7 - 4.8 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) จานวน
2 ข้ อ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
ขันตอนการสร้
้
างแบบสอบถาม
1.ศึกษาข้ อมูลจากตารางเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยกับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภท Resorts Hotel เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2.สร้ างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวความคิดที่ เกี่ ยวข้ อง ทางด้ านลักษณะส่วน
บุคคล คุณภาพการให้ บริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการ
3.นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเนื อ้ หา (Content Validity) ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งเกี่ ยวกับส านวนภาษาให้
เข้ า ใจง่ า ย เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ ค าถามที่ มี ข้ อ ความตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย และแนะน า
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยค่าแอบฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมสาร
นิ พ นธ์ เรี ย บร้ อยแล้ ว หรื อ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ปทดลองใช้ (Try Out) กั บ
ผู้ใช้ บริ การ Resort Hotel จานวน 40 ชุด แล้ วนาผลที่ได้ ไปใช้ ทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 << 1 โดยค่าที่ใกล้ เคียง 1 มากแสดงถึงความเชื่อมัน่ ที่สูง
โดยทัง้ นีค้ ่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ จะต้ องมีค่าเกิน 0.07 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) โดยผล
การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เรี ยงตามข้ อมูลแต่ละด้ าน มีผลดังนี ้
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพการให้ บริการ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีคา่ เท่ากับ 0.701
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพการให้ บริการ ด้ านความน่าเชื่อถือ มีคา่ เท่ากับ 0.798
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพการให้ บริการ ด้ านการตอบสนอง มีคา่ เท่ากับ 0.880
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพการให้ บริการ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ มีคา่ เท่ากับ 0.824
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพการให้ บริการ ด้ านการเอาใจใส่ มีคา่ เท่ากับ 0.714
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ มีค่า
เท่ากับ 0.777
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้ านราคาที่พกั มีคา่ เท่ากับ 0.833
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ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีคา่
เท่ากับ 0.740
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีค่า
เท่ากับ 0.719
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านบุคลากรในการให้ บริ การ มี
ค่าเท่ากับ 0.748
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีค่า
เท่ากับ 0.879
ค่าความเชื่อมัน่ เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีค่า
เท่ากับ 0.773
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่สาคัญ 2 แหล่ง
คือ
1. ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ศึ ก ษาเอกสารข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยั ทีเกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ มากจากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 ชุด โดยการตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Self-respond Questionnaire)
ตามสถานที่ที่กาหนดไว้ จนได้ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่ได้ กาหนดไว้ เมื่อผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามได้ ทัง้ หมดแล้ ว จะท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนต่
้
อไป
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบข้ อมู ล (Editing) คณะผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้ องเรี ยบร้ อยมาลงรหัสตามที่ได้ กาหนด
รหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว ได้ นามาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ประมวลผลข้ อมูลซึ่งใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for
Social Science หรื อ SPSS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของแบบสอบถามและทดสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
1.1 ด้ านประชากรศาสตร์ ในด้ าน เพศ อายุ สัญ ชาติ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยหาค่าเฉลี่ย (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2. ด้ านคุณ ภาพการให้ บริ การของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ ความ
น่าเชื่ อ ถื อ ด้ านการตอบสนอง ความมั่น ใจในการให้ บริ การ และการเอาใจใส่ โดยหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 ด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริ การของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ราคาที่พกั ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งเสริ มการตลาด บุคลากรการให้ บริการ กระบวนการ
การให้ บริ ก าร และลัก ษณะทางกายาภาพ โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 ด้ านพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel โดยหาค่ า เฉลี่ ย
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ข้ อที่ 1-6 และ ข้ อที่ 7-8 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิตอิ นุมาน (Inferential Statistics)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เพื่อสรุปผลอ้ างอิงไปยัง
ประชากรศึก ษาในครั ง้ นี ้ จะตัง้ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% ซึ่ง ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารส ารวจโดย
แบบสอบถามนามาวิเคราะห์สถิติด้วยข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบ
สมมติฐานของแต่ละข้ อโดยใช้ สถิตติ า่ งๆ ในการวิเคราะห์ดงั นี ้
2.1 ทดสอบสมมติฐาน ข้ อ 1 เป็ นการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรสองตัวแปร 2 กลุ่ม
ที่เป็ นอิสระจากกัน ทดสอบตัวแปรด้ าน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการเข้ าพักต่อวันต่อครัง้ และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพักต่อบาทต่อครัง้
ด้ วยสถิติทดสอบ Independent Sample t-test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA)
เพื่อทดสอบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส อายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย มีพฤติกรรมการ
ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resort Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
2.2 ทดสอบสมมติฐ าน ข้ อ 2 เป็ นการหาความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คื อ
คุณภาพการให้ บริ การ มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel
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ในเขตอาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้ สถิติสหสัมพนธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
2.3 ทดสอบสมมติฐาน ข้ อ 3 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การ มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts
Hotel ในเขตอ าเภอ หัวหิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ใช้ ส ถิ ติส หสัม พนธ์ อ ย่างง่ ายของเพี ย ร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาคุณภาพการให้ บริ การและส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน เขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลสรุปได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากข้ อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ
63.5 และ เพศหญิงจานวน 146 คิดเป็ นร้ อยละ 36.5
