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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี มีความมุง่หมายเพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 

ณิชาวลิล ์รสีอรท์  ประจวบครีขีนัธ์ รวมทัง้ศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึ

พอใจของลกูคา้ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์ตลอดจนศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจของลกูคา้กบั

ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิลร์สีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ กลุ่มลูกค้าทัว่ไปที่เขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอร์ท ประจวบครีขีนัธ์  จํานวน 400 คน 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหต์วัแปรอสิระ 2 กลุม่โดยใชค้่าท ีวเิคราะหต์วัแปรอสิระ 2 กลุ่มขึน้ไปใชค้วาม

แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค่์าสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบวา่  

1. ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวม ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัด ี 

2. ลูกค้าที่ใช้บริการที่เข้าพกัใน ณิชาวลิล์ รีสอร์ท ประจวบคีรขีนัธ์ที่มีเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

สถานภาพ  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารที่ณิชาวลิล์ รสีอร์ท จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั 

3. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวม มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่ากบัความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารที ่

ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

4. ความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความภกัดขีองลูกค้าที่ใช้บรกิารต่อณิชาวลิล ์รสีอร์ท จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์
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คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด ความจงรกัภกัด ีณิชาวลิล ์รสีอรท์   
 

Abstract 

 

The purpose of this research was aimed studying the personal characteristic which affect the 

decision to stay at NishaVille Resort , Prachuap Khiri Khan, including the service Marketing mix factors 

that affect the satisfaction of the customers and also the relationship between the satisfaction of the 

customers and their loyalty to NishaVille Resort. 

The sample size consists of 400 general customers who stay at NishaVille Resort , Prachuap 

Khiri Khan.The tools used for data gathering are questionnaires. The statistics used in the data analysis 

are the percentage, the mean, the standard deviation, the T-test for analyzing 2 group of independent 

variables, the ANOVA for analyzing 2  groups or more of independent variables and the Pearson’s 

simple correlation analysis. The research revealed that: 

1. The customers had a good opinion towards the service marketing mix factors as a whole. 

These were the products, price, distribution channel, marketing promotion, personnel, physical 

characteristic and procedures. 

2. The customer  who stay at NishaVille Resort , Prachuap Khiri Khan had different gender, age 

,education ,marriage statuses, professional and salaries. However the satisfactions of the customers 

towards the services at NishaVille Resort , Prachuap Khiri Khan were not different. 

3. The service marketing mix factors, as a whole, has a together correlation to the satisfactory 

of the customers staying at  NishaVille Resort , Prachuap Khiri Khan. 

4. The satisfaction of the customers staying at  NishaVille Resort has a together correlation to 

the loyalty of the customers staying at NishaVille Resort , Prachuap Khiri Khan 

 

Keywords: Marketing Mixes, Loyalty, Nishaville Resort 

 

บทนํา 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคญัแห่งหน่ึงของประเทศ เป็นหน่ึงในสามแห่งของ

โครงการรเิวยีร่าทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งพฒันาชายทะเลฝ ัง่อ่าวไทยของจงัหวดัใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สําคญั โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเดนิทางได้ทัง้ทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ          

เขา้สูจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธน์ัน้  สะดวกสบาย หลากหลายและ รวดเรว็ รวมถงึจงัหวดัประจวบครีขีนัธเ์องยงัเป็น

จดุพกัทีน่กัท่องเทีย่ว สามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วทางภาคใต้ของไทย อนัไดแ้ก่จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง

ไดด้ว้ย ดงันัน้จงึถอืว่าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เป็นประตูเปิดสูก่ารท่องเทีย่วอนัดามนัของไทยอกีทางหน่ึงดว้ย  

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ เป็นจงัหวดัทีม่คีวามโดดเด่นในเรื่องของการท่องเทีย่วและ

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต,ิ แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม และแหล่งท่องเทีย่วทีส่รา้งขึน้มาใหม่ 

โดยมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัวและกลิ่นอายของความร่วมสมยัอยู่ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ด้วย ดงันัน้การ
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ท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงึเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามประทบัใจแก่ผูม้าเยอืนอยู่เสมอ และเป็นเมอืงที่

นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติต้องกลบัมาท่องเที่ยวอกีครัง้ในทุกๆปี เพื่อรองรบัการเติบโตและจํานวน

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนทีเ่พิม่มากขึน้ ธรุกจิดา้นโรงแรม และรสีอรท์ จงึมกีารเตบิโตและแขง่ขนักนัเป็นอย่างมากใน

งานดา้นบรกิาร เพือ่ดงึนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาตมิาใชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุ   

 รวมถงึณิชาวลิล ์รสีอรท์ ซึ่งอยู่ที ่เลขที ่333 หมู่ 7 บา้นห้วยยาง ทบัสะเก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ได้

เลง็เหน็ถึงสิง่ความสําคญัด้านบรกิารและบุคลากร สถานที่ และสิง่อํานวยความสะดวก ที่ทําให้การพกัผ่อนของ

ลกูคา้เกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ เพื่อทีจ่ะทาํใหลู้กคา้เกดิความจงรกัภกัดแีละกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป          

ดงันัน้ ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงึไดนํ้าส่วนประสมทางการตลาดเขา้มาประยุกต์ใชใ้นงานบรกิารดว้ย จงึทําใหณิ้ชาวลิล ์        

รสีอรท์ ไดร้บัมาตรฐานและการบรกิารดเียีย่ม อยา่งมากมาย อาทเิชน่ 

1. Top 20 Resort Property 2013 

2. Thailand  Property Awards 2008 

3. Thailand  Property Awards 2009 

4. Holiday Check Award 2013 

5. Certificate of Excellence 2014 

จากรางวัลที่ได้รับในการให้บริการเป็นเครื่องการันตีถึงความนิยมและยอมรับทัง้ชาวต่างไทยและ            

คนต่างชาตติลอดมา 

สําหรับการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการประกอบด้วย ด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ 

ดา้นกระบวนการ  ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัด ีของลกูคา้  ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

