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ปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่ส่� ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่ย� ว
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
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Abstract

This research aimed to study tourist perception factors regarding hotel
services as a marketing communication element to construct a predictive equation
of the factors. The use of accidental random sampling revealed a total of 400
samples staying in hotels located in Sothern Border provinces.
The study’s predictive variables included advertising, public relations, sale
promotion, personal selling, and direct marketing. A criterion variable was the
tourists’ perception of the service of hotel industries. Data were collected by
questionnaires. Data analysis was conducted using the Stepwise Multiple Regression
and the predictive equation.
The study revealed that the influence level of the overall factors affecting
marketing communication is high; e.g., advertising, public relation, sale promotion,
personal selling, and direct marketing. When calculated separately, each factor
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is also found highly effective.
Stepwise multiple regression analysis revealed that factors like personal
selling (X4), advertising (X1), public relations (X2), and direct marketing (X5) can
predict tourists’ perceptions of the service offered by the hotels with multiple
coefficient value (R) of .661, 43.70% of forecast power, and statistical significance
at .01. The forecast equation in the form of raw score can be written as follows:
Y = 1.722 + 0.322 X4 + 0.228 X1 - 0.101 X2 + 0.141 X5
Keywords: Marketing Communication, Perception of Service, Tourists, Southern
Border Provinces

บทคััดย่่อ

การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่ส่� ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ก� ารบริิการ
โรงแรมของนัักท่่องเที่่ย� วในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้และเพื่่อ� สร้้างสมการพยากรณ์์ปัจั จััยการสื่่อ� สาร
การตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั คืือ นัักท่่องเที่่ย� วที่่ม� าใช้้บริิการโรงแรมในพื้้�นที่จั่� งั หวััดชายแดนภาคใต้้
จำนวน 400 คน ได้้จากการเลืือกตััวอย่่างแบบบัังเอิิญ ตััวแปรพยากรณ์์ประกอบด้้วย ตััวแปร
การโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์ การส่่งเสริิมการขาย การขายโดยบุุคคล และการตลาดทางตรง
ตััวแปรเกณฑ์์ คืือ การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว ใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการวิิ จัั ย วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้การวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณแบบสเตปไวส์์ (Stepwise
Multiple Regression) และสร้้างสมการพยากรณ์์ ผลการวิิจััยพบว่่า ปััจจััยการสื่่�อสารการตลาด
ในภาพรวมและรายด้้านทั้้�ง 5 ด้้าน อยู่่�ในระดัับสููง จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้การวิิเคราะห์์
ถดถอยพหุุคููณแบบสเตปไวส์์ พบว่่า การขายโดยบุุคคล (X4) การโฆษณา (X1) การประชาสััมพัันธ์์
(X2) และการตลาดทางตรง (X5) สามารถพยากรณ์์การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์พหุ
� คููณ
ุ (R) เท่่ากัับ .661 ค่่าอำนาจพยากรณ์์ ร้้อยละ
43.70 มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 สามารถเขีียนสมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนดิิบได้้ ดัังนี้้�
Y = 1.722 + 0.322 X4 + 0.228 X1 - 0.101 X2 + 0.141 X5
คำสำคััญ: การสื่่�อสารการตลาด การรัับรู้้�การบริิการ นัักท่่องเที่่�ยว จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

บทนำ

การประกอบการของอุุตสาหกรรมธุุรกิิจโรงแรมเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�มีีบทบาทและมีีความสำคััญ
อย่่างยิ่่ง� ต่่อการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทยในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม จากรายงานสถิิติด้้ิ าน
การท่่องเที่่�ยวของ Ministry of Tourism & Sports (2019) พบว่่า มีีนักั ท่่องเที่่�ยวจำนวน 39,797,406 คน
ที่่�เข้้ามาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย ผลจากการท่่องเที่่�ยวดัังกล่่าวสามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับผู้้ป� ระกอบการ

การสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรม
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ด้้านการท่่องเที่่�ยวในภาคส่่วนการให้้บริิการเป็็นอย่่างมาก การเข้้ามาท่่องเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยวยัังช่่วย
สร้้างการเจริิญเติิบโตรวมถึึงรายได้้มหาศาลให้้กัับประเทศและอุุตสาหกรรมธุุรกิิจโรงแรมเป็็นอย่่างยิ่่�ง
หากมองถึึงสถานการณ์์การท่่องเที่่�ยวในประเทศและการพัักแรมเป็็นรายจัังหวััด พบว่่า อััตราการเข้้าพััก
และการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 3 จัังหวััด คืือ ปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2561 ถึึง พ.ศ. 2562 กลัับมีีอััตราส่่วนที่่�ลดลง จากร้้อยละ 6.42 เหลืือร้้อยละ 4.65 (Ministry of
Tourism & Sports, 2019) แม้้ว่่าผู้้�ประกอบการโรงแรมในพื้้�นที่่�ต่่างพยายามพััฒนาการให้้บริิการของ
ตนเองเพื่่อ� ให้้สามารถแข่่งขัันได้้ และจากสถานการณ์์ปัญ
ั หาความมั่่น� คงทางชายแดนใต้้ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� ตั้้ง� แต่่
ปีี พ.ศ. 2547 พบว่่า การแก้้ปััญหาสถานการณ์์ความไม่่สงบในพื้้�นที่่�ของภาครััฐที่่�ดำเนิินการมาจนถึึง
ปััจจุุบันั ได้้คลี่่ค� ลายขึ้้น� แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้วความรู้้สึึ� กของคนในพื้้�นที่่�และผู้้ป� ระกอบการต่่างมองว่่า
สถานการณ์์ความรุุนแรงยัังเหมืือนเดิิม เพราะปััญหาสำคััญในพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้ นอกจากความไม่่สงบ
แล้้วยัังพบว่่า มีีความขััดแย้้งที่่�ยัังไม่่คลี่่�คลายและมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะทำให้้เกิิดความรุุนแรงและ
ความขััดแย้้งในมิิติิอื่่�น (King Prajadhipok’s Institute, 2016)
จากเหตุุการณ์์และปััญหาดัังกล่่าวภาครััฐออกมาตรการพิิเศษต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยธุุรกิิจโรงแรม
ใน 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว เช่่น มาตรการทางภาษีี มาตรการการเป็็น
เขตพััฒนาพิิเศษเฉพาะกิิจ 5 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และการส่่งเสริิมให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวเชิิงธุุรกิิจ
(Ministry of Tourism & Sports, 2019) อย่่างไรก็็ตาม การพััฒนาเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการโรงแรมใน
พื้้�นที่่�ฯ ดัังกล่่าวสามารถพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อให้้สามารถอยู่่�รอดและแข่่งขัันได้้นั้้�น พบว่่า การดำเนิินงาน
ด้้านการสื่่อ� สารการตลาดโดยการสื่่อ� สารข้้อมููล การสร้้าง และนำเสนอข้้อมููลทางกายภาพ สามารถสร้้าง
ความแตกต่่างของธุุรกิิจในพื้้�นที่่�สามารถเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันในการประกอบการได้้ (Liyachai &
Kulis, 2013) นอกจากนั้้�นยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Sinprasert (2012) และ Trisak (2014)
พบว่่า การสื่่�อสารการตลาดส่่งผลต่่อการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคในการสร้้างความพึึงพอใจและตััดสิินใจซื้้�อ
สิินค้้าหรืือใช้้บริิการ จากปััญหาและความสำคััญข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยได้้เห็็นถึึงความสำคััญของการสื่่�อสาร
การตลาดในการนำมาใช้้สร้้างการรัับรู้้ข� องผู้้บ� ริิโภคเพื่่อ� ให้้เกิิดความพึึงพอใจและตััดสิินใจใช้้บริิการให้้กัับ
ผู้้ป� ระกอบการโรงแรมในพื้้�นที่่�สำหรัับการพััฒนาทางธุุรกิิจ จึึงมีีความจำเป็็นและเห็็นสมควรศึึกษา ปััจจััย
การสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
เพื่่อ� นำผลที่่�ได้้มาใช้้เป็็นแนวทางให้้ผู้้ป� ระกอบการโรงแรมฯ พััฒนาปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�เหมาะสม
ในการสื่่อ� สารข้้อมููลเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในบริิบทของพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้ที่่�มีคี วาม
แตกต่่างจากบริิบทในพื้้�นที่่�อื่น่� ๆ รวมถึึงสามารถสร้้างความแตกต่่างของธุุรกิิจและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันและอยู่่�รอดต่่อไปในพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้
	วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� ศึึกษาระดัับปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดและการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
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2. เพื่่อ� สร้้างสมการพยากรณ์์ปัจั จััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรม
ของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเปิิดรัับข่่าวสารและแนวคิิดการรัับรู้้�การบริิการ
แนวคิิดการเปิิดรัับข่่าวสาร คืือ กระบวนการเลืือกสรรข่่าวสารของผู้้�รัับสาร (Selective
Process) เป็็นกระบวนการภายในบุุคคลของผู้้บ� ริิโภคในการเลืือกสรรข่่าวสาร หรืือพิิจารณาว่่าจะเลืือก
เปิิดรัับข้้อมููลข่่าวสารจากช่่องทางของสื่่อ� ที่่�หลากหลาย เช่่น โทรทััศน์์ วิิทยุุ และสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ อย่่างไร
และจะรัับข่่าวสารประเภทไหนจาก สื่่�ออะไร และเวลาใด โดยขึ้้�นอยู่่�กัับการเลืือกให้้ความสนใจ
(Selective Attention) ของแต่่ละบุุคคลจะเลืือกเปิิดรัับข่่าวสารที่่�ได้้รัับ ว่่าสอดคล้้องหรืือเข้้ากัันได้้กัับ