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 32-38 ปี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ
39.2 รองลงมาคื อ อายุ 25 -31 ปี จ านวน 123 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.8 และอายุ 39 - 45 ปี
จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.0 อายุ 45 ปี ขึ ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 และอายุ
18-24 ปี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.2 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 217 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.2 รองลงมาคือสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 และ
สถานภาพแยกกันอยู/่ หม้ าย/อย่าร้ าง 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 ตามลาดับ
ระดับ การศึกษา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน292 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.0 รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 73
คน คิดป็ นร้ อยละ 18.2 และการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี 35 จานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8
ตามลาดับ
อาชีพพบว่าผู้ที่ตอบคาถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ าง/พนักงานบริ ษัท จานวน 276 คิดเป็ น
ร้ อยละ 69.0 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.3 อาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 และอาชีพอื่นๆ เช่น นักเรี ยน/
นักศึกษา/ชาวสวน/แม่บ้าน จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลาดับ
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รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000
– 25,999 บาท จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมาคือมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 –
37,999บาท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.3 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตังแต่
้ 44,000 บาท ขึ ้นไป
จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 26,000 – 31,999 บาทขึ ้นไปจานวน 60
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 38,000 – 43,999 บาท จานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.2 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
ผลการวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพการบริ การในด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ เป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อห้ องพักมี
ความสะอาดมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดโดยโดยมี ความคิดเห็นในระดับ ดีม าก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.43
รองลงมา สถานที่ตงโรงแรมมี
ั้
ความสะดวกในการเดินทางหาง่ายมีโดยมีความคิดเห็นในระดับดี
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุดคือ โรงแรมมีบริ การและสิ่งอานวยความ
สะดวกหลากหลายเช่นสระว่ายน ้าห้ องอบไอน ้าห้ องออกกาลังกายและอุปกรณ์ออกกาลังกายอย่าง
เพียงพอโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับดีมากโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ผลการวิเคราะห์ คุณ ภาพการบริ การในด้ านความน่าเชื่ อถื อ เป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก ประกอบด้ วยระบบการจองห้ องพักและการรับชาระเงินมีความถูกต้ อง
และน่าเชื่อถื อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมา เมื่อทางโรงแรมสัญ ญาว่าจะ
ให้ บริ การบางอย่างกับลูกค้ าทางโรงแรมก็สามารถให้ บริ การได้ ตามที่สญ
ั ญาภายในเวลาที่ กาหนด
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ โรงแรมมีชื่อเสียงด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ
4.30
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อพนักงาน
เต็ม ใจและพร้ อมให้ บ ริ การอย่างรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดโดยมี ความคิดเห็นในระดับดีม าก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา พนักงานมีความเอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาและแก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว
โดยมี ค วามคิดเห็ นในระดับ ดีม าก มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.31 ข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ย น้ อยที่ สุด พนักงานมี
จานวนเพี ยงพอ สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ทั่วถึงและทันตามเวลาที่ลูกค้ าต้ องการ โดยมีความ
คิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.27
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ผลการวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพการบริ การในด้ านการให้ ความมัน่ ใจโดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่า
ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ประกอบด้ วยพนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
และชัดเจน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา พนักงานมีความรู้ สามารถให้
ข้ อมูลและตอบคาถามของท่านได้ เป็ นอย่างดีโดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สุด
ทางโรงแรมให้ ความสาคัญกับข้ อติชมและปั ญหาของลูกค้ าและสามารถแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ ว โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26
ผลการวิเคราะห์ คุณ ภาพการบริ การในด้ านการเอาใจใส่โดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อ
พนักงานให้ บริการด้ วยความสุภาพ เป็ นมิตรมีอธั ยาศัยไมตรี ตอ่ ลูกค้ าค่าเฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความ
คิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา พนักงานให้ ความใส่ใจในความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นรายบุคคลโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด
พนัก งานสามารถจดจ าลูก ค้ าและความชอบ ไม่ช อบของลูก ค้ าได้ โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.95
ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
0.53
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การโดยรวมเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ข้ อ โรงแรมมี ก ารรั ก ษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่ว โมงโดยมี พ นัก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย อยู่บ ริ เวณต่างๆของโรงแรมมี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุดโดยมี ค วามคิดเห็น ในระดับ ดี ม าก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา ภายในห้ องพักมีอปุ กรณ์เครื่ องใช้ เตรี ยมไว้ ให้ บริ การครบถ้ วน เช่น
เครื่ องอาบน ้าต่างๆ ผ้ าขนหนู ไดร์ เป่ าผม โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ อาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมมีให้ เลือกหลากหลายโดยมีความคิดเห็น
ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 4.17 ตามล าดับ มี ค วามคิด เห็ น โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ม ากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านราคาที่พกั โดยรวมเป็ นรายข้ อ พบว่าข้ อ
ท่านคิดว่าประสบการณ์ ที่ได้ รับในจากการเข้ าพักที่โรงแรมในครัง้ นี ม้ ีค่าบริ การที่ เหมาะสมและ
คุ้มค่ากับจานวนเงินที่ท่านจ่ายไปค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 รองลงมา สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมมีราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่า
เช่น ห้ องพักมีบริเวณกว้ างโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ ท่านคิดว่าราคาอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับ จานวนเงินที่
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จ่ายไปโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 4.14 ตามลาดับมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19
ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมเป็ น