ซึ่งสามารถนําผลการศึกษามานําเสนอการวางแผนการบริหารงานให้กับผู้บริหาร  ณิชาวิลล์ รีสอร์ท 

ประจวบครีขีนัธแ์ละจะเป็นประโยชน์สาํหรบั รสีอรท์ ต่อไป 

  

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

1.  ศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

2.  ศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 

ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

3.   ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจของลกูคา้กบัความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่

ณิชาวลิลร์สีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

กรอบแนวคิดการวิจยั ( Conceptual Framework) 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความ

จงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร  ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ์  มกีรอบแนวคดิในการทํางานวจิยั

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ 

1.1. ลกัษณะสว่นบุคคล 

     1.1.1. เพศ 

1.1.1.1. ชาย 

1.1.1.2. หญงิ 
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     1.1.2. อายุ 

1.1.2.1. น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

1.1.2.2. 21 – 40 ปี 

1.1.2.3. 41 – 60 ปี 

1.1.2.4. มากกวา่ 60 ปี 

     1.1.3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

1.1.3.1. ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

1.1.3.2. ปรญิญาตร ี

1.1.3.3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

     1.1.4. สถานภาพสมรส 

1.1.5.1. โสด 

1.1.5.2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

1.1.5.3. หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

     1.1.5. อาชพี 

1.1.6.1. นกัศกึษา 

1.1.6.2. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

1.1.6.3. พนกังานบรษิทัเอกชน 

1.1.6.4. ธรุกจิ / เจา้ของธรุกจิสว่นตวั 

     1.1.7. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.1.7.1. ตํ่ากวา่15,000 บาท 

1.1.7.2. 15,001-25,000 บาท 

1.1.7.3. 25,001-35,000 บาท 

1.1.7.4. 35,001-45,000 บาท 

1.1.7.5.45,001บาท ขึน้ไป 

1.2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

1.2.1. ดา้นผลติภณัฑ ์

1.2.2. ดา้นราคา 

1.2.3. ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

1.2.4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

1.2.5. ดา้นบคุลากร 

    1.2.6. ดา้นลกัษณะกายภาพ 

1.2.7. ดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม ( Dependent Variables ) ไดแ้ก่ 

2.1 ความพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์

2.2 ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์
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สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลูกค้าที่เขา้พกัใน ณิชาวลิล์ รสีอร์ท ประจวบครีขีนัธ์ที่ม ี เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  สถานภาพ  

อาชีพ  รายได้เฉลี่ย  ต่างกนั  มคีวามพงึพอใจและความภักดขีองลูกค้าที่เขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ แตกต่างกนั 

2.ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บั

มคีวามพงึพอใจและความภกัดขีองลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

3.ความพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ มคีวามสมัพนัธก์บั

ความจงรกัภกัดต่ีอณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยอายุ เพศ 

ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน

การตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่สาํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย 

รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรทางดา้นประชากรทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างของส่วนตลาด ไดค้้นควา้ความ

ตอ้งการของตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรน้ีอย่างรอบ

ครอบ เพราะในปจัจบุนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมี

สาเหตุจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีถงึปจัจบุนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของการ

ใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการ

ตลาดจะสนใจจํานวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ช ้ใดสนิคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะ

ทางประชาการศาสตร ์ และโครงสรา้งดา้นสื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์

การตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนด

สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ํ่าจะ

เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็น

ตวัชีค้วามสามารถในการจ่ายสนิคา้หรอืไม่มคีวามสามารถ ในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ที่

แทจ้รงิอาจถอืเป็นเกณฑร์ปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก 

นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรอือื่นๆ เพื่อให้กําหนดตลาด

เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตรด์า้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเน่ืองจากเป็นตวัแปร

ในการแบง่สว่นตลาดทีส่าํคญั  
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดธรุกิจบริการ (Services Marketing) 

ความสาํคญัของการบริการ 

การบรกิารเป็นสิง่สาํคญัยิง่ในงานดา้นต่างๆ เพราะบรกิารคอืการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืการดําเนินการที่

เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ไม่มกีารดําเนินงานใดๆ ทีป่ราศจากบรกิาร ทัง้ในภาคราชการ และภาคธุรกจิเอกชน การ

ขายสนิคา้ หรอืผลติภณัฑใ์ดๆ กต็อ้งมกีารบรกิารรวมอยูด่ว้ยเสมอยิง่ธุรกจิบรกิาร ตวับรกิารนัน่เองคอื สนิคา้ การ

ขายจะประสบความสาํเรจ็ได ้ต้องมบีรกิารทีด่ ีธุรกจิการคา้จะอยู่ไดต้้องทําใหเ้กดิการขายซํ้า คอื ต้องรกัษาลูกคา้

เดมิและเพิม่ลูกคา้ใหม่ การบรกิารทีด่จีะช่วยรกัษาลูกคา้เดมิไวไ้ด ้ ทําใหเ้กดิการขายซํ้าอกี และชกันําใหม้ลีกูคา้

ใหม่ ๆ ตามมา 

ความหมายของการบริการ 

การบรกิาร หมายถงึกจิกรรม ประโยชน์ หรอืความพงึพอใจทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เสนอขาย หรอืกจิกรรมทีจ่ดัทาํ

ขึน้รวมกบัการขายสนิคา้ (ฉตัยาพร เสมอใจ. 2548: 14) 

การบริการคือการกระทําหรือกระบวนการผลิตใดๆที่ฝ่ายหน่ึงนําเสนอต่ออีกฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่

สามารถจบัต้องไดแ้ละไม่เกดิผลในความเป็นเจา้ของ โดยกระบวนการนัน้อาจจะเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทางกายภาพ

หรอืไมก่ไ็ด ้(Kotler. 2003: 444) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

ทฤษฎลีาํดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว ์(Maslow. 