ความสนใจ ความคิิด ความเชื่่อ� และทััศนคติิของตนหรืือไม่่ ขณะเดีียวกัันกระบวนการภายในของบุุคคลนี้้�
ก็็จะพยายามหลีีกเลี่่�ยงการรัับข่่าวสารที่่�ขััดต่่อทััศนคติิหรืือความคิิดเดิิมของตน และการเลืือกรัับรู้้�และ
ตีีความ (Selective Perception or Interpretation) เมื่่�อบุุคคลเปิิดรัับและเลืือกให้้ความสนใจ
ในข่่าวสารจากแหล่่งใดแหล่่งหนึ่่�งแล้้ว ในขั้้�นตอนต่่อไปบุุคคลก็็เลืือกรัับรู้้�หรืือเลืือกตีีความสารที่่�ได้้รัับ
และให้้ความสนใจ ดัังนั้้�น กระบวนการนี้้�จะเกิิดขึ้้น� เองตามธรรมชาติิ โดยบุุคคลจะเลืือกรัับรู้้แ� ละตีีความ
สารที่่�ได้้รัับตามความเข้้าใจของตนเองหรืือตามทััศนคติิ ประสบการณ์์ ความเชื่่�อ ความต้้องการ และ
แรงจููงใจของตนในขณะนั้้�น (Burgoon & Qin, 2006) แนวคิิดและกระบวนการในการเปิิดรัับข่่าวสาร
ได้้ถููกนำมาใช้้ในการสื่่อ� สารการตลาดและทางการตลาด เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจ กระตุ้้น� ความสนใจ
และตััดสิินใจเลืือกซื้้�อหรืือใช้้บริิการให้้กัับผู้้�บริิโภค (Kotler, Jatusripitak, & Maesincee, 1997;
Giannopoulos, Piha, & Avlonitis, 2011) ในหลากหลายรููปแบบ ได้้แก่่ ด้้านคุุณภาพ ด้้านเน้้นความสุุข
ความสะดวกสบาย ด้้านเน้้นราคา ด้้านตามใจตนเอง ด้้านประโยชน์์ใช้้สอย (Sproles & Sproles, 1990;
Shim, 1996) เป็็นต้้น (Sproles & Sproles, 1990) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ Kotler and Armstrong (2010)
มีีแนวคิิดว่่า การบริิการเป็็นการปฏิิบัติั กิ ารใด ๆ ของบุุคคลหรืือกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่�นำเสนอสิ่่ง� ต่่าง ๆ ให้้กัับ
บุุคคลหรืือกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่ง� ในรููปแบบที่่�หลากหลาย รวมถึึงสามารถและไม่่สามารถจัับต้้องได้้ นอกจากนั้้�น
Samerjai (2007) ได้้อธิิบายความหมายของการให้้บริิการว่่า การบริิการ เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อ
ประโยชน์์หรืือความพอใจ เพื่่�อเสนอขาย หรืือกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นรวมกัับรายการสิินค้้า โดยทั่่�วไปแล้้ว
บริิการไม่่ต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าเท่่านั้้�น แต่่บริิการจะมีีการให้้ข้้อมููลการสื่่�อสารที่่�ทำความเข้้าใจและ
เสนอสิ่่ง� ที่่�จะแลกเปลี่่�ยนความต้้องการให้้กัับผู้้บ� ริิโภคด้้วย อย่่างไรก็็ตาม การที่่�จะสามารถวััดและประเมิิน
การรัับรู้้ข� องผู้้บ� ริิโภคในด้้านของการบริิการในข้้างต้้นที่่�ส่ง่ ผลต่่อความพึึงพอใจและการตััดสิินใจใช้้บริิการ
ของผู้้�บริิโภคได้้นั้้�น สามารถพิิจารณาจากการรัับรู้้�การให้้บริิการที่่�ผู้้�บริิโภคสามารถรัับรู้้�ได้้จากแนวคิิด
ของ Zeithaml, Parasuraman, Berry, and Berry (1990) ซึ่่�งนำมาประยุุกต์์ใช้้ในการพิิจารณาถึึง
การรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ประกอบด้้วย 5 ด้้าน คืือ 1) ความเป็็นรููปธรรมของการบริิการ
(Tangibles) หมายถึึง งานบริิการควรมีีความเป็็นรููปธรรมที่่�มีลัี กั ษณะทางกายภาพที่่�ปรากฏให้้เห็็น เช่่น
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แผ่่นพัับ และเอกสารแนะนำ ป้้ายประกาศ รวมถึึงสิ่่ง� อำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ลัักษณะดัังกล่่าวจะช่่วยให้้
ลููกค้้ารัับรู้้�ว่่ามีีความตั้้�งใจในการให้้บริิการ และลููกค้้าสามารถเห็็นภาพได้้ชััดเจน 2) ความน่่าเชื่่�อถืือ
ไว้้วางใจได้้ (Reliability) หมายถึึง ความสามารถในการให้้บริิการและสื่่�อสารได้้ตรงกัับสััญญาที่่�ให้้ไว้้
กัับผู้้�รัับบริิการที่่�มีีความเหมาะสมและมีีความสม่่ำเสมอ มีีการเก็็บข้้อมููลของลููกค้้าและสามารถนำมา
ใช้้ได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีพนักั งานเพีียงพอต่่อการสื่่อ� สารและให้้บริิการ และสามารถช่่วยแก้้ปััญหาที่่�เกิิดกัับ
ลููกค้้าด้้วยความเต็็มใจ 3) การตอบสนองลููกค้้า (Responsive) หมายถึึง ความพร้้อมและความเต็็มใจ
ที่่�จะให้้บริิการโดยสามารถตอบสนองความต้้องการลููกค้้าได้้ทัันท่่วงทีี 4) การให้้ความมั่่�นใจแก่่ลููกค้้า
(Assurance) หมายถึึง ความสามารถในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า และรู้้�สึึกปลอดภััย
สร้้างความมั่่�นใจว่่าลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�ดีี และ 5) การเข้้าใจและรู้้�จัักลููกค้้า (Empathy) หมายถึึง
ความสามารถในการเข้้าใจ ดููแลลููกค้้าด้้วยความเอาใจใส่่ แจ้้งข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ให้้รัับทราบ ศึึกษา
ความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละรายที่่�มีคี วามเหมืือนและความแตกต่่าง การให้้บริิการรายบุุคคล การติิดต่่อ
สื่่อ� สารที่่�ดีี และเข้้าใจลููกค้้า
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการสื่่�อสารการตลาด
แนวคิิดทางด้้านการสื่่�อสารการตลาดถููกพััฒนามาจากแนวคิิดทางการตลาดและกลยุุทธ์์
ทางการตลาด โดยเฉพาะในส่่วนของการส่่งเสริิมการตลาดที่่�ต้้องการตอบสนองความพึึงพอใจของ
ผู้้บ� ริิโภคและต้้องการให้้ผู้้บ� ริิโภคแสดงพฤติิกรรมที่่�ชัดั เจนในการซื้้อ� สิินค้้าและบริิการ การสื่่อ� สารการตลาด