รายข้ อ พบว่าข้ อ สามารถท าการจองโรงแรมได้ หลายช่องทาง เช่น ทางอิน เทอร์ เน็ ต โทรศัพ ท์
จดหมายอิเลคทรอนิกส์มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมากมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45
รองลงมา ระบบการชาระเงินค่าบริ การที่สะดวกและหลายช่องทางโดยมีความคิดเห็นในระดับดี
มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.41 ข้ อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุด ท่า นสามารถเลื่ อนวัน เข้ าพัก ได้ โดยไม่ มี
ค่าบริ การโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลาดับมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ผลการวิเคราะห์สว่ นประสมการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม เป็ นราย
ข้ อ พบว่าทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับดี ประกอบด้ วยบริ การแพ็คเก็จสาหรับผู้ที่มาพักแบบเดี่ยว
หรื อเป็ นกรุ๊ปมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์โรงแรม
อย่ างต่อ เนื่ อ งโดย มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.04 ข้ อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุด ท่านใช้ บ ริ ก ารเป็ นประจ า
เนื่องจากมีการลดราคาโดย มีคา่ เฉลี่ย 4.03 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดบริการด้ านบุคลากรในการให้ บริ การโดยรวม เป็ น
รายข้ อ พบว่าข้ อกิ ริยามารยาทของพนักงานสุภ าพเรี ยบร้ อยดี มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดโดยมี ความ
คิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา พนักงานสามารถแนะนาหรื อแก้ ไขปั ญหา
ให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
น้ อยที่สุด พนักงานสามารถสื่อสารได้ หลายภาษาโดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13
ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านกระบวนการให้ บริการโดยรวมเป็ นราย
ข้ อ พบว่าทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับที่ดีมาก ประกอบด้ วยพนักงานให้ บริการรวดเร็ ว ไม่ต้องรอ
นานมี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ม าก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.27 รองลงมา
พนักงานให้ ความเอาใจใส่กบั ทุกความต้ องการของท่านโดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ย
น้ อยที่ สุด พนักงานมี การทางานที่ ป ระสานสอดคล้ องต่อเนื่ องกันอย่างกลมกลื นโดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.21 ตามลาดับ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวม เป็ นรายข้ อ พบว่า
ข้ อ โรงแรมมีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็ นมิตรมีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา เว็บไซต์ของโรงแรมมีข้อมูลด้ านห้ องพัก และบริ การต่างๆของ
โรงแรม โดยมี ภ าพประกอบที่ โดยมี ค วามคิดเห็ นในระดับ ดีม าก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28 ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ โรงแรมมีห้องพักที่มีการออกแบบตกแต่งที่หรูหราและสวยงามโดยมีความคิดเห็น
ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ มี ค วามคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับ ดีม าก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ส่วนที่ 4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel
1.วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สดุ ในการใช้ บริ การ
วัตถุประสงค์นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่เพื่อพักผ่อนจานวน 381 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 95.3 รองลงมาเป็ นสัมมนา จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 ติดต่อธุรกิจ จานวน 6 คน
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 และมากับกลุม่ ทัวร์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
2.สาเหตุสาคัญที่สดุ ที่ทา่ นเลือกเข้ าพัก
สาเหตุสาคัญนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่เลือกเข้ าพักความชอบส่วนตัวจานวน
คน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.5 รองลงมาเป็ นทาเลที่ตงั ้ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ.29.5
อัตราค่าห้ องพัก จานวน 84 คน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 21.0 คาแนะนาจากคนรู้จกั จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.0 ตัวแทนบริ ษั ท ท่อ งเที่ ย ว จ านวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 และอื่ น ๆ เช่น การ
ตกแต่งดีไซด์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
3.วิธีที่ทา่ นเลือกใช้ ในการสารองห้ องพัก
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการส่วนใหญ่เลือกวิธีการสารองห้ องพักโดยบริ ษัทท้ องถิ่นจานวน
คน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.0 รองลงมาเป็ นตัวแทนท่องเที่ยว จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ.8.5
โทรศัพท์ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 อินเตอร์ เนต/เว็บไซต์ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ
6.2 และอื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ตามลาดับ
4.ท่านทราบข้ อมูลต่างๆ ของ Resorts Hotel ในอาเภอหัวหิน จากแหล่งใด
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ ทราบข้ อมูลจาก อิน เตอร์ เน็ต/เว็ปไซต์ จานวนคน
317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 รองลงมาเป็ น สื่อโฆษณาทีวี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 การ
โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0 ตัวแทนท่องเที่ยว จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.2 การแนะนาจากคนรู้ จัก จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 และอื่นๆ เช่น แอพลิ
เคชัน่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 ตามลาดับ
5.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel ในอาเภอหัวหินกับใคร
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นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่มาเข้ าพักกับครอบครัว จานวนคน 176 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.0 รองลงมาเป็ นเพื่อน จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 แฟนหรื อคู่รัก จานวน 88
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 และอื่นๆ เช่น ตามโอกาสต่างๆ ข้ อ 1,2 และ 3 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.8 ตามลาดับ
6.ท่านเข้ าพัก Resorts Hotel เมื่อใด
นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่มาเข้ าพักเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ จานวนคน 166 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 รองลงมาเป็ นพักร้ อน จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 วันหยุดเทศกาล
และวันสาคัญ 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ จานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.2 และอื่ น ๆ เช่ น วัน ว่า ง แล้ ว แต่โอกาสที่ ส ะดวก จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.5
ตามลาดับ
7. ระยะเวลาการเข้ าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีระยะเวลาในการเข้ าพักมาก
ที่สดุ 6 วัน และน้ อยที่สดุ 1 วัน โดยมีคา่ เฉลี่ยประมาณ 3 วัน และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.794 วัน
8. ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวที่ม าใช้ บริ การมีค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก
มากที่สุด 80,000 บาท และน้ อยที่สุด 500 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 7,143.89 บาท และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7,057.84 บาท
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel แตกต่ า งกั น จ าแนกออกเป็ นสมมติ ฐ านย่ อ ยได้ 7
สมมติฐาน ดังนี ้
1.1 เพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ
0.018 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านลอง (H1)
หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มี พฤติกรรมในการใช้ บริ การพักประเภท
Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ในด้ านของระยะเวลาใน
การเข้ า พั ก โดยเฉลี่ ย เมื่ อ ท าการเข้ า พั ก อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ผลการวิเคราะห์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มี ค่า Probability (p)
เท่ากับ 0.120 ซึ่งมากกว่า 0.5 นัน้ คือยอมสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธรับรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี เพศแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมในการใช้ บริ การพัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกันในด้ านของ
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ เมื่อทาการเข้ าพัก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตติที่ระดับ
0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.2 อายุ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
Resorts Hotel แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามอายุ ในด้ าน
ค่าเฉลี่ ยระยะเวลาในการเข้ าพักต่อวันต่อครัง้ โดยวิธีทดสอบแบบ F-Test พบว่ามี ค่า Prob.(p)
เท่ากับ 0.134 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H2) หมายความว่านัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อ ายุแตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรม การใช้ บ ริ ก ารที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ในด้ านของ
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยวัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามา
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ของพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ต่อ บาทต่อครัง้ จาแนกความ
แตกต่างด้ านอายุ ในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-way ANOWA) พบว่าในด้ าน
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีอายุแตกต่างกัน มีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ แตกต่างกัน ในด้ านค่าใช้ จ่ายโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.3 สถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.453
ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี พฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท
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Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ในด้ านระยะเวลาใน
การเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก ต่อบาทต่อครัง้ มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.054 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นันคื
้ อยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
สถานภาพสมรสแตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน ในค่าใช้ จ่ายโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพักต่อบาทต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
1.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา ในด้ านความถี่ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Ftest พบว่า ด้ านความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย ต่อวันต่อครัง้ มี ค่า Prob. (p) เท่ากับ
0.000 มี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พฤติกรรมในการใช้ บริ การที่
พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ในระยะเวลา
ในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยต่อวันต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกความแตกต่าง ระดับ
การศึกษา โดยใช้ สถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่าในด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก
บาท/ครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ที่พกั ประเภท Resorts Hotel นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.5 อาชี พ แตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามอาชีพ ใน
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ยจานวนวันต่อครัง้ โดยวิธีทดสอบแบบ F-test พบว่ามี ค่า
Prob. (p) เท่ากับ 0.565 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
ใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่แตกต่างกัน
ในด้ านของระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยจานวนวันต่อครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในด้ านค่าใช้ จ่ายโดย
เฉลี่ยในการเข้ าพัก จานวนบาทต่อครัง้ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติทดสอบ Brown-Forsythe
พบว่า ในด้ านความถี่ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพักจานวนบาทต่อครัง้ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.086 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่านัก ท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี อาชี พ ที่ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมในการใช้ บ ริ การที่ พัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน มีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ในด้ า นความถี่
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย วัน /ครัง้ จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน โดยใช้ วิธีท ดสอบ
Brown-Forsythe พบว่า ในด้ า นความถี่ ร ะยะเวลาในการเข้ า พั ก โดยเฉลี่ ย วัน /ครั ง้ มี ค่ า Sig.
เท่ากับ 0.004 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่านักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย วัน/ครัง้
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน ในด้ านความถี่ ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภท Resorts
Hotel ของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ในด้ า นความถี่
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ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ วิธีทดสอบ
Brown-Forsythe พบว่า ในด้ านความถี่ ค่า ใช้ จ่า ยโดยเฉลี่ ย ในการเข้ าพัก บาท/ครั ง้ มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.002 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ความถี่ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน ในด้ านความถี่ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 คุณภาพการให้ บริการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั
ประเภท Resorts Hotel
2.1 ปั จจัยคุณภาพการให้ บริ การ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ านการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้
บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.104 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านความน่า
นับถือได้ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.122 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้ า นความน่ า นับ ถื อ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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2.1.3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งคุณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ตอบสนองกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วั น/ครัง้ โดยใช้
สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) หมายความว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.202 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.1.4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณ ภาพในการให้ บริ การด้ านการให้
ความมัน่ ใจกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้
สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) หมายความว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.144 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริการด้ านการเอาใจ