2000: 80-81) เป็นนักจติวทิยา ได้สร้างทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ไดก้ล่าวไว้ว่า ความต้องการของมนุษย ์             

แบ่งออกเป็น 5 ระดบั เรยีงตามความสาํคญัจากความต้องการตํ่าสุดไปจนถงึความต้องการของมนุษยส์งูสุด โดย

บุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการระดบัตํ่ากว่าก่อนที่ความต้องการระดบัสูงกว่าจะเกดิขึ้น เมื่อความ

ตอ้งการไดร้บัการตอบสนองจนเกดิความพอใจขึน้มา ความต้องการใหม่ และระดบัสงูกว่าจะเกดิขึน้ และบุคคลจะ

ถูกจงูใจใหท้ําการตอบสนอง เมื่อความต้องการน้ีไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการใหม่จะเกดิขึน้ ถ้าความ

ตอ้งการระดบัล่างทีไ่ดร้บัการตอบสนองจนพอใจแลว้ เกดิกลบัมาไม่พอใจอกีครัง้บุคคลกจ็ะหนัมาตอบสนองความ

ตอ้งการในระดบัดงักล่าวอกี ซึง่ไดล้ําดบัความต้องการของมนุษยจ์ากระดบัตํ่าไประดบัสงูได ้5 ขัน้ (Hierarchy of 

Needs) ดงัน้ี 

ระดบัที ่ 1 Physiological needs ความต้องการพืน้ฐานเพื่อการอยู่รอดของชวีติ ไดแ้ก่ ความต้องการ 

อาหาร น้ํา อากาศ ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

ระดบัที ่ 2 Safety needs ความต้องการทางดา้นความมัน่คงและปลอดภยั สว่นมากเกีย่วกบัความ

ปลอดภยัของร่างกาย 

ระดบัที ่3 Social needs ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เป็นความตอ้งการดา้นความรกั ความพอใจ การมี

สว่นร่วมและการยอมรบั 

ระดบัที ่ 4 Egoistic needs ความต้องการทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความต้องการของบุคคลเกีย่วกบัการยอมรบั

ตนเอง และความตอ้งการชือ่เสยีงเกยีรตศิกัดิ ์บารม ีฐานะ เป็นทีย่อมรบันบัถอืจากคนอืน่ 

ระดบัที ่5 Self-actualization ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความสาํเรจ็ในชวีติ เป็นความตอ้งการขัน้สงูสุดของ

มนุษย ์คอื อยากใหเ้กดิความสาํเรจ็ในทกุสิง่ทกุอยา่งตามความตอ้งการของตน 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 44-48) ไดร้วบรวมความหมายของความพงึพอใจของลูกคา้ ว่าเป็น

ระดบัความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหวา่งผลประโยชน์จากคณุสมบตัผิลติภณัฑ ์หรอืการทาํงาน

ของผลติภณัฑ ์ กบัการคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคลจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ตาม

ผลติภณัฑ ์ และความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคลจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ และ
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ความรูส้กึในอดตีของผูซ้ือ้ นกัการตลาด และฝา่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้

โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) การสรา้งคุณค่าเพิม่เกดิจากการผลติ (Manufacturing) และจาก

การตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารทางานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total 

Quality) คุณค่าเกดิจากการแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive differentiation) 

4.แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทาง

การตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปน้ี 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายสูต่ลาดเพือ่ความสนใจ การจดัหา การใชห้รอืการบรโิภค

ทีส่ามารถทําใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong; & Kotler. 2009: 616)ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสั

ไม่ได ้ เช่น บรรจุภณัฑ ์ส ี ราคา คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นสนิคา้ 

บรกิาร สถานที ่ บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ ผลติภณัฑต์อ้งมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า(Value) ในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถงึ จํานวนทีต่้องจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืเป็นคุณค่าทัง้หมดทีลู่กคา้

รบัรูเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลติภณัฑ ์/บรกิารคุม้กบัเงนิทีจ่า่ยไป หรอืหมายถงึคุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวั

เงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้ ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost)ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคจะ

ตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ ผูก้าํหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึ  

3. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพอใจต่อตราสนิคา้หรอื

บรกิาร หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กดิความต้องการหรอืเพื่อเตอืนความทรงจํา (Remind) ใน

ผลติภณัฑ ์ โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซือ้ (Etzel, walker; & Stanton. 

2007: 677) หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพือ่สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ 

การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personalselling) ทําการขาย และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non 

personal selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ องคก์ารอาจเลอืกใชห้น่ึงหรอืหลายเครื่องมอืซึง่

ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม ประสานกัน [Integrated 

MarketingCommunication (IMC)] โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกค้า ผลติภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครือ่งมอืการสง่เสรมิการตลาดทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกีย่วกบัองคก์ร และส่งเสรมิการตลาด

เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอื ความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ  

3.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นการสือ่สารระหว่างบุคคลกบับุคคลเพื่อพยายาม

จูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารด้วยการขายแบบเผชญิหน้าโดยตรงหรอืใช้โทรศพัท ์

หรอืเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพือ่ใหเ้กดิการขาย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้  

3.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) หมายถงึ เป็นสิง่จูงใจระยะสัน้ทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการซือ้หรอื

ขายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เป็นเครื่องมอืกระตุ้นความต้องการซือ้ทีใ่ชส้นับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้

พนักงานขาย ซึง่สามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช ้ หรอืการซือ้โดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรอืบุคคลอื่นใน

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  
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3.4 การใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relations) มคีวามหมายดงัน้ี  

(1) การใหข้า่วเป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืตราสนิคา้หรอืบรษิทัทีไ่ม่ต้องมี

การจา่ยเงนิ (ในทางปฏบิตัจิรงิอาจตอ้งมกีารจา่ยเงนิ) โดยผา่นการกระจายเ สยีงหรอืสือ่สิง่พมิพ ์

  (2) ประชาสมัพนัธ ์(Public relations) หมายถงึ ความพยายามในการสื่อสารทีม่กีารวางแผนโดยองคก์ร

หน่ึงเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร ต่อผลติภณัฑ ์หรอืต่อนโยบายใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มจีุดมุง่หมายเพื่อ

สง่เสรมิหรอืป้องกนัภาพพจน์หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิการ

ตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรอืการโฆษณาเชื่อมตรง (Online 

advertising) มคีวามหมายต่างกนัดงัน้ี 

 (1) การตลาดทางตรง (Direct Marketingหรอื Direct response marketing) เป็นการตดิต่อสื่อสารกบั

กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง หรอืหมายถงึ วธิกีารต่าง ๆ ทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑ์

โดยตรงกบัผู ้ซือ้และ ทาํใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ีทัง้น้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มลูลกูคา้และ ใชส้ือ่ต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร

โดยตรงกบัลกูคา้ เชน่ ใชส้ือ่โฆษณาและแคตตาลอ็ค  

(2) การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง (Directresponse advertising) เป็นข่าวสารการ

โฆษณาซึง่ถามผูอ่้าน ผูร้บัฟงั หรอืผูช้ม ใหเ้กดิการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส้ง่ขา่วสาร หรอืป้ายโฆษณา  

(3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรอืการตลาดผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic marketing หรอื Emarketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรห์รอื

อนิเตอรเ์น็ต เพือ่สือ่สาร สง่เสรมิและขายผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยมุง่หวงัผลกาํไรและการคา้  

4. การจดัจําหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนั

และกจิกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสนิค้าและบรกิารจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด

เป้าหมายคอืสถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ 

และการเกบ็รกัษาสนิคา้ คงคลงั  

5. บุคคล ( People ) บุคคลถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาํคญัของการดําเนินธุรกจิ ดงันัน้จงึต้องมกีาร

คดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ต่างกนัเหนือคู่แข่ง มี

ทศันคติที่ดสีามารถตอบสนองต่อลูกค้า  มคีวามคดิรเิริ่ม มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา อกีประการหน่ึงของ

ธุรกจิบรกิาร คอื การสรา้งปฎสิมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบัผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลากรของบรษิทั  ปฎสิมัพนัธท์ีเ่กดิ

จากการให้บริการของบุคลากรที่เป็นเงื่อนไขที่สําคญัในการสร้างความพึงพอใจหรือทําให้เกิดการยอมรบัการ

บริการจากลูกค้า  พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทัง้หมดในองค์กรที่ให้บริการนัน้  ซึ่งจะรวมตัง้แต่เจ้าของ

ผูบ้รหิาร พนกังานในทกุระดบั  ซึง่บคุคลดงักล่าวทัง้หมดมผีลต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ หรอืสิง่มตีวัตนทีม่องไม่เหน็ ( Physical Evidence )ธุรกจิบรกิารจําเป็นต้อง

พยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม  ประกอบดว้ย 

6.1 สภาพทางกายภาพทีลู่กคา้สามารถมองเหน็ได ้ ทําใหม้สี่วนร่วมในการสรา้งความรูส้กึต่อความ

พงึพอใจในการใหบ้รกิารทีล่กูคา้ไดร้บั 

6.2 ลกัษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพงึพอใจ รวมรยีกว่าภาพแห่งการบรกิารผูป้ระกอบการ

สามารถจดัการหรอืปรบัปรุงให้ดขีึน้ได้  เช่นการจดับรรยากาศภายในร้านอาหารดว้ยเสยีงเพลง จดัทีน่ัง่สําหรบั

ลกูคา้ทีส่ะดวกสบาย และการจดัสถานทีเ่พือ่ใชส้าํหรบัการใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม 
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6.3 ความแปลกใหม่ของสภาพทางการกายภาพที่แตกต่างไปจากผู้ให้บรกิารรายอื่นๆ  เช่นการ

ตกแต่งหรือออกแบบร้านและสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามบุคลากรและอุปกรณ์ในสํานักงานก็ถือว่าเป็น

องคป์ระกอบหน่ึงของลกัษณะทางกายภาพ  กล่าวคอื ลกัษณะทา่ทางหรอืบุคลกิภาพทีล่กูคา้สามารถมองเหน็หรอื

สมัผสัได้จากผู้ให้บริการ  หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ด้สนการประชาสมัพนัธ์ และข้อเขยีนของการ

ประชาสมัพนัธท์ีแ่สดงออกถงึความเชีย่วชาญ ทัง้หมดลว้นเป็นลกัษณะทางกายภาพทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจ

ดา้นการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ 

7. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process)  คอื เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกค้าได้รวดเรว็ 

ประทบัใจ  และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตอ้งง่ายต่อการปฎบิตั ิธุรกจิบรกิารนัน้ผลติภณัฑค์อืสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัตอ้ง

ได ้ ดงันัน้กระบวนการใหบ้รกิารจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัและมคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน  เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑอ์ื่นๆ

ภายนอกตลาดบรกิาร กล่าวคอื  สิง่ที่ลูกคา้จะไดร้บัจากธุรกจิบรกิารนัน้คอื กระบวนการและความชํานาญในการ

ผลติสนิคา้นํามาซึง่ความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคสงูสดุ  ดงันัน้กระบวนการจงึรวมความถงึลําดบัของการใหบ้รกิาร

และระบบสนบัสนุนการบรกิารดว้ย 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมอืในการตอบสนองความต้องการ

ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ผูศ้กึษา เหน็ว่าควรจะต้องใหค้วามสาํคญักบัเครื่องมอืเหล่าน้ีในการวางกลยุทธ ์

และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในการซือ้สนิคา้ เพราะถา้สว่นประสมทางการตลาดไมม่คีวามเหมาะสมกบักลุ่ม

ลกูคา้ หรอืเหมาะสมตวัผลติภณัฑ ์ อาจทําใหเ้สยีโอกาสทางดา้นการแข่งขนัทางธุรกจิได ้ ในการทําการวจิยั ได้

นําเอาสว่นประสมทางการตลาดมาเป็นสว่นหน่ึงในการวดัทศันคตดิา้นหน่ึงของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้ทัง้สองบรษิทั

น้ี ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใดมากทีสุ่ด และใหค้วามรูส้กึกบัส่วนประสมทาง

การตลาดของทัง้สองบรษิทัดว้ยความรูส้กึทีด่ ีหรอืไม่ด ีแตกต่างกนัอย่างไร และสว่นใดมากกวา่กนั 

