วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 227

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอ้าเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ชดากร สถิตย์1*
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอาเภอ
วังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ รวมถึงการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีได้แก่
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักแรมในอาเภอวังนาเขียวในปี 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างใช้
หลั ก ทฤษฎี ค วามไม่ น่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล เป็ น แบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้สถิติแบบ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps
พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ และด้านบุคลากรโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก โดย
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.98 และ 3.64 ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ด้ า นราคา ด้ า น
กระบวนการในการให้บริการ และด้านการตลาด และ โดยรวมมีอิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33, 3.30, 3.18, 3.16 และ 2.99 ตามลาดับ ปัจจัยด้านแรงจูงใจพบว่า
ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง และทางด้านกายภาพ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กที่ พั ก แรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางโดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.30 และ 3.05 ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู งใจทางด้ า น
วัฒนธรรม และแรงจูงใจระหว่างบุคคลโดยรวมมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความประทับใจ ด้านทัศนคติ
และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร และ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.17, 2.92และ2.74ตามลาดับ ระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการอาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกที่พักแรมจากด้านสถาน
ที่ตัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านสภาพห้องพัก ด้านอัตราที่พักแรม และการ
ต้อนรับของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30,3.72และ3.53 ด้านระบบความ
ปลอดภัย และชื่อเสียงของที่พักอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และ 2.93 และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกภายในที่พักอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95
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FACTORS INFLUENCE THE DECISION OF THAI TOURISTS IN SELECTING THE HOTEL IN
AMPHOE WANG NAM KHIAO , NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
CHADHAKORN SATIT1
Abstract
Factors that influence the decision of Thai tourists in selecting Hotel in Amphoe Wang
Nam Khiao, NakhonRatchasima Province. The purpose is to study the marketing mix of product,
price, place, promotion, people, physical evidence and process to influence the decision to
selecting the hotel amphoewangnamkhiao , nakhonratchasima province. To study the image of
amphoewangnamkhiao to influence the decision to selecting the hotel. To study the
motivations that influenced of amphoewangnamkhiao to influence the decision to selecting the
hotel.
The factors of the marketing mix of place and people to influence the decision to
selecting Hotel at a high the average value at 3.98 and 3.64 And the factors of the marketing
mix of product, physical, price, process and promotion to influence the decision to selecting
Hotel at moderate the average value at 3.33, 3.30, 3.18, 3.16 and 2.99.The factors of motivation
of physical and status people to influence the decision to selecting Hotel at moderate the
average value at 3.30 and 3.05. The factors of cultural and individual to influence the decision
to selecting Hotel at a low level the average value at 2.02. The factors of image of the
environment , impression , attitude and channels of information to influence the decision to
selecting Hotel at moderate the average value at 3.22,3.17 ,2.92 and 2.74. The representative
samples decision to selecting the hotel from location at a high level the average value at 4.33.