ใส่พ บว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.048 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริการ ด้ านการเอาใจใส่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.099 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2 ปั จจัยคุณภาพการให้ บริ การ ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความน่านับถือ ด้ านการ
ตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้
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บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอ าเภอหัว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านสิ่งที่สมั ผัส
ได้ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สัมผัสได้ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.100 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพในการให้ บริ การด้ านความน่า
นับถือกับพฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ า พัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.45 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความน่านับถือมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.100 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2.3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งคุณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ตอบสนองกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้
สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
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นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.226 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2.4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณ ภาพในการให้ บริ การด้ านการให้
ความมัน่ ใจกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้
สถิ ติ ส หสัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) หมายความว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ด้ านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.265 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ าม
2.2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้ บริการด้ านการเอาใจ
ใส่ พ บว่า มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.543 ซึ่ ง มากกว่า 0.05 นัน้ คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และ
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารด้ านการเอาใจใส่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมุติฐานข้ อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่
พัก ท าเลที่ ตัง้ ช่อ งทางจัด จ าหน่ า ยบริ ก าร การส่ ง เสริ ม การตลาด บุค ลากรในการให้ บ ริ ก าร
กระบวนการการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การที่
พักประเภท (Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภ ท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
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เฉลี่ ย วั น /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผลิต ภัณ ฑ์ และบริ การมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.204 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาค่าที่
พัก กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ราคาค่าที่พกั มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ าน
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร
ทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.228 แสดงว่า ตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
สถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ ย วั น /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า สถานที่ ตัง้ ช่อ งทางจัด
จาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.166 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
การส่ ง เสริ ม การตลาด กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
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เฉลี่ ย วั น /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า การส่งเสริ ม การตลาดมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.106 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
บุ ค ลากรในการให้ บริ ก าร กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ ย วั น /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บุคลากรในการให้ บริ การมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.184 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
องค์ประกอบกระบวนการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพัก
โดยเฉลี่ ย วัน /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสัม พัน ธ์ อ ย่า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบกระบวนการ
ให้ บริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.175 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
ลั ก ษณ ะทางกายภาพ กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านระยะเวลาในการเข้ าพั กโดย
เฉลี่ ย วั น /ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย วัน/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.281 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคาที่พกั ทาเลที่ตงั ้
ช่องทางจัดจ าหน่ายบริ การ การส่งเสริ ม การตลาด บุคลากรในการให้ บริ การ กระบวนการการ
ให้ บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการใช้ บริ การที่ พักประเภท
(Resorts Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พั ก บาท/ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผลิต ภัณ ฑ์ และบริ การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กัน โดยมีค่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.174 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาค่าที่พกั
กับ พฤติก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวม
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ราคาค่าที่พกั มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ าน
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร

191
ทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.292 แสดงว่า ตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านสถาน
ที่ ตัง้ ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พั ก บาท/ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า สถานที่ ตัง้ ช่อ งทางจัด
จาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.144 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/
ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.133 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.5 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า น
บุ ค ลากรในการให้ บริ ก าร กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พั ก บาท/ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บุคลากรในการให้ บริ การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ ก ารด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
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นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.198 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.6 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า น
องค์ประกอบกระบวนการให้ บริ การ กับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พัก ประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยใน
การเข้ าพัก บาท/ครัง้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.089 ซึ่งมากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบกระบวนการ
ให้ บริการไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/
ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2.7 ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า น
ลั ก ษณ ะทางกายภาพ กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บริ ก ารที่ พั ก ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ด้านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พั ก บาท/ครั ง้ โดยใช้ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยรวมพบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อ ปฏิเสธ
สมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก บาท/ครัง้ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.322 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพการให้ บริ การและส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสรุปประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลดังนี ้
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การที่พักประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
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1.ข้ อมูลส่วนบุคคล
เพศ จากผลการวิจยั พบว่าเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พักประเภท
Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
ในด้ านของระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยเมื่อทาการเข้ าพัก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเพศชายมีคา่ เฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง เพราะนักท่องเที่ยวเพศชายส่วนใหญ่ชอบแสวงและ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความนิยมส่วนบุคคลในกลุ่มเพื่อน ที่สามารถมีอิสระทางความคิดและ
ความมั่นใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าเพศหญิ ง สอดคล้ องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะ
เวทิน (2533) กล่าวว่า เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสาร
ต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะ
สร้ างความสัม พั น ธ์ อัน ดี ให้ เกิ ด ขึ น้ จากการรั บ และส่ ง ข่ า วสารนัน้ ด้ ว ย (Glodhabers, 1980)
นอกจากนี ้ เพศหญิ งและเพศชายมี ค วามแตกต่างกัน อย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ย มและ
ทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
อายุ พบว่า พฤติกรรมการใช้ บริ การของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพักแตกต่าง
กัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 โดยนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อ ายุ 45 ปี ขึน้ ไป มี
พฤติกรรมด้ านค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริ การมากที่สดุ เพราะนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไปมีรายได้ ที่
เริ่ มมัน่ คงและมีเงินสารองที่จะสามารถใช่จ่ายในการพักผ่อนได้ อย่างเต็มกาลัง ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ อนุภา สายบัวทอง (2550) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า อายุ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่งต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รี
สอร์ ท แอนด์ สปาในด้ า นพฤติ ก รรมระหว่า ง และหลัง ใช้ บ ริ ก ารแตกต่า งกัน เป็ นรายคู่พ บว่า
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ มี อ ายุต่ า กว่า หรื อ เท่ า กับ 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร ด้ า น
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก น้ อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และ
อายุ 50 ปี ขึ ้นไป และนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีอายุ 30-39 ปี มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก น้ อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่มีอายุ 40-49 ปี ส่วนนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้ บริ การที่มีอายุ 40-49 ปี มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มารใช้ บริการที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการที่มีอายุน้อย
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มี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ่ายในการเข้ าพัก น้ อ ยกว่ านัก ท่อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุม าก อาจจะเนื่ อ งมาจาก
นักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยมีกาลังซื ้อน้ อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุมาก
สถานภาพสมรส พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ส ถานภาพสมรสแตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหันหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า Resorts Hotel มีรูปแบบ
การบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ น
สถานภาพสมรสใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อนุภา สายบัวทอง (2550) ทาการวิจยั ของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวไม่แตกต่างกันใน
ด้ านพฤติกรรมการเข้ าพักของผู้เข้ ารับบริการ
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริ การพักประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหันหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน ด้ าน
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย มี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่องเที่ ยวที่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยมากที่สดุ เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่
ในช่วงระดับปริ ญญาตรี เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีเวลาว่างในการทากิจกรรมและการแสดงออก
กับกลุ่มเพื่อนทาให้ เกิดระยะเวลาในการเข้ าพักค่อนข้ างมากและมักจะท่องเที่ยวได้ โดยไม่วางแผน
ล่วงหน้ า ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ อัญ ชลี สุข านนท์ ส วัส ดิ์ (2550) ที่ ได้ ทาการศึกษาเรื่ อ ง
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมมาใช้ บริ การของลูกค้ าโรงแรมรอยัลริ
เวอร์ โดยนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
การด้ านระยะเวลาในการเข้ าพัก น้ อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่า
ปริ ญญาตรี ทังนี
้ ้เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสูงจะมีความต้ องการและความคาดหวังสูงใน
ด้ านระยะเวลาในการพักผ่อนให้ ยาวนาน และรู้สึกผักผ่อนได้ อย่างคุ้มค่าในแต่ละครัง้ ที่เข้ าพักและ
ท่องเที่ยว
อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพ ฤติกรรมการใช้ บริ การพัก
ประเภท Resorts Hotel ในเขตอ าเภอหัน หิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ไม่ แ ตกต่า งกัน ในด้ า น
ระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากผู้ใช้ บริ การทุกกลุ่มอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีช่วงเวลาในการเลือกเข้ าพัก
และใช้ บริการในช่วงวันหยุดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไปพักผ่อนใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ ไปพักผ่อนเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ หรื อช่วงลาพักร้ อน รวมทัง้ บริ การของ
Resorts Hotel ไม่จากัดอาชีพในการเลือกใช้ บริ การ ส่งผลให้ กลุ่มอาชีพจึงมีพฤติกรรมไม่แตกต่าง
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กันสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุปราณี ศิลโกเศศศักดิ์ (2547) ศึกษาข้ อมูลเหตุจงู ใจและความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก ารโรงแรมจุ ล ดิ ศ เข้ าใหญ่ รี ส อร์ ท แอนด์ สปาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีมลู เหตุจงู ใจด้ านโรงแรมโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ บริ การพักประเภท Resorts Hotel ในเขตอาเภอหันหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แตกต่างกัน ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ ย และด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ ย ในการเข้ าพัก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่อเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 32,000 –