จึึงเป็็นกระบวนการสื่่อ� สารอย่่างผสมผสานรููปแบบ วิิธีกี าร กิิจกรรมหรืือเครื่่อ� งมืือทางการสื่่อ� สารต่่าง ๆ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายในการสื่่�อสารความหมายต่่าง ๆ ภายใต้้กรอบความคิิดเดีียวกััน สร้้างความเข้้าใจ
อัันเดีียวกััน โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภคตอบสนองตามวััตถุุประสงค์์ที่่ไ� ด้้กำหนดไว้้ (Holm, 2006)
การสื่่อ� สารการตลาดเป็็นการสื่่อ� สารแบบผสมผสานที่่�ใช้้เครื่่อ� งมืือการสื่่อ� สารการตลาดร่่วมกััน เพื่่อ� สร้้าง
ให้้เกิิดผลกระทบทางการสื่่�อสารที่่�มีีพลััง และดำเนิินการส่่งเสริิมการตลาดซึ่่�งให้้ความสำคััญกัับวิิธีีการ
สื่่�อสารในการจููงใจทุุกรููปแบบ และแสดงบุุคลิิกภาพของสิินค้้าอย่่างชััดเจนในการสื่่�อสาร (Schultz,
1992; Broderick & Pickton, 2005; Duncan, 2005) นอกจากนั้้�นการใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสารการตลาด
ดัังกล่่าวยัังมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภคเกิิดการรัับรู้้� การยอมรัับ และเกิิดความทรงจำ รวมถึึงการสร้้าง
ความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภค Kotler and Armstrong (2010) ได้้นำเสนอเครื่่�องมืือทางการสื่่�อสาร
หรืือเรีียกว่่า ส่่วนประสมทางการสื่่อ� สารการตลาด ประกอบด้้วย 5 เครื่่อ� งมืือที่่�สำคััญ ได้้แก่่ 1) การโฆษณา
(Advertising) เป็็นเครื่่อ� งมืือการสื่่อ� สารเพื่่อ� โน้้มน้้าวใจและเผยแพร่่แนวความคิิดของสิินค้้าหรืือบริิการ
ไปยัังกลุ่่�มผู้้�บริิโภคเป้้าหมายผ่่านช่่องทางสื่่�อ ได้้แก่่ วิิทยุุ โทรทััศน์์ นิิตยสาร และหนัังสืือพิิมพ์์ ขณะที่่�
สื่่�อใหม่่จะเป็็นสื่่�อที่่�ผ่่านสัังคมออนไลน์์ซึ่่�งต้้องมีีการจ่่ายเงิินซื้้�อ มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อจููงใจและกระตุ้้�นให้้
กลุ่่�มเป้้าหมายเหล่่านั้้�นซื้้�อสิินค้้าและบริิการ 2) การประชาสััมพัันธ์์ (Public Relation) เป็็นการสื่่�อสาร
เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีอย่่างมีีแบบแผนกัับกลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ และเกิิด
ภาพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี ต่่ อ ตัั วบุุค คลหรืือแม้้กระทั่่� ง องค์์ ก รหรืือหน่่ ว ยงาน ซึ่่� ง การสร้้างความสัั ม พัั น ธ์์ นั้้� น
สามารถทำได้้โดยการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารในรููปของข่่าวที่่�ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายและไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่าย
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3) การส่่งเสริิมการขาย (Sale Promotion) เป็็นกิิจกรรมการสื่่�อสารการตลาดที่่�มุ่่�งจููงใจและกระตุ้้�น
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคให้้ซื้้�อสิินค้้า โดยมีีข้้อเสนอพิิเศษให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ร้้านค้้า และพนัักงานขายเพื่่�อเพิ่่�ม
ยอดขาย เพราะกิิจกรรมการส่่งเสริิมการขายจะช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิโภครัับรู้้�เพื่่�อตััดสิินใจหรืือกำลััง
ตััดสิินใจให้้เลืือกซื้้อ� สิินค้้าหรืือบริิการที่่�ผู้ข้� ายได้้ทำกิิจกรรมไป 4) การขายโดยบุุคคล (Personal Selling)
เป็็นเครื่่อ� งมืือและกิิจกรรมทางการสื่่อ� สารการตลาดที่่�เน้้นการสื่่อ� สารกัับผู้้บ� ริิโภคแบบตััวต่อ่ ตััว เน้้นการ
ให้้คำอธิิบายหรืือสาธิิต พนัักงานขายจะมีีหน้้าที่่�สำคััญหรืือเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญที่่�ช่่วยให้้การสื่่�อสาร
ประสบความสำเร็็จ 5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็็นการตลาดโดยใช้้สื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง เพื่่อ� ให้้เกิิดการตอบสนองอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� โดยใช้้วิิธีกี ารต่่าง ๆ ที่่�นักั การตลาด
ใช้้ส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์โดยตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและสร้้างให้้เกิิดการตอบสนองในทัันทีีทันั ใด (Fill, 2000;
Duncan, 2005; Kotler & Keller, 2006; Kitchen & Burgmann, 2010) จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิิจัยั ในประเทศและต่่างประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้อง พบว่่า ปััจจััยทางการตลาดในมิิติกิ ารสื่่อ� สารการตลาด
มีีอิิทธิิพลทางตรงและทางอ้้อมต่่อความภัักดีีของนัักท่่องเที่่�ยวในการมาท่่องเที่่�ยวซ้้ำและการแนะนำ
บอกต่่อในการท่่องเที่่�ยว (Pathomsirikul, 2015) สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Rust and Chung (2006)
พบว่่า กลยุุทธ์์ทางการตลาดในมิิติิการสื่่�อสารการตลาดมีีผลทางตรงต่่อการสร้้างการรัับรู้้�ในการสร้้าง
ความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว อีีกทั้้�ง Chantapakul and Sangruksa (2013) พบว่่า การสื่่�อสาร
การตลาดมีีผลต่อ่ การรัับรู้้ใ� นการสร้้างความพึึงพอใจจนเกิิดเป็็นความภัักดีีของนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� แนวคิิด
จากนัักวิิชาการและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องข้้างต้้น นำไปสู่่�การกำหนดสมมติิฐานและกรอบแนวคิิดการวิิจัยั
ดัังแสดงในรููปที่่� 1
กรอบแนวคิิดการวิิจััย
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การขายโดยบุคคล
- การส่งเสริมการขาย
- การตลาดทางตรง