Room condition, room rate and hospitality of the staff at moderate the average value at 4.30,
3.72 and 3.53 . Security, reputation of the hotel at moderate the average value at 3.02 and
2.93 and accommodation at low level the average value at 1.95
Keywords : The marketing mix service, brand image, motivation
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บทน้า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของประเทศไทย ประเทศไทย
มี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วมาเป็ น อั น ดั บ ที่ 12 ของโลก และมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศเป็นอันดับที่ 18 ของโลก (สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่ องเที่ยว 2553 : กรมการ
ท่องเที่ยว,ออนไลน์ 2554) ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวและตัวเลข
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน จากรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี 2553 ที่ผ่านมามีจานวนมากถึง 30,841,574 ล้านคนจากจานวนนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนทัง 76 จังหวัด (สถิติ
การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ : กรมการท่ อ งเที่ ย ว,ออนไลน์ 2554)ส าหรั บนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วและเข้ า พั ก แรมภายในประเทศมี ม ากถึ ง 33,045,467 ล้ า นคนภายในปี 2553 ที่ ผ่ า นมา (ส านั ก
พัฒนาการท่องเที่ยว : กรมการท่องเที่ยว,ออนไลน์ 2554)
สาหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนัน ทรัพยากรธรรมชาติมีความโดดเด่น งดงามและมีเอกลั กษณ์
เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่ง ทาให้มีนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ เป็นจานวนมาก ปัจจัยเหล่านีนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของธุรกิจที่พักแรมในการให้บริการด้านที่พัก
สาหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนต์ เกสต์เฮาท์ หรือบังกะโล
โรงแรมเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับที่พัก อาหารและการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยว
นั ก ธุ ร กิ จ และผู้ เ ดิ น ทางที่ ต้ อ งการความสะดวกสบาย ในปั จ จุ บั น โรงแรมมี บ ทบาทความส าคัญ เพิ่ มขึ นมาก
เนื่องจากความเจริญเติบโตของการคมนาคมและการขยายตัวของการท่อ งเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมจะมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมในอดีตมีความแตกต่างจากการดาเนินงานของธุรกิจที่พักแรม
ในปัจจุบันมาก เพราะธุรกิจที่พักแรมในอดีตมีขนาดเล็ก มีจานวนห้องพักไม่มาก การให้บริการที่เรียบง่ าย
สิ่งอานวยความสะดวกมีน้อย เนื่องจากการแข่งขันและการลงทุนไม่สูงมาก แต่ในปัจจุบันธุรกิจที่พักแรมมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งและ
การท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมได้กลายมาเป็นธุรกิจที่มีแข่งขันค่อนสูงในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่การที่ธุรกิจที่พัก
แรมจะประสบความสาเร็จได้ นันอาจต้อ งอาศั ยปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริก าร 7Ps ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งได้แก่ที่พักแรม ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของที่พักแรม ความสะอาดของสถานที่พัก
แรม ความสะอาดของห้องนาภายในที่พัก และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆภายในที่พักแรม ราคา(Price)
ราคาของสถานที่พักแรม ประกอบด้วยราคาของที่พักแรมซึ่งรวมค่ากิจกรรมต่างๆ และราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
ในการเดินทาง การจัดจาหน่าย (Place) ซึ่งได้แก่สถานที่ตังของที่พักแรม ตังอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก มีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม ใกล้แหล่งชุมชน และ มีพืนที่จอดรถสะดวกสบาย การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ได้แก่การจัดการประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ การจัดทาป้ายโฆษณาสถานที่พัก การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การลดราคาที่พัก เป็นต้ น บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ได้แก่
อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน การอานวยความสะดวกของพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
เป็ น องค์ ป ระกอบของธุรกิ จบริการที่ลูก ค้า ใช้ เป็ นเกณฑ์ใ นการพิจ ารณาและตัดสิน ใจซือบริก าร ได้ แ ก่ การ
ออกแบบสถานที่พักแรม ความพร้อมของสาธารณูปโภค ความเงียบสงบของที่พักแรม กระบวนการ (Process)
เป็นการส่งมอบคุณภาพในการบริการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในที่นี่ได้แก่
ขันตอนในการจองที่พักแรม และ ขันตอนในการให้บริการต่างๆภายในที่พักแรม จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่ว นประสม
ทางการตลาดทัง 7 ล้วนเป็นข้อมูลเบืองต้นที่นักท่องเที่ยวใช้สาหรับประเมินผลว่าจะเลือกเข้าพักแรมยังที่พักแห่ง
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ใด ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้ประเมินผลทางเลือกนัน ๆ แล้ว กระบวนการตัดสินใจของนักเที่ยวในการเลือกที่พักแรม
จึงจะเกิดขึน
ธุรกิจที่พักแรมในอาเภอวั งนาเขียวในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงมาก วังนาเขียวเป็นอาเภอหนึ่ง
ของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสถานที่ตังอยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียง 260 กิโลเมตร ทังนีทาง
อ าเภอวั งน าเขี ย ว มี น โยบายเพื่ อ ด ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ งทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องแผ่ น ดิ น ให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ที่มีโอโซนติดอันดับ 7 ของโลก รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยจากสารพิษ และพักผ่อนในสถานที่ที่สวยงาม เงียบสงบร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน แม้จะเป็น
ระยะเวลาสันๆ ก็สามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของชาวอาเภอ วังนาเขียวได้อย่างใกล้ชิด (นายสิทธิศักดิ์ พระ
ประสิทธิ์สุข นายอาเภอวังนาเขียว, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อาเภอวังนาเขียว: ออนไลน์ 2553) ประกอบกับ
กระแสความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศที่มี
เพิ่มมากขึน ทาให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในการทาธุรกิจที่พักแรมบริเวณอาเภอวังนาเขียวมากอย่างใน
ปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้ทาการรือถอนรีสอร์ทและบ้านพักตาก ที่บุกรุก
พืนที่ไปบางส่วนแล้วนัน ทาให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวในเขตอาเภอวังนาเขียว จานวนแขกที่เข้าพักตามที่
พักแรมต่าง ๆ มีจานวนการเข้าพักลดน้อยลง แต่ทังนีเนื่องจากยังมีที่พักบางส่วนที่เป็นของชาวบ้าน และไม่ถูกรือ
ถอนอยู่อีกเป็นจานวนมาก ประกอบกับอาเภอวังนาเขียว ยังมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวสูง เดินทางสะดวก
ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในอาเภอวังนาเขียว ทังในด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาดังกล่าว มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปรับปรุงที่พัก การให้บริการ
รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการที่พักแรมในเขตอาเภอวังนาเขียว
อีกครัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
1.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอ วังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่ อ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข องอ าเภอวั ง น าเขี ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก แรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3.เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอ
วังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอาเภอ
วังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 231

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาพักแรม
ในอาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา พบกว่า
มีนักท่องเที่ยวขาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสิมา ทังสิน 3,173,794 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา) โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้
จานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ การคานวณหาจานวนตัวอย่างที่สามารถนามาเป็นตัวแทนของประชากร
ทังหมด ใช้สูตรของTaro Yamane (อ้างอิงใน จันทร์จิราพร พิบูลย์ 2548:34) ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีได้แก่แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างขึนมาจากการศึกษา
แนวคิดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริ ก าร ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ และภาพลั ก ษณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก แรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ทาการนาแบบสอบถามที่ได้ไปทา
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ชดากร สถิตย์

การหาค่า IOC ซึ่งได้เท่ากับ 0.9 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.98 โดยงานวิจัยครังนีได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น4
ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจั ยส่ว นประสมทาง
การตลาดบริการ7P’s ที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการสื่อสาร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ ส่วนที่ 3คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจทาด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ ด้านระหว่างบุคคล และ
ด้านสถานภาพและชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนที่ 4คาถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านทัศนคติ และด้านความประทับใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจทางด้านทางกายภาพแรงจูงใจ
ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านทัศนคติ และด้านความประทับใจ และข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในด้าน
สถานที่ ตัง ราคา การจั ด ความสะดวกสบายภายในที่ พัก ขนาดของที่ พั ก และด้ านความปลอดภัย ใช้ ส ถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และคิ ด เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในข้อมูลด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ได้ ใ นข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้ บ ริ ก าร ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ แรงจู งใจทางด้ า นทางกายภาพแรงจู งใจทาง
วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านทัศนคติ
และด้านความประทับใจ และ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกที่ พักแรมในด้าน สถานที่ตัง ราคา การจัด
ความสะดวกสบายภายในที่พัก ขนาดของที่พัก และด้านความปลอดภัย
วิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inference Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
สมมติฐานต่าง ๆ ในที่นีใช้สถิติแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยใน อาเภอวังนาเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
ผลการวิจัย
1.จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน อาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ และด้านบุคลากร
โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ 3.64 ส่วนปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการตลาด และ
โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33, 3.30, 3.18,
3.16 และ 2.99
2.ปั จ จั ย ทางด้ า นแรงจู งใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลือ กที่ พั ก แรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ในอาเภอวังนาเขียว จังหวัด นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง และ
ทางด้านกายภาพ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
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3.30 และ 3.05 ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม และแรงจูงใจระหว่างบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02
3.ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอาเภอวังนาเขียว จ. นครราชสีมาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความประทับใจ ด้านทัศนคติ และช่องทาง
ในการรับข้อมูลข่าวสาร และ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.17, 2.92และ2.74ตามลาดับ
4.ระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอวังนาเขียว จ. นครราชสีมา
พบว่าการตัดสินใจเลือกจากด้านสถานที่ตังโดยรวม อยู่ในระดับสูงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33ด้านอัตรา
ที่พักแรมโดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในที่พักแรม
โดยรวม อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1.95 ด้านการต้อนรับของพนักงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ด้านสภาพห้องพักโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้าน
ระบบความปลอดภัยโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และด้านชื่อเสียงของที่พัก
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93
5.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง กับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านสภาพแวดล้อม
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และด้านความประทับใจ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านกายภาพ แรงจูงใจระหว่า งบุคคล และ
แรงจูงใจด้านสภานะภาพ และชื่อเสียง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ด้านราคา
เกณฑ์การส่งเสริมการตลาด เกณฑ์บุคคล เกณฑ์ลักษณะทางกายภาพ และเกณฑ์กระบวนการ มีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับงานวิจับ
ของ กนกพร ศิริโรจน์(2545) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ กรณีศึกษา สถานที่พักแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมี การ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมนัน นักท่องเที่ยวจะได้รับสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดแรงจูงใจและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจ คือ ราคาของสถานที่พักแรม นอกจากนียังมี สิ่งกระตุ้นทางด้านการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
คือ 1)ราคา โดยพิจารณาราคาให้เช่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ 2) ทาเลที่ตังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3) สถานที่พักแรม
สะอาด 4) การให้การต้อนรับของผู้ประกอบการ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เกณฑ์สภาพแวดล้อม เกณฑ์ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
เกณฑ์ทัศนคติ เกณฑ์ความประทับใจ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอ
วังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537 :132)ที่กล่าวว่า การเกิด
ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลนันจะเริ่มจากการที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จากภายนอก ได้เข้ามาถึงบุคคลและจะมี
ปั จ จั ย ต่ าง ๆที่ เ ข้ า มาเกี่ย วข้ อ งจนเกิดการพั ฒ นาเป็น ภาพลัก ษณ์ใ นที่สุด ซึ่ งได้ อ ธิ บ ายถึ งลาดับ ของการเกิด
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ชดากร สถิตย์

ภาพลักษณ์ว่าการเกิดภาพลักษณ์นันปัจจัยต่าง ๆ อาจจะเข้ามาพร้อมกันหรือในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่
โดยทั่วไปมักจะเกิดขึนเป็นกระบวนการดังรายการต่อไปนี
1.เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ในสังคมจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนมากมาย แต่สภาพแวดล้อมที่อยู่
กับเหตุการณ์และอยู่โดยรอบเรากลับมีอิทธิพลในการกาหนดคุณค่าเหตุการณ์เหล่านั น ทังก่อนและหลังการรับรู้
2.ช่องทางการสื่อสาร ในบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึนจะสามารถเข้ามาสู่เราได้ โดยช่องทางการสื่อสาร
