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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ สถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
(3) เพื่อศึกษาปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วง
โควิด 19 มีประชากรเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่เคยใช้และสนใจใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่ งไม่ทราบจานวนของประชากรทั้งหมดที่แน่นอน โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน ด้วย สถิติ t-test (Independent Sample Test) F-test (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ
ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท โดยปั จจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงโควิด 19 ที่แตกต่างกัน ด้านปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (p-value = 0.000*) และด้านลักษณะทาง
กายภาพและการนาเสนอ (p-value = 0.020*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 คือ ด้านสมาชิกในครอบครัว (p-value
= 0.000*) ด้านกลุ่มเพื่อน (p-value = 0.000*) และน้อยที่สุดคือ ด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต (p-value = 0.000*) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ , ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, กลุ่มอ้างอิง, ที่พกั ตากอากาศ
จังหวัดกาญจนบุรี, ช่วงเวลาโควิด 19
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) To study the differences of demographic factors affecting
consumers’ decision on visiting resorts in Kanchanaburi Province during Covid-19 period, (2) To study service
marketing mix factors affecting consumers’ decision on visiting resorts in Kanchanaburi Province during Covid-19
period, and (3) To study reference group factors affecting consumers’ decision on visiting resorts in Kanchanaburi
Province during Covid-19 period. The population of this research was Thai people who used to visit or were
interested in visiting resorts in Kanchanaburi which was unknown about the exact number. A questionnaire was
used as a research tool for data collection with 400 samples using the convenience sampling technique. Statistical
analysis consisted of descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Inferential statistics included t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and multiple regression analysis.
The results revealed that most of the respondents were female and single status with bachelor’s degree
level, working as private company and average monthly income for 20,000 - 30,000 baht. The marketing mix
factors including product affected consumers’ decision on visiting resorts in Kanchanaburi during Covid-19 period
(p-value = 0.000*), followed by physical appearance and presentation (p-value = 0.020*) with the level of statistical
significance at 0.05. The reference groups factors affecting the consumers’ decision on visiting resorts in
Kanchanaburi during Covid-19 period decision were family (p-value = 0.000*), followed by friends (p-value =
0.000*), and internet user groups (p-value = 0.000*) with the level of statistical significance at 0.05.
Keywords: Demographic Factors, Service Marketing Mix, the Reference Groups, Resorts in Kanchanaburi,
Covid-19 Period
1. บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็ นปั จจัยสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่ งสาธารณะ
รวมไปถึงการค้า การลงทุน (วันทิกา หิ รัญเทศ, 2557) ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโต
อย่างมีดุลยภาพและยัง่ ยืน ซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยชน์ในแง่เศรษฐกิ จ ก่อให้เกิ ดรายได้ และการกระจายรายได้ในทุก ๆ
จังหวัด (กรมการท่องเที่ยว, 2561)
เนื่ องด้วยวิกฤตโลกที่ เกิ ดจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิด -19 ซึ่ งเริ่ ม ระบาดมาตั้งแต่ ช่วงเดื อ น
ธันวาคม 2562 ทาให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลงด้วยการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบ
ร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลา เดียวกันของปี 2562 เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว ภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเที่ยวไทย)
ที่หดตัวลงร้อยละ 30.77 ธุรกิจที่พกั เป็ นอีกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 มากเช่นกัน ใน
ส่ วนของประเทศไทยนั้นมีมาตรการกระตุน้ ภาคการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว ได้แก่
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน” และรัฐบาลสนับสนุ นการเดินทางของประชาชน โดยการจาหน่ ายบัตร โดยสารของ
ผูป้ ระกอบการสายการบินในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิ น 1,000 บาท โดยการจองห้องพัก 1 ห้อง จะ
ได้รับสิ ทธิ์ โดยสารจานวนไม่เกิน 2 ใบ (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2563)