การรับรู้การบริการโรงแรม
- ด้านความเป็นรูปธรรมการบริการ
- ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
- ด้านการตอบสนองผูร้ ับบริการ
- ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผรู้ ับบริการ
- ด้านการรู้จักและเข้าใจในลูกค้า

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดปััจจััยการสื่่อ� สารทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ชายแดนภาคใต้้

วิิธีีการวิิจััย

	ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
	ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� คืือ นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาใช้้บริิการโรงแรมในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดน
ภาคใต้้ ประกอบด้้วย จัังหวััดปััตตานีี จำนวน 19,405 คน จัังหวััดยะลา จำนวน 49,369 คน และ
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จัังหวััดนราธิิวาส จำนวน 49,337 คน รวมจำนวนทั้้�งหมด 118,111 คน (Ministry of Tourism &
Sports, 2019) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยมีีจำนวน 400 ตััวอย่่าง การกำหนดขนาดตััวอย่่างและ
การเลืือกตััวอย่่างครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้การกำหนดตััวอย่่างโดยใช้้สููตรคำนวณกรณีีทราบจำนวนประชากร
ที่่�แน่่นอนที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่�น 95% ค่่าความคลาดเคลื่่อ� น ± 5% และใช้้วิิธีกี ารเลืือกตััวอย่่างในการวิิจัยั
ด้้วยวิิธีแี บบบัังเอิิญ (Accidental Sampling) ซึ่่ง� เป็็นการเลืือกที่่�ไม่่คำนึึงถึึงความน่่าจะเป็็นในการเลืือก
(Non-Probability Sampling) เนื่่�องจากการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบบัังเอิิญนั้้�นจะเป็็นใครก็็ได้้และ
สามารถให้้ข้้อมููลได้้ (Vanichbuncha, 1999) ผู้้�วิิจััยได้้เก็็บตััวอย่่างจากนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ
ในพื้้�นที่่�โรงแรมใน 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ดัังนั้้�น ตััวอย่่างที่่�ได้้จึึงเป็็นกรณีีที่่�เผอิิญหรืือยิินดีีที่่�จะ
ให้้ความร่่วมมืือในการตอบแบบสอบถามให้้กัับผู้้�วิิจััยในโรงแรมที่่�เป็็นสถานที่่�การเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าว
การสร้้างแบบสอบถาม
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ แบบสอบถามความคิิดเห็็นปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
การรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้พััฒนาจากการศึึกษา
แนวคิิด ทฤษฎีี งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนิิยามของตััวแปรมีีความสอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�ผู้้�วิิจััยต้้องการวััด
ในการตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) ผู้้�วิิจััยนำแบบสอบถามส่่งให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จำนวน 3 ท่่าน ตรวจสอบการใช้้ภาษา ความถููกต้้องของเนื้้�อหาสาระ ตลอดจนความสอดคล้้องกัับ
วััตถุุประสงค์์ และคำนวณหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้องของข้้อคำถาม (Index of Item Objective
Congruence: IOC) จากนั้้�นนำมาปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะ โดยผู้้�วิิจััยกำหนดเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการ
ตััดสิินความตรงเชิิงเนื้้�อหาของข้้อคำถาม ซึ่่ง� มีีค่า่ IOC มากกว่่า 0.5 จึึงถืือว่่าข้้อคำถามนั้้�นสอดคล้้องกัับ
โครงสร้้างและนิิยามของตััวแปรที่่�ต้้องการวััด (Kanjanawasee, 2016) จากนั้้�นทดสอบค่่าความเชื่่อ� มั่่น�
(Reliability) โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำแบบสอบถามที่่�ได้้ไปทดลองใช้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ใช้้บริิการโรงแรมในจัังหวััด
ภาคใต้้ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�วิิจััยจำนวน 30 ราย ด้้วยการทดสอบสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทุุกตััวแปรควรมีีค่่ามากกว่่า 0.7 (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010) ผลการวิิเคราะห์์ พบว่่า ค่่าความเชื่่�อมั่่�นของทุุกตััวแปรมีีค่่าระหว่่าง 0.715-0.888
โดยแบบวััดที่่�ได้้ พััฒนาแบ่่งออกเป็็น 3 ตอน ประกอบด้้วย
ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับสถานภาพของผู้้�ตอบแบบสอบถาม เป็็นแบบสำรวจรายการ
(Checklists) ได้้แก่่ เพศ อายุุ ศาสนา สถานภาพ ที่่�อยู่่�อาศััย อาชีีพ
ตอนที่่� 2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััจจััยการสื่่�อสารการตลาด เป็็นมาตรวััดประมาณค่่าของลิิเคิิร์์ท
(Likert Scale) 5 ระดัับ ประกอบด้้วย 1) ด้้านโฆษณา มีี 6 ข้้อคำถาม 2) ด้้านการขายส่่วนบุุคคล
มีี 6 ข้้อคำถาม 3) การตลาดทางตรง มีี 5 ข้้อคำถาม 4) ด้้านการส่่งเสริิมการขาย มีี 4 ข้้อคำถาม และ
5) ด้้านการประชาสััมพัันธ์์ มีี 3 ข้้อคำถาม
ตอนที่่� 3 ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว เป็็นมาตรวััดประมาณค่่า
ของลิิเคิิร์์ท 5 ระดัับ ประกอบด้้วย 1) ด้้านความเป็็นรููปธรรมของการบริิการ มีี 5 ข้้อคำถาม 2) ด้้าน
ความเชื่่�อถืือไว้้วางใจ มีี 5 ข้้อคำถาม 3) ด้้านการสนองตอบต่่อผู้้�รัับบริิการ มีี 4 ข้้อคำถาม 4) ด้้าน
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การให้้ความมั่่�นใจแก่่ผู้รั้� บั บริิการ มีี 3 ข้้อคำถาม และ 5) ด้้านการรู้้จั� กั และเข้้าใจในลููกค้้า มีี 2 ข้้อคำถาม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลผลการวิิจััยและการแปลค่่าคะแนนแบบสอบถามด้้วยวิิธีีการวััดข้้อมููล
แบบอัันตรภาคชั้้น� (Interval Scale) โดยผู้้วิ� จัิ ยั กำหนดการแปลความหมายตามลำดัับคะแนน (Srisaan,
2010) ดัังนี้้�
คะแนนเฉลี่่�ย		
ระดัับความคิิดเห็็น
4.21-5.00		มีีความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
3.41-4.20		มีีความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับมาก
2.61-3.40		มีีความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับปานกลาง
1.81-2.60		มีีความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับน้้อย
1.00-1.80		มีีความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับน้้อยที่่�สุุด
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยได้้ทำหนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บข้้อมููลจากทางต้้นสัังกััดของผู้้�วิิจััย โดยมีี
หนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์พร้้อมคำชี้้แ� จงแนบไปพร้้อมแบบสอบถามในการลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลกัับนัักวิิจัยั
และผู้้�ช่่วยนัักวิิจััยที่่�เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการเก็็บข้้อมููลในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้และภายหลัังจากการได้้รัับแบบสอบถามกลัับจากผู้้ต� อบแบบสอบถามแล้้ว ผู้้วิ� จัิ ยั นำแบบสอบถาม
ที่่�ได้้รัับมาตรวจสอบความสมบููรณ์์ของข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้แก่่ การลงรหััส และบัันทึึก ตามลำดัับ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยทำการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำเร็็จรููปในงานสถิิติิเพื่่�อการวิิจััย โดย
แบ่่งออกเป็็น 2 ตอน คืือ 1) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเบื้้�องต้้นโดยใช้้สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่ย� (Mean)
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่่�ออธิิบายระดัับปััจจััยการสื่่�อสารการตลาด
และการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และ 2) การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่อ� ตอบคำถามการวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์โดยใช้้สถิิติเิ ชิิงอนุุมาน โดยหาค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์พหุคููุ ณ
(Multiple Correlation Coefficient) และสร้้างสมการพยากรณ์์ปัจั จััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ โดยใช้้การวิิเคราะห์์การถดถอย
พหุุคููณแบบสเตปไวส์์ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิิจััย

การศึึกษาปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ สรุุปผลการศึึกษาดัังนี้้�
1. ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับสถานภาพของผู้้ต� อบแบบสอบถาม พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีจำนวนทั้้�งสิ้้น�
400 คน ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง จำนวน 225 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 56.30 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 20-40 ปีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 55.50 สััญชาติิไทย ร้้อยละ 99.50 สถานภาพโสด ร้้อยละ 54.00 นัับถืือศาสนาอิิสลาม
ร้้อยละ 76.50 ปััจจุุบัันอาศััยอยู่่�ที่่�จัังหวััดนราธิิวาส ร้้อยละ 48.30 รองลงมา คืือจัังหวััดยะลา ร้้อยละ
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20.30 จัังหวััดปััตตานีี ร้้อยละ 18.00 และจัังหวััดอื่่�น ๆ ร้้อยละ 3.30 ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีี คิิดเป็็นร้้อยละ 62.70 รองลงมา คืือ ระดัับอนุุปริิญญา/ปวส. ร้้อยละ 17.50 รายได้้โดยรวม
ของครอบครััวต่่อเดืือน คืือ 10,001-20,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 37.80 โรงแรมในสามจัังหวััดที่่�
กลุ่่�มตััวอย่่างเคยเข้้าพัักมากที่่�สุุด เป็็นโรงแรมในจัังหวััดปััตตานีี คิิดเป็็นร้้อยละ 41.80 รองลงมา คืือ
จัังหวััดนราธิิวาส ร้้อยละ 38.30 และจัังหวััดยะลา ร้้อยละ 20.00 โดยมีีลัักษณะการเข้้าพัักแบบ
การท่่องเที่่�ยวส่่วนตััวมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 44.30 รองลงมาเป็็นการท่่องเที่่�ยวเป็็นหมู่่�คณะ คิิดเป็็น
ร้้อยละ 26.50 ซึ่่�งระยะเวลาที่่�เคยพัักอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้โดยส่่วนใหญ่่ น้้อยกว่่า
1 สััปดาห์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 52.30
2. ระดัับปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดและการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยของปััจจััยการสื่่�อสารการตลาด 5 ด้้าน คืือ
การโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์ การส่่งเสริิมการขาย การขายโดยบุุคคล การตลาดทางตรง และตััวแปร
การรัับรู้้�การบริิการ โดยรวมทุุกด้้านอยู่่�ในระดัับมาก โดยเรีียงลำดัับคะแนนจากมากไปหาน้้อย คืือ
การขายโดยบุุคคล มีีค่่าเท่่ากัับ 4.09 มีีส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.42 การโฆษณา มีีค่่าเท่่ากัับ
4.03 มีีส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.49 การประชาสััมพัันธ์์ มีีค่่าเท่่ากัับ 3.91 มีีส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน เท่่ากัับ 0.60 การส่่งเสริิมการขาย มีีค่่าเท่่ากัับ 3.82 มีีส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.63
และการตลาดทางตรง มีีค่า่ เท่่ากัับ 3.59 มีีส่ว่ นเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.37 ตามลำดัับ และค่่าเฉลี่่ย�
การรัับรู้้�การบริิการ มีีค่่าเท่่ากัับ 4.15 มีีส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.37 ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ของปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดและการรัับรู้้ก� ารบริิการ
โรงแรมในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ตััวแปร
การโฆษณา
การประชาสััมพัันธ์์
การส่่งเสริิมการขาย
การขายโดยบุุคคล
การตลาดทางตรง
การรัับรู้้�การบริิการ

X

S.D.

แปลผล

4.03
3.91
3.82
4.09
3.59
4.15

0.49
0.60
0.63
0.42
0.74
0.37

ระดัับมาก
ระดัับมาก
ระดัับมาก
ระดัับมาก
ระดัับมาก
ระดัับมาก

3. สมการพยากรณ์์ปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของ
นัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ผลวิิเคราะห์์การหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในระหว่่าง
ตััวแปรพยากรณ์์ที่่�ประกอบด้้วย การโฆษณา (X1) การประชาสััมพัันธ์์ (X2) การส่่งเสริิมการขาย (X3)
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การขายโดยบุุคคล (X4) และ การตลาดทางตรง (X5) ทุุกค่่า มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 โดยมีีค่่า
ตั้้ง� แต่่ 0.390 ถึึง 0.628 ขณะที่่�ค่า่ สััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรพยากรณ์์แต่่ละตััวกับั ตััวแปรเกณฑ์์
คืือ การรัับรู้้�การบริิการโรงแรม (Y) มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 โดยมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.201 ถึึง 0.555
ซึ่่�งตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์สููงสุุด คืือ การขายโดยบุุคคล (X4) ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.555
การโฆษณา (X1) ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.543 การประชาสััมพัันธ์์ (X2) ค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.505 การส่่งเสริิมการขาย (X3) และ การตลาดทางตรง (X5) ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์
เท่่ากัับ 0.388 และ 0.201 ตามลำดัับ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าตััวแปรทุุกตััวไม่่เกิิดภาวะร่่วมเส้้นตรงเชิิงพหุุ
(Multicollinearity) ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในระหว่่างตััวแปรพยากรณ์์ และค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปรพยากรณ์์กัับตััวแปรเกณฑ์์
ตััวแปร
X1
X2
X3
X4
X5