5. แนวคิดเกี่ยวกบัความจงรกัภกัดีของการบริการ 

ฮอวค์นิส ์และ คอนีย ์(ชญานิน บุหลนัพฤกษ์. 2549: 47; อา้งองิจาก Hawkins; & Coney. 2001) กล่าว

ว่า ความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้และบรกิาร นอกจาก หมายถงึการซือ้ตราสนิคา้ใดตราสนิคา้หน่ึงอย่างสมํ่าเสมอ

แลว้ ยงัรวมถงึสาเหตุทีล่กึซึง้มากขึน้กว่า นัน่คอื การซือ้สนิคา้ในตราสนิคา้ลกัษณะดงักล่าวเกดิขึน้ เน่ืองจากมี

ความรูส้กึทางอารมณ์ต่อตราสนิคา้หรอืบรกิารร่วมอยู่ดว้ย ดงันัน้เมื่อลูกคา้ไดร้บัรูมู้ลค่าจรงิจากสนิคา้ หรอืบรกิาร 

และรูส้กึพงึพอใจ จะมผีลต่อการเพิม่การใชส้นิคา้ การซือ้ซํ้า และความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ ซึง่สามารถนําไปสู่

การบง่ชีบ้คุลกิภาพของลกูคา้เพราะปฏกิริยิาตอบโตจ้ากตราสนิคา้ และการเสรมิแรงจากตราสนิคา้เพยีงในบางสว่น 

เป็นลกัษณะของภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ และบรกิารพบไดท้ัว่ไปสาํหรบั

สนิคา้ทีม่ตีราสนิคา้ตดิตลาดจนเป็นสญัลกัษณ์ทีม่คีวามโดดเด่น ลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดไีม่ค่อยหาขอ้มลูเพิ่มเตมิ

เพือ่ใชป้ระการการพจิารณาตดัสนิใจซือ้นอกจากนัน้แลว้ กลยทุธก์ารตลาดของคูแ่ขง่ขนั เชน่สว่นลด แมจ้ะดงึดูดใจ

ใหก้ลุ่มลกูคา้ผูจ้งรกัภกัดไีปจากสนิคา้เดมิ แต่จะเป็นเพยีงเพราะผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัการส่งเสรมิการขาย ซึง่จะ

กลบัมาซือ้ตราสนิคา้เดมิเมื่อการส่งเสรมิการขายนัน้สิน้สุดลง และจะใหอ้ภยัไดห้ากตราสนิคา้ทีจ่งรกัภกัดนีัน้เกดิ

ความบกพร่องเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารอกีดว้ย ลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้จะเป็นแหล่งทีใ่หข้อ้มลูดว้ย

คําบอกเล่าต่อบุคคลอื่น ซึง่ถอืว่าเป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์ร โดยการสื่อสารแบบปากต่อปากในเชงิเดยีวกนั

ของลูกคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดจีะสามารถทําใหป้รมิาณลูกคา้ในอนาคตเพิม่ขึน้ ดงันัน้ลูกคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดใีน

ตราสนิคา้จะชว่ยสรา้งผลกาํไรใหก้บัองคก์รไดม้ากกวา่ลกูคา้ทีม่กีารซือ้ซํา้ 
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สรุปไดว้่า ความจงรกัภกัด ีหมายถงึ ขอ้ผกูมดัอย่างลกึซึง้ของลูกคา้ทีจ่ะใหก้ารอุปถมัภ์สนิคา้หรอืบรกิาร

ทีพ่งึพอใจอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอนัน้ซึง่ความจงรกัภกัดน้ีีนอกจากจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้แลว้ 

ยงัเกีย่วขอ้งกบัทศันคตขิองลูกคา้ทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิาร กล่าวคอื หากลกูคา้มทีศันคตทิีด่ต่ีอสนิคา้ และบรกิาร 

และเกดิความสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยาวระหวา่งลกูคา้กบัองคก์รแลว้ จะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ซํา้สมํ่าเสมอ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรในการวจิยัครัง้น้ี  กลุ่มลกูคา้ทีเ่ขา้พกั กลุ่มสมัมนาน้ีเป็นประชากรทีใ่ชว้จิยั  เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้

ทัว่ไปและกลุ่มสมัมนาน้ี เป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง คอืเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจเลอืกรสีอร์

ทดว้ยตนเอง   โดยไม่ต้องอาศยัการตดัสนิใจผ่านองค์กรหรอืบรษิทัทวัรด์งัเช่นลูกคา้กลุ่มอื่นๆ  โดยลูกค้าทัว่ไป

เป็นทีเ่ป็นตวัแปรสาํคญัแก่ธุรกจิรสีอรท์  สบืเน่ืองมาจากความต้องการของลูกคา้ทัว่ไปส่งผลใหอ้ตัราหอ้งพกัของ       

รสีอรท์ปรบัตวัสงูขึน้  เช่น  ช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว (ช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ์ ของทุกปี หรอืเป็น

ช่วงทีห่ยุดยาว) เป็นตน้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี  คอื นักท่องเทีย่วคนไทยจํานวน 400 คนเฉพาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป           

ทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล์ รสีอร์ท ประจวบครีขีนัธ์  ได้จากการสุม่ตวัอย่าง โดยการหากลุ่มตวัอย่างแบบ NON-

PROBABILITY เน่ืองจากยงัไม่ทราบจํานวนของผูเ้ขา้พกัทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึคํานวณหากลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่ม

ตวัอย่างโดยใชส้ตูรคํานวณระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 26) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 385 ตวัอย่าง และเกบ็ตวัอยา่งเพิ่มอกี 15 ตวัอย่าง รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีดงัน้ี 

Convenience sampling เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบการเลอืกตวัอยา่งแบบสะดวก โดยเลอืกเกบ็ขอ้มูลจาก

ลกูคา้ทีเ่ตม็ใจ และยนิดใีหข้อ้มลู จาํนวน  400 คน 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมูล 

  จากการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดี

ของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องลูกค้าท่ีใช้บริการ 

 ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 53.50 มอีายุระหว่าง 21 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

51.50 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 59.75 มสีถานภาพโสดคดิเป็นรอ้ยละ 49.00 ประกอบอาชพี