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จังหวัดกาญจนบุรี มีศกั ยภาพในการท่องเที่ยวระดับสู ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดม
ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน
และแหล่งท่องเที่ ยวตามธรรมชาติ มี การส่ งเสริ มให้มีการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ การเดิ นทางสะดวกและรวดเร็ วใช้
ระยะเวลาเพียง 1 - 3 ชัว่ โมง เท่านั้นจากกรุ งเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟโดยจังหวัดกาญจนบุรีน้ นั มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น (1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่น น้ าตกเอราวัณ น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น น้ าตกไทร
โยคน้อย น้ าตกไทรโยคใหญ่ น้ าตกนางครวญ น้ าตกเกริ งกระเวีย (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ อนุ สรณ์สถานช่องเขาขาด (3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุ ษย์สร้างขึ้น เช่น
เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรี นคริ นทร์ เขื่อนแม่กลองและเขื่อนท่าทุ่งนา (สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2561)
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุ รี มีนักท่ อ งเที่ ย วและนักทัศนาจร ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ จานวน
9,618,052 คน สร้างรายได้กว่า 27,883.92 ล้านบาท ซึ่ งมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 2,284.13 ล้านบาท และ
จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 25,599.79 ล้านบาท จากสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในรอบ 5 ปี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2562) จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีทาให้สถานประกอบการที่พกั แรมมีผู ้
เข้าพักเพิ่มมากขึ้นตาม โดยในปี พ.ศ. 2562 สถานประกอบการที่พกั แรมจังหวัดกาญจนบุรีมีอตั ราการเข้าพักถึงร้อยละ
69.34 ของจานวนห้องพักทั้งหมดจานวน 16,591 ห้อง (โรงแรม สถานที่พกั ตากอากาศ และเกสเฮ้าส์) โดยมีจานวนผู ้
เข้าพัก 3,297,118 คน (สานักสถิติแห่งชาติ, 2562)
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีมกั จะไปแบบพักแรมค้างคืนเพื่อพักผ่อนในบริ เวณนั้น
จึงมีสถานที่พกั ตากอากาศมากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้พกั สถานที่พกั ตากอากาศที่เน้นธรรมชาติ ความผ่อนคลายความ
สะดวกและความสนุ กสนานกับกิ จกรรมต่าง ๆ ธุ รกิ จที่ พกั ตากอากาศจึ งมี การแข่งขันที่ รุนแรงมาก เนื่ องจากแต่ละ
ธุรกิจต้องพยายามที่จะดึงลูกค้าให้มาใช้บริ การเพื่อให้เติบโต กลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) จึง
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญเพื่อใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าและบริ การ และตอบสนองความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ประกอบไปด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) กระบวนการ
ให้บริ การ (Process) 7) ลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ (Physical evidence and Presentation) (Kotler, 2000)
ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ สามารถนาประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกธุ รกิจ รวมถึงธุ รกิจสถานที่พกั ตากอากาศด้วย ทั้ง
เรื่ องสถานที่ ทาเลที่ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริ การอย่างมีคุณภาพ และอีกหนึ่ งปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั คือ อิทธิ พลทางสังคม ที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการกาหนด
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ทัศนคติ ซึ่ งส่ งผลกระทบหรื อแรงผลักดันที่ บุคคลอื่ นมี ต่อนักท่ องเที่ ยว โดยกลุ่ม
อ้างอิงได้แก่ สมาชิกในครอบครัว(Family Member) กลุ่มเพื่อน(Friendship Groups) กลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต (Internet
User Groups) กลุ่มผูม้ ีชื่อเสี ยง (The Celebrity) เป็ นต้น (Tyagi and Kumar ,2004)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และกลุ่มอ้างอิง ที่ ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 โดยศึกษาทั้ง ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปั จจัยกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวส่ งผลกระทบหรื อแรงผลักดันให้
นักท่องเที่ ยวเลือกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศ เพื่อนาผลการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นข้อเสนอแนะ แนวทางสาหรั บผูท้ ี่
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เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจสถานที่พกั ตากอากาศ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด และยกระดับคุณภาพ
บริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ สถานที่
พักตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตาก
อากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
3) เพื่ อศึ กษาปั จจัยกลุ่มอ้างอิ ง ที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด
3.สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใช้เลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ที่แตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
3) ปั จจัยกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโค
วิด 19
4. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้วิธีการศึ กษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Method) การวิจยั นี้ มี
ประชากรเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่เคยใช้และสนใจใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ ง
มี ประชากรจานวนมากและไม่ทราบจานวนของประชากรทั้งหมดที่ แน่ นอน ทาให้งานวิจยั ครั้ งนี้ ตอ้ งกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณของ Cochran,(1977) ได้ขนาดตัวอย่าง 386 คน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมและนามาใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ 400 คน เพื่อลดอัตราความคลาดเคลื่อน แบบสอบถามการวิจยั ครั้ งนี้
กาหนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ควรจะมีค่ามากกว่า 0.70 จึ งจะถือว่าแบบสอบถามสามารถ
เชื่ อถื อได้ (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา และฐิ ตา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2558) จากการดาเนิ นการทดสอบข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามจานวน 30 ชุดแรก ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha รวมมีค่า 0.965 โดยแบบสอบถามชุดนี้ ใช้
วิธีการเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการหาจานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไป ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-test (Independent Sample Test) F-test (One-Way
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Analysis of Variance [(ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผลการวิจัย
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 263 คน (ร้อย
ละ 65.75) มีอายุ 21 – 30 ปี มากที่สุด จานวน 303 คน (ร้อยละ 75.75) มีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 275 คน (ร้อย
ละ 68.75) อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 274 คน (ร้อยละ 68.50) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง
มากที่สุด จานวน 230 คน (ร้อยละ 57.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มากที่สุด จานวน 144 คน (ร้อย
ละ 36.00)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด19 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.20) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.15) ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ โดยอยูใ่ นระดับ
มาก (̅ = 4.13) ด้านราคา โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.12) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.02)
และน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 3.97) ตามลาดับ
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโค
วิด19 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยกลุ่มอ้างอิงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅ =
4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นอันดับ 1 โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.15) รองลงมาคือ ด้านกลุ่มเพื่อน โดยอยูใ่ นระดับ
มาก ( ̅ = 4.07) ด้านสมาชิกในครอบครัว โดยอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.98) และน้อยที่สุดคือ ด้านกลุ่มผูม้ ีชื่อเสี ยง
โดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 3.96) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่สถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด19 สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( ̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ตัดสิ นใจเลือกหากต้องแนะนาสถานที่ พกั ตากอากาศท่านจะแนะนาให้มาพักในจังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.29) รองลงมาคือ ท่านได้รับความพึงพอใจจากการที่ได้ใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅ = 4.27) และน้อยที่สุดคือ ท่านมีความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การสถานที่
พักตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรีโดยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.07)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใช้เลื อกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุ รี ในช่ วงโควิด 19 ที่
แตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใช้เลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโค
วิด 19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่ งผล
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ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-test
2.194
0.029*
สอดคล้อง
อายุ
F-test
2.305
0.076
ไม่สอดคล้อง
สถานภาพ
F-test
0.111
0.895
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
0.144
0.933
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.936
0.423
ไม่สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
1.269
0.282
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพและ
การนาเสนอ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศ
จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ขณะที่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุ คลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ

b

Std.
Error

Constant
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

1.586
0.312

ด้านราคา (X2)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(X3)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(X4)
ด้านบุคลากร (X5)
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β

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.240
0.075

0.268

6.620
4.147

0.000*
0.000*

0.459

2.178

-0.031
0.008

0.068
0.071

-0.031
0.008

-0.450
0.117

0.653
0.907

0.408
0.397

2.453
2.519

-0.024

0.055

-0.026

-0.434

0.665

0.518

1.930

0.126

0.065

0.124

1.928

0.055

0.460

2.176
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ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ

b

Std.
Error

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

ด้านกระบวนการให้บริ การ
0.096 0.067 0.100 1.426 0.155
0.385
2.594
(X6)
ด้านลักษณะทางกายภาพและ 0.144 0.062 0.145 2.327 0.020*
0.490
2.039
การนาเสนอ (X7)
R = 0.501 R2 = 0.251 Adjusted. R2 = 0.238 SEest = 0.629 F = 18.799 Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศในจังหวัด
กาญจนบุรี มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (p-value = 0.000*) และด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ (p-value
= 0.020*) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ นระดับปานกลาง (R = 0.501) มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ
23.8 (Adjusted. R2 = 0.238) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.629 (SEest = 0.629) มีค่า Tolerance
ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.385 และ VIF สู งสุ ดอยูท่ ี่ 2.594
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต และ
กลุ่มผูม้ ีชื่อเสี ยง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 พบว่า
กลุ่มสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศ
จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด19 ขณะที่ กลุ่มผูม้ ีชื่อเสี ยง ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตาก
อากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยกลุ่มอ้างอิงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
ปั จจัยข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัย
กลุ่มอ้างอิง

b

Std.
Error

(Constant)
ด้านสมาชิกในครอบครัว
(X8)
ด้านกลุ่มเพื่อน (X9)
ด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
(X10)

1.714
0.240

ด้านกลุ่มผูม้ ีชื่อเสี ยง (X11)