X1

X2
0.599**

ตััวแปรพยากรณ์์
X3
X4
0.536**
0.628**

0.515**
0.566**
0.581**

X5
0.390**
0.525**
0.593**
0.450**

ตััวแปรเกณฑ์์
Y
0.543**
0.505**
0.388**
0.555**
0.201**

** มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01
หมายเหตุุ: X1= การโฆษณา X2= การประชาสััมพัันธ์์ X3= การส่่งเสริิมการขาย X4= การขายโดยบุุคคล และ
X5=การตลาดทางตรง Y=การรัับรู้้�การบริิการโรงแรม

	ผลการวิิเคราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์พหุุคููณระหว่่างตััวแปรพยากรณ์์กัับตััวแปรเกณฑ์์
โดยใช้้การวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน พบว่่า ตััวแปรปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อ
การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ที่่�ระดัับนััยสำคััญ 0.001
ประกอบด้้วย การขายโดยบุุคคล (X4) การโฆษณา (X1) การประชาสััมพัันธ์์ (X2) และ การตลาดทางตรง
(X5) มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�พหุุคุุณ (R) เท่่ากัับ 0.661 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�พยากรณ์์ Adj R2 เท่่ากัับ 0.437 มีีค่่า
อำนาจในการพยากรณ์์ ร้้อยละ 43.7 โดยมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อน เท่่ากัับ 0.000 ดัังแสดงในตารางที่่� 3

การสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรม
กฤษดีี พ่่วงรอด และ สุุวนาถ ทองสองยอด
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ตารางที่่� 3 ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์พหุคููุ ณ สััมประสิิทธิ์์ก� ารพยากรณ์์ ผลการทดสอบนััยสำคััญทางสถิิติิ
ของตััวแปรที่่�เพิ่่�มเข้้ามาในสมการและความคลาดเคลื่่�อนมาตรฐานของการพยากรณ์์
ตััวแปรพยากรณ์์ที่่�เข้้าในสมการ
X4
X4 X1
X4 X1 X2
X4 X1 X2 X5

R

R2

Adj R2

F

SEest

0.555
0.631
0.642
0.661

0.308
0.398
0.412
0.437

0.306
0.395
0.408
0.432

177.262***
131.243***
92.603***
76.748***

0.000
0.000
0.000
0.000

*** มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.001

การวิิ เ คราะห์์ ค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� ข องตัั ว แปรพยากรณ์์ ใ นรููปคะแนนดิิ บ คะแนนมาตรฐาน
ความคลาดเคลื่่�อนมาตรฐานของสััมประสิิทธิ์์�ตััวพยากรณ์์ พบว่่า การขายโดยบุุคคล (X4) การโฆษณา
(X1) การประชาสััมพัันธ์์ (X2) และ การตลาดทางตรง (X5) มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�ในรููปแบบคะแนนดิิบ (b)
เท่่ากัับ 0.332 0.228 -0.101 และ 0.141 ตามลำดัับ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�พยากรณ์์ Adj R2 เท่่ากัับ 0.432
มีีความคลาดเคลื่่�อนเท่่ากัับ 0.000 และค่่าคงที่่� (a) ของสมการในรููปคะแนนดิิบเท่่ากัับ 1.722 ดัังแสดง
ในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของตััวแปรพยากรณ์์ในรููปคะแนนดิิบ คะแนนมาตรฐาน ความคลาดเคลื่่�อน
มาตรฐานของสััมประสิิทธิ์์�ตััวพยากรณ์์
ตััวแปรพยากรณ์์ที่่�เข้้าในสมการ
Constant
X4
X1
X2
X5

b
1.722
0.322
0.228
-0.101
0.141

β

0.363
0.298
-0.197
0.225

Adj R2 = 0.432 SEest = 0.000 F = 76.748*** a = 1.772
*** มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.001

t
11.642
7.488
6.083
-4.325
4.191

p
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

142

วารสารหาดใหญ่่วิิชาการ 20(1) ม.ค. - มิิ.ย. 2565
Hatyai Academic Journal 20(1) Jan - Jun 2022

การวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณจากตััวแปรพยากรณ์์ปัจั จััยการสื่่อ� สารการตลาด 5 ด้้าน พบว่่า
มีีตััวแปร 4 ด้้าน คืือ การขายโดยบุุคคล (X4) การโฆษณา (X1) การประชาสััมพัันธ์์ (X2) และ การตลาด
ทางตรง (X5) ที่่�สามารถพยากรณ์์การรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ได้้อย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ 0.001 สามารถเขีียนเป็็นสมการพยากรณ์์ปัจั จััยการสื่่อ� สารการตลาด
ที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ดัังนี้้�
	สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนดิิบ
Y = 1.722 + 0.322 X4 + 0.228 X1 - 0.101 X2 + 0.141 X5
	สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.363 X4 + 0.298 X1 - 0.197 X2 + 0.225 X5