37,999 บาท มีระยะเวลาในการเข้ าพักมากที่สดุ และรายได้ มากกว่า 44,000 บาทมีคา่ ใช้ จ่ายมาก
ที่สดุ เพราะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 32,000 – 37,999 บาท จะมีความต้ องการและความคาดหวัง
สูงในระยะเวลาในการพักผ่อน เนื่ องจากช่วงระยะเวลาที่ จะได้ พักผ่อนต้ องมี การวางแผนก่อน
ล่วงหน้ าที่จะทาการท่องเที่ ยว ส่วนรายได้ ที่มากกว่า 44,000 บาท มีค่าใช้ จ่ายมากที่สุดเพราะมี
รายได้ สงู และมีกาลังในการซื ้อสูงและนักท่องเที่ยวที่มีกาลังในการซื ้อสูงจะหาสิ่งที่ดีที่สดุ และคุ้มค้ า
ที่ สุด ในแต่ล ะครัง้ เมื่ อได้ มี การท่องเที่ ยว ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ อัญ ชลี สุข านนท์ ส วัส ดิ์
(2550) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมมาใช้
บริ การของลูกค้ าโรงแรมรอยัลริ เวอร์ พบว่าระยะเวลาเข้ าพักต่อครัง้ มีความแตกต่างกันตามอายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ สูง จะมีระยะเวลาใน
การเข้ าพัก ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก และความคุ้ม ค่า จากการใช้ บ ริ การ Resorts Hotel ในการ
ตอบสนองความต้ องการ มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ น้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ สูง
มีกาลังในการซื ้อสูง และทาให้ มีความรู้สกึ คุ้มค่ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ น้อย
2.คุณภาพการบริการ
คุณ ภาพการให้ บริ การกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดย
เฉลี่ย พบว่า ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ระดับต่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้ านการตอบสนอง ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ มีความสัมพัน ธ์
ระดับต่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
พรรณวดี พัฒ นชัย (2551) ได้ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริ การของโรงแรม
เชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวจานวน 150 คน โดยศึกษาปั จจัยคุณภาพการ
บริ การ 5 ด้ าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การอยู่ในลาดับ
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มาก คือโรงแรมตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่เข้ าถึงสะดวก ด้ านความเชื่อถือหรื อไว้ วางใจ คือโรงแรมมีชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ ที่ดีเป็ นที่ ยอมรับโดยทั่วไป ด้ านตอบสนองความต้ องการ คือพนักงานมี ความ
พร้ อมและเต็ ม ใจในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูม าเข้ า พัก และผู้ใช้ บ ริ ก าร ด้ านการให้ ค วามมั่น ใจ คื อ
พนักงานให้ บริ การอย่างมีมารยาท สุภาพ อ่อนโยน และด้ านการเข้ าใจการรับรู้ความต้ องการของ
ผู้รับบริการ คือโรงแรมมีความตังใจที
้ ่จะให้ บริการที่ดีที่สดุ แก่ผ้ มู าใช้ บริ การในโรงแรม
คุณ ภาพการให้ บริ การกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จา่ ยโดยเฉลี่ยในการเข้ า
พัก พบว่า ด้ า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้ า นความน่านับ ถื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ ระดับ ต่ า เป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และด้ านการตอบสนอง ด้ านการให้ ค วามมั่นใจ มี
ความสัมพันธ์ระดับต่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจัย พรรณวดี พัฒ นชัย (2551) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณ ภาพการบริ การของ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวจานวน 150 คน โดยศึกษาปั จจัยคุณภาพ
การบริ การ 5 ด้ าน พบว่า นักท่องเที่ ยวให้ ความส าคัญ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การอยู่ใน
ลาดับมาก คือโรงแรมตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่เข้ าถึงสะดวก ด้ านความเชื่อถือหรื อไว้ วางใจ คือโรงแรมมี
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ที่ดีเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป ด้ านตอบสนองความต้ องการ คือพนักงานมี
ความพร้ อมและเต็มใจในการให้ บริ การแก่ผ้ มู าเข้ าพักและผู้ใช้ บริ การ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ คือ
พนักงานให้ บริ การอย่างมีมารยาท สุภาพ อ่อนโยน และด้ านการเข้ าใจการรับรู้ความต้ องการของ
ผู้รับบริการ คือโรงแรมมีความตังใจที
้ ่จะให้ บริการที่ดีที่สดุ แก่ผ้ มู าใช้ บริ การในโรงแรม
3.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
พฤติกรรมในการใช้ บริการที่พกั ประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ย พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ด้ านราคาค่าที่พกั ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย ด้ านบุคลากรในการให้ บริ การ
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และด้ านการส่งเสริมการตลาด มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับต่า เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนพฤติกรรมในการ
ใช้ บ ริ ก ารที่ พัก ประเภท Resorts Hotel ของนักท่อ งเที่ ย วชาวไทย ในเขตอาเภอหัวหิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้ าพัก ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านราคาค่าที่
พัก ด้ านสถานที่ตงช่
ั ้ องทางจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาด และด้ านบุคคลากรในการให้ บริ การ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดับ ต่ า เป็ นในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และด้ าน ลั ก ษณะทางกายภาพ มี
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ความสัมพันธ์ปานกลาง เป็ นในทิศทางเดียวกัน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ธเนศ สิริเกียรติกุล (2553) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ บริ การและความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุ วิทในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า โดยภาพรวมผู้มาใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมิติ เวช สุขมุ วิท มีความพึงพอใจใน
การบริ การด้ านต่างๆในระดับพอใจมาก ทังในด้
้ านสถานที่ ด้ านลักษณะนาเสนอทางกายภาพ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการบริ การ ด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับปาน
กลาง 1 เรื่ อง ได้ แก่ ความเพียงพอของที่จอดรถ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่ องแปลก เพราะผู้มาใช้ บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ มกั จะนารถส่วนตัวมาเอง แต่ในขณะเดียวกัน ผู้มาใช้ บริ การกลับมี
ความพึง พอใจในความคุ้ม ค่าของค่าใช้ จ่ายในการรักษา แสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ ว่าที่ จ อดรถไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ แต่ค้ มุ ค่ากับการรักษาที่ ได้ รับจากแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นสิ่งที่
โรงพยาบาลเอกชนต้ องการมากที่สุดคือผู้ใช้ บริ การรับรู้ ได้ ถึงความคุ้มค่า( Perceived Value )ใน
การให้ การบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2543) ได้ กล่าวว่าราคา ( Price ) เป็ นจานวนเงินที่บุคคลจ่ายเพื่ อซือ้ สินค้ าหรื อบริ การซึ่ง
แสดงเป็ นมูลค่า( Value ) ที่ผ้ ูบริ โภคจ่ายเพื่ อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากสินค้ าหรื อ
บริการ (P. Kotler, and Armstrong, Gary 1999) ซึง่ ราคานันจะมี
้ สว่ นสาคัญในการตัดสินใจซื ้อ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั
1.ผู้บริ หารของโรงแรมควรศึกษาคุณ ภาพการบริ การให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารให้ ตรงกับ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดในอนาคตและเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินงานด้ านการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า มี 2 กลุ่มเป้าหมาย