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.210
0.041

0.287

8.165
5.814

0.000*
0.000*

0.736

1.359

0.188
0.179

0.047
0.050

0.202
0.183

3.985
3.540

0.000*
0.000*

0.701
0.671

1.426
1.491

0.006

0.041

0.007

0.148

0.882

0.772

1.296

R = 0.538 R2 = 0.290 Adjusted. R2 = 0.282 SEE = 0.610 F = 40.273 Sig. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า สมาชิกในครอบครัว (p-value = 0.000*) รองลงมาด้านกลุ่มเพื่อน (p-value = 0.000*)
และผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต (p-value = 0.000*) มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.2 (Adjusted. R2 = 0.282) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.610 (SEest = 0.610) มีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.671 และ VIF สู งสุ ดอยูท่ ี่ 1.491
6. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) เพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมและกิจกรรมของทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทาให้
การตัดสิ นใจในแต่ละบุคคลมีรสนิยมในการเลือกใช้บริ การบ้านพักตากอากาศที่แตกต่างกันออกไป โดยเพศหญิงเลือก
สิ นค้าและบริ การจากภาพลักษณ์ และการบริ การ รวมถึงความปลอดภัยของสถานที่ พกั ในขณะที่ เพศชายเลือกใช้
บริ การจากความสะดวกสบาย คล่องตัว ไม่ได้เน้นในเรื่ องของความสวยงามของสถานที่พกั ตากอากาศ ซึ่ งผลการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราเมศร์ อุณหปาณี (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมระดับ 5
ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์” ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทาง
กายภาพและการนาเสนอ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด
19 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโค
วิด 19 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่สาคัญซึ่ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศ ซึ่ ง
เป็ นภาพลักษณ์ อย่างแรกที่ ผูบ้ ริ โ ภคเข้าถึ งก่ อ นตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การ ทั้งความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น
สถานที่ พกั ตากอากาศมี บ ้า นพักให้เลื อ กหลายลัก ษณะ เหมาะส าหรั บ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคแต่ ละบุ ค คล โดย
มาตราฐานความสะอาดและความปลอดภัยก็เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการเลือกสถานที่พกั ตากอากาศ อีกทั้งยังรวมไปถึง
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในบริ เวณห้องพักและบริ เวณโดยรอบ มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้าถึงและรวดเร็ ว ซึ่ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทิมา รักมัน่ เจริ ญ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทโรงแรม
และรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศ
จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
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ความสนใจในการเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศกาญจนบุรีได้ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสังเกตเห็น
ได้ สัมผัสได้ และรับรู ้ถึงความสวยงามและเป็ นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวนั้น นอกจากนี้ ความสะดวกสบายของที่
จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัย ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความเสี ยหายของทรัพย์สินและเที่ยวได้อย่าง
มีความสุ ข ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทิมา รักมัน่ เจริ ญ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางกายภาพในด้านทัศนี ยภาพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การที่พกั ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปั จจัยกลุม่ อ้างอิงที่ ได้แก่ ด้านสมาชิกในครอบครัว ด้านกลุม่ เพื่อน และผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ต ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้านสมาชิกในครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่ วงโควิด 19 แสดงให้เห็ นว่า ครอบครั วถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ มากที่ สุด และวิธี ที่สร้ างความสัม พันธ์ ที่ ดีที่สุ ด
สาหรับคนในครอบครัว นั้นก็คือการทากิจกรรมร่ วมกัน การออกไปเที่ยวด้วยกัน รับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกัน
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความอบอุ่นให้กบั ครอบครัวได้ดีที่สุด ซึ่ งการส่ งเสริ มให้คนในครอบครัวทากิจกรรม
ร่ วมกัน พูดคุยกันมากขึ้น ทาให้เข้าใจกันมากขึ้น การได้ออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในสถานที่พกั ตากอากาศเป็ นการ
พักผ่อนที่ ดี ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อธิ ชา อัยยะศิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวสิ งคโปร์ ในอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านสังคมและจิตวิทยามีแนวโน้มต่อการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสิ งคโปร์ ในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี คือด้านครอบครัว
2) ด้านกลุ่มเพื่อนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด
19 โดยการท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั มักจะมีการไปท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มเพื่อน หมู่คณะ ข้อดีของการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เพื่อนคือ สามารถร่ วมกันแชร์ ค่าใช้จ่าย ได้ลองสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อนจากการแนะนาของเพื่อนร่ วมท
ริ ป ทาให้เพิ่มความตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ได้มีเรื่ องคุยกันตลอดการเดิ นทาง ซึ่ งที่ พกั ท่องเที่ ยวในจังหวัดกาญจนบุรีก็
เหมาะกับการไปท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ เพราะมีกิจกรรมให้ทามากมาย ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และความสนิ ทสนมกัน
ภายในกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุณรดา ถาวรจิระอังกูร (2558) ศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พล
กลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ผลการิ วิจยั
พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ส อบถามข้อ มู ล จากกลุ่ ม อ้า งอิ ง ที่ เ ป็ นเพื่ อ นหรื อ คนรู ้ จัก เพื่ อ ตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
3) ด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงโควิด 19 แสดงให้เห็นว่าในยุคปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสาร บนโลกอินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่าง
มาก เนื่ องจากในยุคปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตเข้ามามีอิทธิ พลมากขึ้ นและเกิ ดเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูค้ นแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึงการใช้แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ที่ ช่วยให้ง่ายต่อการสื่ อสารและ
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ค้นหาข้อมูล อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมื อในการช่วยในการตัดสิ นใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ วรรณี วรุ ณโชติกุล และปาลิดา ศรี ศรกาพล (2560) ได้ศึกษา เรื่ อง “แนวทางในการเลือกซื้ อชุดออกกาลังกาย
สาหรับผูอ้ อกกาลังกายด้วยการเดินและการวิ่งในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะมีการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตก่อนการตัดสิ นใจซื้ อชุดออกกาลังกาย
7. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1.1) ด้านเพศที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการเลื อกใช้บริ การบ้านพักตากอากาศที่ แตกต่างกัน ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบ้านพักตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ และ
กลุ่มอ้างอิง ออกแบบกลยุทธ์และทาการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การที่ สอดคล้องกับความต้องการของเพศหญิง และเพศชาย โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามที่ผตู้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผูป้ ระกอบการธุรกิจบ้านพักตากอากาศอาจมีการจัดรู ปแบบบ้านพักให้ดูสวยงาม
เป็ นธรรมชาติ พร้อมทั้งมีมุมถ่ายภาพ ที่ดูเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพศหญิง ในขณะเดียวกันหากลุ่มเป้ าหมายเป็ นเพศ
ชาย ผูป้ ระกอบการบ้านพักตากอากาศควรออกแบบบรรยากาศลอบบี้ บางส่ วนในบ้านพักและส่ วนกลางในรู ปแบบที่
ดูเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และทาการตลาดโดยเลือกใช้เครื่ องมือส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและกลุ่ม
อ้างอิงที่เหมาะสม ทาการนาเสนอออกไปยังกลุ่มผูใ้ ช้บริ การโดยเพื่อให้ไลฟ์ สไตล์ของบ้านพักตากอากาศสามารถตอบ
โจทย์กบั ผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมาย
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะผูป้ ระกอบการดังต่อไปนี้
2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากผลวิจยั พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบ้านพักตาก
อากาศมากที่สุด ผูป้ ระกอบการสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ควรนาเสนอรู ปแบบของห้องพักให้มีความ
หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ และศึกษาเทรนด์ในปั จจุบนั ว่าผูบ้ ริ โภคนิ ยมการตกแต่งสไตล์ไหนเพื่อ
ปรั บ ให้ เ ข้า กับ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภค มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกทุ ก ที่ ภ ายในสถานที่ พ ัก ตากอากาศ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต เพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้าใช้บริ การประทับใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ที่สาคัญไม่ควรมองข้าม
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ตลอดการเข้าพักของผูใ้ ช้บริ การ
2.2) ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การที่พกั ตากอากาศจังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงโควิด 19 รองจากด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการสถานที่ พกั ตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ควร
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กบั สถานที่พกั ตากอากาศ ให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู ้