พนักงานบรษิทัเอกชน / ลกูจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 และมรีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 

32.50  

 การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของลูกค้าท่ีใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ลูกคา้ที่ใชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณาในรายดา้น พบวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คี่าเฉลีย่เป็นอนัดบั

แรกไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.00 ดา้นบุคลากร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.99 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ดา้นผลติภณัฑ ์          

มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.85 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่เป็นลาํดบัสดุทา้ย

ไดแ้ก่ ดา้นราคา มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.75 ตามลาํดบั เมือ่พจิารณารายละเอยีดในแต่ละดา้น พบว่า 
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 ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้น

ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณาปจัจยัในด้านผลติภัณฑ์เป็นรายข้อ 

พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรกได้แก่ เรื่องขนาดของหอ้งพกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 รองลงมาได้แก่ เรื่อง

รปูแบบของหอ้งพกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นลําดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เรื่องชื่อเสยีงและการเป็นที่

รูจ้กัของรสีอรท์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา พบว่า ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้นราคา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.75 เมือ่พจิารณาปจัจยัในดา้นราคาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่

เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรือ่งการกาํหนดราคาหอ้งพกั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.87 รองลงมาไดแ้ก่ เรือ่งสว่นลดใหก้บัลกูคา้

ทีม่าประจํา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นลําดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เรื่องการลดราคาเมื่อพกัระยะยาว          

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ตามลาํดบั 

 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย พบว่า ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ในดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาปจัจยัใน

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรื่องการบรกิารสาํรองหอ้งพกั 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 รองลงมาไดแ้ก่ เรือ่งทาํเลทีต่ัง้ของรสีอรท์ มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.78 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ในดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณาปจัจยัในดา้น

การสง่เสรมิการตลาดเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรือ่งรายการสง่เสรมิการขาย เชน่ การ

ไดร้บัส่วนลดในการจองหอ้งพกั และการออกบูธตามงานต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 รองลงมาไดแ้ก่ เรื่องการ          

จดัแพคเกจพเิศษ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 ตามลาํดบั 

 ดา้นบุคลากร พบว่า ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้น

บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณาปจัจยัในดา้นบุคลากรเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรือ่งการบรกิารของพนกังาน เชน่ การยิม้แยม้แจม่ใส และการบรกิารอย่างเท่า

เทยีมกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาไดแ้ก่ เรื่องความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการบรกิารของพนักงาน             

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และขอ้ที่มค่ีาเฉลี่ยเป็นลําดบัสุดท้ายไดแ้ก่ เรื่องสดัส่วนของพนักงานต่อแขกผู้เขา้พกั             

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ตามลาํดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ลูกค้าที่ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ในดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณาปจัจยัในดา้น

ลกัษณะทางกายภาพเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรื่องบรรยากาศรอบบรเิวณห้องพกั         

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 รองลงมาไดแ้ก่ เรื่องความสะอาดของหอ้งพกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่

เป็นลาํดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ เรือ่งการบรกิารทีจ่อดรถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการมีระดบัความคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร             

ในด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เมื่อพจิารณาปจัจยัในด้านกระบวนการ            

เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรกได้แก่ เรื่องภาพรวมของการให้บรกิารระหว่างการเขา้พกั เช่น 

ความรวดเรว็  ความสะดวก และความปลอดภยัทีไ่ดร้บั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 รองลงมาไดแ้ก่ เรื่องภาพรวมของ

การใหบ้รกิารก่อนเขา้พกั เชน่การจองหอ้งพกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 ตามลาํดบั 

การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีเข้ามาพกัท่ีณิชาวิลล ์รีสอรท์ ประจวบคีรีขนัธ ์

 ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในการเขา้พกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.98 
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 การวิเคราะหค์วามภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีเข้ามาพกัท่ีณิชาวิลล ์รีสอรท์ ประจวบคีรีขนัธ ์

 ลูกค้าที่ใช้บริการมีระดับแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีต่อการเข้ามาพักที่ณิชาวิลล์ รีสอร์ท 

ประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมอยู่ในระดบัอาจใชบ้รกิาร / แนะนํา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ เรื่องการแนะนําณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ์ ให้บุคคลอื่นมาพกั            

มรีะดบัแนวโน้มในการแนะนํา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.92 รองลงมาได้แก่ เรื่องหากโรงแรมอื่นบรเิวณใกล้เคยีง            

ในระดบัเดยีว เสนออตัราค่าพกัทีถ่กูกวา่ ยงัคงยนืยนัเขา้ พกัทีณิ่ชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ ์มรีะดบัแนวโน้ม

อาจใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ตามลาํดบั 

 

การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่ใช้บริการที่เข้าพักใน ณิชาวิลล์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขนัธ์ที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศกึษา  สถานภาพ  อาชพี  และรายไดต่้อเดอืนต่างกนั  มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชา

วลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศ ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัใน ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธท์ีม่เีพศต่างกนั           

มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุ ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัใน ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธท์ีม่อีายุต่างกนั               

มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษา ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัใน ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธท์ีม่ ี

ระดับการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการที่เข้ามาพัก ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพ ลูกค้าที่ใช้บริการที่เข้าพักใน ณิชาวิลล์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขนัธ์ที่มี

สถานภาพต่างกนั  มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพ ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัใน ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธท์ีม่อีาชพีต่างกนั  

มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 รายได้ต่อเดือน ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัใน ณิชาวลิล ์รสีอรท์ ประจวบครีขีนัธท์ีม่ ี

รายไดต่้อเดอืนต่างกนั  มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์  ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะกายภาพ ด้านกระบวนการ           

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ         

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่ากบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ช้

บรกิารทีเ่ขา้มาพกัที่ ณิชาวลิล์ รสีอร์ท จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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และมีความสมัพันธ์ในระดบัตํ่ามากกบัความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่ด้านการส่งเสริม

การตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาพักที่ ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์              

มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

 ความพงึพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการที่เขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล์ รสีอรท์ มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความภกัดขีองลูกค้าที่ใช้บรกิารต่อณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์