ด้ านระยะเวลาในการเข้ าพักโดยเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมายได้ แก่เพศชาย มีอายุระหว่าง 32 - 38 ปี มี
การศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้ ต่อเดือน 32,000 – 37,999 บาท ด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ าพัก
โดยเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมายได้ แก่ มีอายุตงแต่
ั ้ 45 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ ต่อเดือน 44,000 บาท ขึ ้นไป
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์พักผ่อน ดังนันทาง
้
Resorts Hotel ควรจะ
ปรับปรุงสถานที่พักให้ มีบรรยากาศน่าอยู่ สะดวกสบายและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เช่น เป็ นใน
ส่วนของการปรับปรุงห้ องพักให้ สะอาดและดูใหม่อยูต่ ลอดเวลา ถึงแม้ จะเปิ ดทาการมาหลายปี แล้ ว
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บรรยากาศโดยรอบมีการจัดตกแต่งสถานที่ให้ สะอาดน่าเข้ าพัก เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย
ในการเข้ าพักและทาให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ ในอนาคต
2.โรงแรมควรจะพัฒนาด้ านความเอาใจใส่ให้ ดียิ่งขึ ้น โดยให้ พนัก งานคานึงถึงความใส่ใจ
ในความต้ องการของลูกค้ าเป็ นรายบุคคล พนักงานสามารถจาลูกค้ าความชอบของไม่ชอบลูกค้ า
ได้ เป็ นอย่างดี พนักงานให้ ความบริ การด้ วยความสุภาพเป็ นมิตรมีอธั ยาศัยไม่ตรี ต่อลูกค้ า ทาให้
ลูกค้ าเกิ ดความประทับใจและกลับมาใช้ บริ การซา้ อีกครัง้ ในอนาคต อาจจะทาให้ สามารถเพิ่ม
ระยะเวลาในการเข้ าพัก และค่ าใช้ จ่ายการเข้ าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เพิ่มมากขึ ้นในส่วนของรายได้ จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้ บริการ
ด้ านการให้ ความมั่นใจ ด้ านการตอบสนอง มีค่าความสัม พันธ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านส่งที่
สัม ผัส ได้ ด้ านความน่านับถื อ อยู่ในระดับ ดีม าก ยกเว้ นด้ านการเอาใจใส่อยู่ในระดับ ดี ดังนัน้
Resorts Hotel ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.โรงแรมควรศึกษาทัศนคติต่อผลิตภัณ ฑ์ การบริ การ และส่วนประสมการตลาดอื่ นๆ
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการ Resorts Hotel ควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการดังนี ้
3.1 ด้ านสร้ างลัก ษณะทางกายภาพ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ สภาพแวดล้ อ มภายใน
โรงแรมการตกแต่งสถานที่ให้ สวยงาม สะอาดเรี ยบร้ อย และสร้ างบรรยากาศภายในโรงแรมให้ มี
เอกลัก ษณ์ ที่ โดดเด่น สวยงามและน่าอยู่ รวมไปถึ งความเชื่ อมั่น ทางด้ านความปลอดภัย ของ
โรงแรมให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาพักภายในรี สอร์ ท ให้ รับรู้ถึงความปลอดภัย
3.2 ด้ านราคา ควรตังราคาให้
้
เหมาะสมกับ มาตรฐานการบริ การและสิ่งอานวยความ
สะดวก เพราะนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการให้ บริการ จะมี
ผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้ บริ การอี ก และจะมี การแนะนาบอกต่อให้ บุคคลที่ ร้ ู จักกลับมาใช้
บริการ
3.3 ด้ านพนักงาน ควรพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการให้ บริการอย่างสม่าเสมอ เช่น
มีการจัดการฝึ กอบรมการให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ เพื่อให้ พนักงานเกิดความชานาญ
สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ วจนทาให้ เกิ ดความ
ประทับใจและอยากกลับมาใช้ บริการอีกครัง้
3.4 ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรตกแต่ง ห้ อ งพัก ให้ มี ค วามสวยงาน โดดเด่น มี ก ารปรั บ ปรุ ง
บารุ งรักษาห้ องพักให้ อยู่ในสภาพที่ ดีตลอดเวลา เน้ นความสะดวกสบาย และความสะอาดใน
ห้ องพัก สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายใน Resorts Hotel จะมีผลต่อการกลับมาใช้ บริ การอีก
ครัง้ และจะมีการแนะนาบอกต่อให้ บคุ คลที่ร้ ูจกั มาใช้ บริการ
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3.5 ด้ านช่องทางการจัด จ าหน่าย ควรจะมี วิ ธี ที่ นัก ท่อ งเที่ ยวสามารถติด ต่อการจอง
ห้ องพักได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว รวมทังมี
้ หลากหลายช่องทางในการจอง ช่องทางการจองเข้ าถึงได้
ง่ายไม่ย่งุ ยาก เพื่อจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจ และรู้ สึกไม่ย่งุ ยากในการที่จะทา
การจองห้ องพัก เพราะช่องทางการจัดจาหน่ายจะมีผลต่อแนวโน้ มการกลับมาใช้ บริการอีก
3.6 ด้ านส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น เทศกาลต่างๆ เทศกาลวัน
แห่งความรัก วันแม่ จองแพ็คเกจห้ องพักวันวาเลนไทน์แถมแพ็คเกจ ดินเนอร์ ฟรี 1 มื ้อ หรื อ จอง
ห้ องพัก 4 คืนขึ ้นไปได้ สว่ นลด 30 % เพื่อจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาใช้ บริการอีกครัง้
3.7 ด้ านกระบวนการให้ บ ริ ก าร ควรมี ก ระบวนการในการบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว มี
ความถูกต้ องแม่นยา ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการในการจองห้ องพัก การเข้ ามาทาการลงทะเบียน
ห้ องพัก หรื อกระบวนการคืนห้ องพักเพื่อออกจากที่พัก รวมทัง้ การบริ การตามแผนกต่างๆ สร้ าง
จุดเด่นในการบริ การ เพื่อสร้ างความประทับใจและความพึงพอใจให้ กับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้
บริการ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีแนวโน้ มกลับมาใช้ บริการอีกในครัง้ ต่อไป
จากผลการวิจัยสามารถพยากรณ์ ได้ ว่า แนวโน้ มที่ จะแนะนาให้ บุคคลที่ เคยใช้ บริ การ
กลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ ในอนาคต จะขึ ้นอยู่กับทัศนคติตอ่ ผลิตภั ณฑ์การบริ การ และส่วนประสม
การตลาดอื่นๆ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการ Resorts Hotel ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็ นทาง ด้ านสร้ างลักษณะทางกายภาพ ด้ านราคา ด้ านพนักงาน ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาด และด้ านกระบวนการให้ บริการ เพื่อให้ มีศกั ยภาพ
ต่อสู้กับผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกใช้
บริการ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1.ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาความต้ องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้ บริการ
ที่ พักประเภท Resorts Hotel เพื่ อน าผลศึกษามาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการตลาด และการ
จัดทาโปรโมชัน่ ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ยวให้ ได้ มากที่สดุ
2.ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรเพิ่มเติมขอบเขตการวิจยั ในส่วนของคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา และข้ อเสนอแนะในด้ านต่างๆ โดยใช้ ลกั ษณะคาถามนาในประเด็นสาคัญ
3.ในการวิใจครัง้ ต่อไป ควรจะศึกษา นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การที่เป็ นชาวต่างชาติด้วย
เพื่อจะได้ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ บริ การ และนาผลวิจยั ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการให้ บริการของ
ที่พกั ประเภท Resorts Hotel ให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
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4.ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ ทางการตลาดของโรงแรมประเภทอื่ น เพื่ อ
นามาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒ นาการดาเนินงาน เพื่ อที่ จะสามารถนาผลการวิจัยไป
พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้ ประสบความสาเร็จและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การ
ครัง้ ต่อไป และประสบผลสาเร็ จมากขึ ้น เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ธุรกิจที่พกั และโรงแรมมีการแข่งขันกัน
สูง
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