ซึ่งแต่ละช่องทาง ก็ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับรู้ความสมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกัน
3.องค์ประกอบเฉพาะบุคคล อันได้แก่ ทักษะของการสื่อ สาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และ
วัฒนธรรมต่างมีอิทธิพล
4. การรับรู้และความประทับใจ ภาพลักษณ์จะไม่สามารถเกิดขึนได้ทันที เมื่อเหตุการณ์ผ่านเข้ามา
ทางช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบเฉพาะบุคคลทัง 5 จะเป็นตัวพิจารณาเหตุการณ์นั่นก่อน ส่วนความ
ประทับใจ มีความสาคัญในการรับรู้อีกลักษณะหนึ่ง โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจาถ้า
ประทับใจมาก ก็จะมีความทรงจา จดจาได้มากและนาน เมื่อสร้างเป็นภาพลักษณ์ขึนมาแล้ว ก็จะเป็นภาพลักษณ์
ที่เจือจางได้ช้ากว่าการที่มีความประทับใจน้อย หรือไม่มีความประทับใจเลย
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เกณฑ์ แรงจูงใจทางด้านกายภาพ เกณฑ์ แรงจูงใจระหว่างบุคคล
และ เกณฑ์ แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียง มีอิทธิพลกับการมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในอ าเภอวั งน าเขี ย ว จั งหวั ด นครราชสี ม า สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Mcintosh and
Goelder(อ้ า งอิ งใน บุ ษ บา สุ ธี ธ ร และ ภั ส วลี นิ ติ เ กษตรสุนทร.2541)กล่าวว่ า แรงจู งใจทางการท่ องเที่ยว
หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ตามปกตินักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางหรือไม่ย่อมขึนอยู่กับแรงจูงใจที่สาคัญ 4 ประการคือ
1. แรงจูงใจทางกายภาพ ได้แก่แรงจูงใจมี่เกี่ยวกับการพักผ่อนร่างกาย การกีฬา การสันทนาการ
การบันเทิงและแรงจูงใจอื่น ๆที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
2. แรงจู ง ใจทางวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ ความปรารถนาที่ อ ยากรู้ จั ก ผู้ อื่ น ๆ ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม นาฎศิลป์และศาสนา เป็นต้น
3. แรงจูงใจระหว่างบุคคล ได้แก่ ความปรารถนาที่จะได้พบตนใหม่ หรือได้รู้จักคนใหม่ ในการ
เดินทางท่องเที่ยว
4. แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียง ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง และแสดงความสาคัญ
ของตนเอง เช่นการเดินทางทาธุรกิจ การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
ผู้ ป ระกอบการควรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก แรมของ
นักท่องเที่ยวชาวให้มากขึนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้
มาใช้บริการโรงแรม ดังมีข้อแนะนาในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะในเรื่องของ ลักษณะของห้องพักมีการตกแต่งที่ทันสมัย สะอาด มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
และชื่อเสียงของที่พักแรม ดังนันผู้ประกอบการจึงควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
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และรักษาสุขลักษณะทีด่ ีทางด้านสถานที่ของโรงแรมอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในด้านสถานที่ทุกครัง
ที่มาพัก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนันผู้ประกอบการจึงควรปรับราคาห้องพักให้เหมาะสมกับระดับการให้บริการ และเนื่องจากความต้องการ
ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวมีไม่สม่าเสมอตามฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนันการนากลยุทธ์การตลาดอาทิเช่น การตังราคา
ให้แตกต่างกัน ในช่วงบางเวลา เช่น ช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวมีความต้องการซือมาก ผู้ประกอบการก็สามารถตัง
ราคาให้สูงได้ และควรมีการตังราคาให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น ๆ เช่น การให้ส่วนลดที่พัก เป็นต้น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลากร พนักงาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่องความสามารถในการบริการที่รวดเร็วทันใจ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก และควรให้ความสาคัญในเรื่องความเข้าใจและ
ให้บริการที่ถูกต้อง พนักงานสามารถไว้วางใจได้ และบริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนันผู้ประกอบการ
ควรที่จะต้องสรรหาพนักงานที่มีใจรักในการให้บริการซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
พนักงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ในการวิจัยครังต่อไป ควรทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของ
สถานที่พักแรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการปรับปรุงการให้บริการของสถานที่พักแรม
2. ในการวิจัยครังต่อไปควรศึกษาที่พักแรมอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของสถานที่พักแรม
3. ในการวิจัยครังต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการวางแผนจัดทาโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับนักเที่ยว เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสถานที่พักแรม
มากขึน
4. ในการวิ จั ย ครั งต่อ ไป ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ยว ในจั งหวั ด อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับสถานที่พักแรมในเขตอาเภอวังนาเขียว เพื่อนาข้อมูลให้นักท่องเที่ยวไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกที่พักแรม
กิตติกรรมประกาศ
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