 

อภิปรายผล  

 ผลการศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ 

ทีใ่ชบ้รกิาร ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์มปีระเดน็ทีส่าํคญัสามารถนํามาอภปิรายไดด้งัน้ี 

1. ลูกค้าที่ใช้บริการที่เข้าพักใน ณิชาวิลล์ รีสอร์ท ประจวบคีรีข ันธ์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  

สถานภาพ  อาชพี  และรายไดต่้อเดอืนต่างกนั  มคีวามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกั ณิชาวลิล ์รสีอรท์ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ทีไ่ดศ้กึษา

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร โรงแรม เวสตนิ แกรนด ์สุขุมวทิ พบว่า ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ ดา้นเพศ อายุ อาชพี รายได ้ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่นลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 แต่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สริวิภิา จริวฒัน์อนันต์ (2553) ที่ได้

ทาํการศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ อาชพี และรายไดต่้างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ

ใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิัง้น้ีอาจ

เป็นเพราะว่าณิชาวลิล์ รสีอร์ท มรีูปแบบการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ และมกีาร

ใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืหญงิ มอีายุมากหรอืน้อย มกีารศกึษาสงูหรอืตํ่า มรีายไดม้าก

หรอืน้อย หรอืประกอบอาชพีใดๆ กต็าม ยอ่มไดร้บับรกิารทีด่ ีและเทา่เทยีมกนั  

2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ช้

บรกิารที่เขา้มาพกัที่ ณิชาวลิล์ รสีอร์ท จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ใน

ระดบัตํ่ามาก จนถงึค่อนขา้งตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ทีก่ล่าวไว้

ว่า ส่วนประสมการตลาด คอื ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร โรงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ พบวา่ ปจัจยัคุณภาพการใหบ้รกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจในการเข้าพกัโดยรวมของลูกค้า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากณิชาวิลล์ รีสอร์ท 

กาํหนดกลยทุธท์างการตลาดซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการ และตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ จงึส่งผลให้

เกดิความพงึพอใจ  

3. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาพกัที ่ณิชาวลิล ์รสีอรท์ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีอง

ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารต่อณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ ( 2552) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร โรงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ พบวา่ ความพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์

สขุมุวทิ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัด ีในทศิทางเดยีวกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของแอสเซลิ (ชญานิน 
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บุหลนัพฤกษ์. 2549: 47; อา้งองิจาก Assael. 1995) ทีก่ล่าววา่ ความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ทีเ่กดิจากทศัคตทิีด่ต่ีอ

ตราสนิคา้ของลูกคา้นัน้ จะส่งผลให้ลูกค้าซื้อสนิคา้ตราสนิค้านัน้อกีหลายครัง้ เน่ืองจากลูกค้าไดเ้กดิการเรยีนรู้

เกีย่วกบัสนิคา้ตราสนิคา้นัน้ ซึง่ไดส้นองความตอ้งการและทาํใหล้กูคา้รูส้กึพงึพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากการศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลกูคา้

ทีใ่ชบ้รกิาร ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์มขีอ้เสนอแนะทีจ่ะนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 

รสีอรท์ เพื่อนําแผนกลยุทธท์างการตลาดทีด่แีละเหมาะสมไปใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และสรา้ง

ความประทบัใจ ความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูท้ีเ่ดนิทางมาใชบ้รกิารรสีอรท์ ดงันัน้ทางผูป้ระกอบการรสีอรท์ ควรให้

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ซึง่ถอืวา่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรสีอรท์ ใหม้าก ดงัน้ี 

1. ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นกระบวนการ เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจสงู

กว่าทุกปจัจยั ดงันัน้ทางผู้บรหิารควรมกีารฝึกอบรมพนักงานต้อนรบัส่วนหน้าในการให้บรกิารเชค็อนิ ได้อย่าง

รวดเรว็และถูกต้อง อกีทัง้ควรฝึกทกัษะการทํางานร่วมกนัของพนักงานต้อนรบัส่วนหน้าและพนักงานที่ดูแลทํา

ความสะอาดหอ้งพกั เพือ่ใหก้ารบรกิารเชค็เอา้ทส์ามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง ตลอดจนมมีาตรการรกัษา

ความปลอดภยัในทุกๆ ดา้นสงูสุด อาจทําการว่าจา้งบรษิัทรกัษาความปลอดภยัทีม่ชีื่อเสยีงหรอืประสานงานกบั

สถานีตํารวจ เพื่อมสี่วนร่วมในการตรวจตรารกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และควรทีจ่ะทําการสื่อสารให้

ลูกค้าได้รบัรู้ถึงการเอาใจใส่ของรีสอร์ท ทางด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ เป็นเป้าหมายสําคญัของการ

ใหบ้รกิาร เพือ่เป็นการสรา้งความอุ่นใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

นอกจากน้ีทางผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจเป็นลําดบัรองลงมาจากปจัจยัด้านกระบวนการ ดงันัน้ทางผู้บรหิารควรดูแลรกัษาบรเิวณส่วน

ต่างๆ ของรสีอรท์และหอ้งพกัใหส้ะอาด ถูกสุขอนามยั โดยจดัใหม้พีนักงานทําความสะอาดดูแล เอาใจใส่ บรเิวณ

ส่วนต่างๆ ของรสีอร์ท สมํ่าเสมอ อกีทัง้ควรตกแต่งภายในหอ้งพกั บรเิวณรสีอรท์ให้มคีวามสวยงาม ตลอดจน

ปรบัปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งพกัใหน่้าดูน่าใชอ้ยู่เสมอ และควรจดัสรรทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอต่อความต้องการ 

และสามารถรองรบัปรมิาณรถได้ไม่ตํ่ากว่า 100 คนั หรอืถ้ามพีื้นทีจ่อดรถน้อย กอ็าจทําการเช่าสถานที่จอดรถ

บรเิวณใกลเ้คยีงเพิม่เตมิ 

2. ผู้บรหิารควรมกีารศึกษาและให้ความสําคญักบัความพงึพอใจของลูกค้าให้มากยิง่ขึน้ เพื่อสามารถ

ใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ เชน่ การใหบ้รกิารดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส และการบรกิารอย่างเท่าเทยีม

กนัของพนักงาน ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การแก้ไขปญัหา และตอบขอ้สงสยัของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

การสรา้งความเชือ่มัน่ และความเฃือ่ถอืในการใหบ้รกิาร โดยเฉพาะเรือ่งความปลอดภยัในร่างกาย และทรพัยส์นิของ

ลูกค้า ซึง่จะทําให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจและเกดิความพงึพอใจในการใช้บรกิาร นอกจากน้ีทางผูบ้รหิารควรให้

ความสาํคญัในดา้นความจงรกัภกัด ี เน่ืองจากมคีวามสาํคญัต่อกําไรในระยะยาว ซึง่กําไรในระยะยาวจะเกดิจากกล

ยุทธท์างการตลาด ดงันัน้จงึควรวางแผนกลยุทธก์ารตลาดทีมุ่่งความสาํคญัสู่กลุ่มลูกค้าทีม่คีวามจงรกัภกัดเีป็นหลกั 

เพราะกลุ่มลูกค้าทีจ่งรกัภกัดจีะมปีรมิาณการซือ้มากขึน้ เน่ืองจากมทีศันคติทีด่ต่ีอตราสนิค้า จงึส่งผลใหย้อดขาย

เพิม่ขึน้และรกัษาส่วนครองตลาดให้เหนือจากคู่แข่งขนัได้ ซึง่ทางโรงแรมอาจกําหนดราคาห้องพกัที่เหมาะสมตาม

ฤดกูาล ช่วงเทศกาล เพือ่กระตุน้ยอดขายในเวลาทีล่กูคา้มาใชบ้รกิารน้อย โดยใชร้าคาทีถู่กลงเป็นแรงจูงใจ เช่น การ

กําหนดราคาช่วง Low Season ใหต่้างจากช่วง High Season อย่างเหน็ไดช้ดั หรอืแมก้ระทัง่การตัง้ราคาหอ้งพกั

พเิศษในแต่ละชว่งวนัในสปัดาห ์เชน่ ลดราคาพเิศษเฉพาะวนัจนัทรถ์งึพฤหสัทีไ่ม่ตรงกบัวนัหยุด เป็นตน้  
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นอกจากน้ีทางผูบ้รหิารควรกาํหนดราคาใหม้คีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิาร และไมแ่ตกต่างจาก 

รสีอรท์ในระดบัเดยีวกนัมากเกนิไป เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหก้บัลกูคา้ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เน่ืองจากผลการวจิยั

ระดบัแนวโน้มพฤติกรรมในดา้นความความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีเ่ขา้พกัที ่  ณิชาวลิล ์รสีอร์ท อยู่ในระดบัอาจใช้

บรกิาร/แนะนํา ซึ่งลูกค้ายงัมคีวามลงัเล และไม่แน่ใจในการเขา้พกัที่  ณิชาวลิล์ รสีอร์ท หากรสีอร์ทอื่นบรเิวณ

ใกลเ้คยีงในระดบัเดยีว เสนออตัราค่าพกัทีถ่กูกวา่ โดยทีล่กูคา้มสีทิธิเ์ลอืกพกัทีโ่รงแรมทีม่รีาคาทีถ่กูกวา่ รวมทัง้มกีาร

ทาํแผนการตลาดทีด่กีวา่ เป็นผลมาจากภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาดทีค่่อนขา้งรุนแรงอยู่ในขณะน้ี ซึง่ทุกโรงแรม

ต่างพยายามสร้างความแตกต่างเพื่อดงึดูดใจให้ลูกค้าเขา้พกัเพิม่มากขึน้ และผลการทดสอบสมมติฐานทางด้าน

ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความจงรกัภกัดพีบว่า เมือ่ลกูคา้มคีวามพงึพอใจของการเขา้พกัทีณิ่ชาวลิล ์รี

สอรท์ อยูร่ะดบัสงูขึน้ ลกูคา้กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอทีณิ่ชาวลิล ์รสีอรท์สงูขึน้ตามไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาครัง้น้ีได้มุ ่งเน้นเฉพาะสิง่กระตุ้นทางการตลาดเท่านัน้ ผู้สนใจเพิ ่มเติมน่าจะ

ทําการศกึษาถึงสิง่กระตุ้นอื่น ๆ ทัง้สิง่กระตุ้นทีเ่กดิเองจากภายในร่างกาย และสิง่กระตุ้นจากภายนอก ซึ่งไดแ้ก่ 

เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง และวฒันธรรม เป็นตน้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่จาะลกึมากยิ่งขึน้  

2. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ สามารถ

นําขอ้มลูมาปรบัปรุง เพือ่ใหล้กูคา้ทีใ่ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจและตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ี สําเรจ็สมบูรณ์ลงได้ด้วยการสนับสนุนและความกรุณาให้คําปรกึษาคําแนะนําและ       

ความช่วยเหลอื ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดจีาก อาจารย ์ดร. ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย ์        

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทีใ่ห้ประโยชน์ต่อการวจิยัดยีิ่ง ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา และกราบของพระคุณ             

เป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดรไพบลูย ์อาชารุ่งโรจน์ และ อาจารย ์ดร.อจัรยีา  ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดก้รุณา

เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามแกไ้ขเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

ขอกราบของพระคุณ ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสมัภาษณ์งานวจิยัน้ีทุกท่าน ซึง่มสีว่นใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

นอกจากน้ีผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาหลกัสูตร

ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีก่รุณาประสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรูต้ลอดจนประสบการณ์อนัมคีณุคา่แก่ผูว้จิยั ดว้ยความเมตตากรุณาตลอดมา 

ทา้ยทีส่ดุของความสาํเรจ็ในครัง้น้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติและสตปิญัญา 

ในการทําสารนิพนธจ์นเสรจ็สมบูรณ์ คุณค่าทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาครัง้น้ี ขอมอบแต่ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจน

สมาชกิในครอบครวัทุกท่านและเพื่อนๆ ทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลอืใหค้วามห่วงใย ตลอดจน         

ใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั 
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