เข้าใช้บริ การ หรื อหากิจกรรมที่ สามารถทาในสถานที่พกั ตากอากาศได้ เช่น สถานที่พกั ตากอากาศอยูใ่ กล้กบั แม่น้ า
สามารถจัดกิจกรรมล่องแพเปี ยกให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศริ มแม่น้ า และเพื่อลดความกังวลเรื่ องความ
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ปลอดภัยของทรั พย์สินผูเ้ ข้าใช้บริ การ ควรวางแผนเกี่ ยวกับจานวนนักท่ องเที่ ยวหรื อจานวนบ้านพักตากอากาศที่
ผูป้ ระกอบการมีให้พอต่อจานวนที่จอดรถ และจัดหาพื้นที่สารองที่ใช้จอดรถในกรณี ช่วงวันหยุดยาว
3) ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ ได้แก่ ด้านสมาชิ กในครอบครัว ด้านกลุ่ม
เพื่อน และด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่ พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุ รี
ในช่วงโควิด 19 ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะผูป้ ระกอบการดังต่อไปนี้
3.1) ด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต มี ผลต่อการเลือกใช้บริ การบ้านพักตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงโควิด 19 มากที่สุด ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือด้านกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ควบคู่ไปกับส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ โดยผูป้ ระกอบการควรจะทาสถานที่พกั ตากอากาศให้ดูมีสไตล์เข้ากับเทรนด์และตกแต่งบริ เวณ
ส่ วนกลางหรื อห้องอาหารให้เข้ากับเทศกาล เพื่อให้เกิดความประทับใจของผูเ้ ข้าพักและควรอบรมบุคลากรทางด้าน
การบริ การเพื่อให้เกิดความประทับใจ ทาให้ผเู ้ ข้าใช้บริ การอยากรี วิวและกลับมาเข้าพักอีกครั้ ง ทากิจกรรมทางการ
ตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นผูช้ ่วย เช่น การให้ผเู ้ ข้าใช้บริ การเข้าร่ วมกิจกรรม
ลงรู ปที่พกั ตากอากาศและเชคอินที่พกั ตากอากาศบนโซเซี ยลมีเดียในช่องทางต่างๆ โดยผูป้ ระกอบการอาจมีส่วนลด
ค่าอาหารให้สาหรับลูกค้าที่ทาตามเงื่อนไขดังกล่าว
3.2) ด้านด้านกลุ่มเพื่อน มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบ้านพักตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วง
โควิด 19 รองจากกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านโปรโมชัน่ ควบคู่ไปด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ลดราคาค่าที่พกั สาหรับการเข้าพักตั้งแต่กี่ท่านขึ้นไป หรื อให้สิทธิ พิเศษสาหรับลูกค้าที่เคยมาใช้บริ การ
และพากลุ่มเพื่อนมาอีกในครั้งถัดไป จัดสรรค์พ้นื ที่สาหรับการทากิจกรรมกับเพื่อน หรื อกิจกรรมที่สามารถทาด้วยกัน
ได้ เช่น จัดชุดอาหารมื้อเย็นสาหรับทานเป็ นหมู่คณะ หรื อล่องแพเฉพาะกลุ่ม
3.3) ด้านสมาชิ กในครอบครั ว มี ผลต่อการเลื อกใช้บริ การบ้านพักตากอากาศจังหวัดกาญจนบุ รี
ในช่วงโควิด 19 รองจากกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตและกลุ่มเพื่อน ควรจัดมุมสบายเหมาะสาหรับการพักผ่อนไว้เพื่อรองรับ
การท่ อ งเที่ ย วแบบชมวิว พัก ผ่อ น หรื อ มาเป็ นครอบครั ว ควรมี มุ ม สงบ สวยงาม และสะอาดเพื่ อ ไว้ถ่ายรู ป ถ่ า ย
บรรยากาศของสถานที่พกั ตากอากาศ ควรส่ งเสริ มการจัดโปรโมชันสาหรับการมาเป็ นครอบครัว หรื อมีพ้ืนที่สาหรับ
การท ากิ จ กรรมทั้ง ครอบครั ว ภายในสถานที่ พ กั ตากอากาศ และเพื่ อ ให้เ กิ ด การแนะน า บอกต่ อ ของสมาชิ ก ใน
ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผูเ้ ข้าพัก ทั้งในเรื่ องของผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ ทาให้ผูส้ นใจเข้าใช้บริ การอยากใช้บริ การสถานที่ พกั ตาก
อากาศ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรมี การศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโควิด19 เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ เนื่ องจากจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้านโฆษณา ซึ่ งจะสามารถนา
ข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการทากิ จกรรมทางการตลาดเพื่อพัฒนารู ปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
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2) ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึ กษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การชาวไทย
เท่านั้น ซึ่ งการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรจะทาการศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การชาวต่างชาติดว้ ย เพื่อ
นาผลการศึกษามาใช้ในระดับประเทศต่อไป
3) ในงานวิจยั นี้เป็ นการเก็บข้อมูล ณ จุดเวลาหนึ่ ง อาจทาให้ผลวิจยั ที่ได้ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การและปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงโค
วิด 19 อาจท าให้ไ ม่ ได้ค วามแน่ นอนอย่างต่ อ เนื่ อ ง ควรมี การเก็บ ข้อ มู ลในลักษณะการวิจัย คุ ณภาพ (Qualitative
Research) จากผูป้ ระกอบการสถานที่พกั ตากอากาศ
4) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่พกั ตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
วิจยั ครั้งต่อไปควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ข้าใช้บริ การโดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะสามารถนาข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไข
พัฒนาและบริ การ รวมไปถึงการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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