สรุุปและอภิิปรายผล

การวิิจัยั เรื่่อ� งปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ก� ารบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้พบว่่า ปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของ
นัักท่่องเที่่�ยวฯ ประกอบด้้วย 4 ด้้าน คืือ การขายโดยบุุคคล การโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์ และ
การตลาดทางตรง ซึ่่�งการขายโดยบุุคคล เป็็นตััวแปรที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�สามารถพยากรณ์์การรัับรู้้�การบริิการ
โรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ เนื่่อ� งจากการขายโดยบุุคคลของโรงแรมเป็็นการเน้้น
การสื่่�อสารกัับผู้้�ใช้้บริิการแบบตััวต่่อตััว โดยเฉพาะพนัักงานขายจะมีีหน้้าที่่�สำคััญหรืือเป็็นเครื่่�องมืือ
สำคััญที่่�สุดุ ที่่�จะช่่วยในการสื่่อ� สารข้้อมููลของโรงแรม รวมถึึงการเป็็นสื่่อ� บุุคคลที่่�สำคััญในการสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บั ลููกค้้า รวมถึึงการสร้้างฐานข้้อมููลลููกค้้าของโรงแรมอัันจะนำไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าการให้้บริิการ
เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้บริิการมีีความพึึงพอใจและตััดสิินใจเข้้ามาใช้้บริิการ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Kotler
and Keller (2006) ที่่�กล่่าวว่่า การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้าจะส่่งผลต่่อความภัักดีีและตััดสิินใจ
ใช้้บริิการ อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจััย ของ Rust and Chung (2006) และ Pathomsirikul (2015)
ซึ่่�งกล่่าวว่่า การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีเป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญและมีีอิิทธิิพลต่่อความพึึงพอใจ ความภัักดีีของ
ลููกค้้า รวมไปถึึงการแนะนำปากต่่อปาก ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจโรงแรมฯ จึึงควรให้้ความสำคััญ
ในเรื่่อ� งปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดในด้้านของการขายโดยบุุคคลในการให้้นัักท่่องเที่่�ยวรัับรู้้ใ� นการให้้บริิการ
ของโรงแรม และนำไปสู่่�การกระตุ้้�นให้้พวกเขาเหล่่านั้้�นตััดสิินใจมาใช้้บริิการ ซึ่่�งไม่่ควรเน้้นในเรื่่�องของ
การให้้บริิการเท่่านั้้�น แต่่การฝึึกอบรมพนัักงานขายและรวมถึึงพนัักงานในโรงแรมก็็เป็็นสิ่่ง� ที่่�มีคี วามจำเป็็น
และมีีความสำคััญกัับการรัับรู้้�ในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและมอบคุุณค่่าการให้้บริิการที่่�ดีีกัับลููกค้้า
เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�การบริิการ และความพึึงพอในการเลืือกใช้้บริิการไปจนถึึงความภัักดีีในการกลัับมา
ใช้้บริิการซ้้ำ
ขณะที่่�ปัจั จััยสื่่อ� สารการตลาดด้้านการโฆษณา และการประชาสััมพัันธ์์เป็็นตััวแปรที่่�ดีรี องลงมา
ตามลำดัับ เนื่่อ� งจากการโฆษณามีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่เ� น้้นการสื่่อ� สารเพื่่อ� โน้้มน้้าวใจ เพื่่อ� เผยแพร่่แนวความคิิด
ของสิินค้้าหรืือบริิการไปยัังกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภคเป้้าหมายโดยผ่่านช่่องทางสื่่อ� ต่่าง ๆ ขณะที่่�การประชาสััมพัันธ์์

การสื่่�อสารการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรม
กฤษดีี พ่่วงรอด และ สุุวนาถ ทองสองยอด
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มีีวััตถุุประสงค์์ในการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และการทำให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อตััวบุุคคลในองค์์กร
หรืือตััวองค์์กรเป็็นหลัักในการให้้ข่่าวสาร (Kotler & Keller, 2006) แม้้ว่่าในงานวิิจัยั นี้้�การประชาสััมพัันธ์์
จะส่่งผลทางลบต่่อการรัับรู้้�การบริิการของโรงแรม แต่่หากต้้องการให้้การประชาสััมพัันธ์์เกิิดผลดีีและ
ส่่งผลทางบวก ผู้้�ประกอบการโรงแรมควรใช้้การประชาสััมพัันธ์์ควบคู่่�ไปกัับการโฆษณามากกว่่าการใช้้
เฉพาะปััจจััยการประชาสััมพัันธ์์ เพราะการใช้้การโฆษณาและการประชาสััมพัันธ์์ควบคู่่�กัันจะช่่วย
โน้้มน้้าว จููงใจ สร้้างภาพลัักษณ์์ในการให้้ข้้อมููลข่่าวสารหรืือแนวคิิดของสิินค้้าและบริิการให้้ผู้้�บริิโภค
หรืือนัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับรู้้� สุุดท้้ายเกิิดพฤติิกรรมการตััดสิินใจซื้้�อหรืือการเข้้าใช้้บริิการโรงแรมเหล่่านั้้�น
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Damarjati, Kusumawati, and Mawardi (2016) และ Ercis (2011)
ซึ่่�งกล่่าวว่่าการสร้้างภาพลัักษณ์์และการให้้ข้้อมููลสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับโรงแรมในโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
มีีผลสำคััญในการโน้้มน้้าวใจ จููงใจ ต่่อการรัับรู้้แ� ละทำให้้เกิิดการตััดสิินใจซื้้อ� ของผู้้บ� ริิโภค ยัังสอดคล้้อง
กัับงานวิิจััยและข้้อเสนอแนะของ Pathomsirikul (2015) และ Rodplang and Pathomsirikul
(2017) พบว่่า ควรมุ่่�งเน้้นการพััฒนากลยุุทธ์์การสื่่�อสารการตลาดด้้วยการโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์
ในการสื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภครัับรู้้เ� พื่่อ� ให้้เกิิดความภัักดีีและตััดสิินใจมาใช้้บริิการ ขณะที่่�ปัจั จััยการสื่่อ� สารการตลาด
ด้้านการตลาดทางตรง เป็็นตััวแปรที่่�สามารถพยากรณ์์การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวฯ
เนื่่อ� งจากการตลาดทางตรงเป็็นเครื่่อ� งมืือของการสื่่อ� สารในการนำมาใช้้เพื่่อ� แจ้้งข่่าวสารโดยตรงและจููงใจ
ลููกค้้ามุ่่�งหวัังเกี่่ย� วกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการของกิิจการต่่าง ๆ เป็็นการสื่่อ� สารระหว่่างผู้้ข� ายและลููกค้้าที่่�
มุ่่�งหวัังหรืือกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง โดยผู้้�ขายสามารถเจาะจงลููกค้้ามุ่่�งหวัังได้้ชััดเจน สามารถระบุุชื่่�อ
ตำแหน่่งของลููกค้้ามุ่่�งหวัังได้้ การตลาดทางตรงมุ่่�งหวัังให้้ลููกค้้าทราบข้้อมููลและซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Pichitchatree (2012) ซึ่่ง� พบว่่าการตลาดทางตรงสามารถทำนายพฤติิกรรม
การรัับรู้้ข� องผู้้บ� ริิโภคในการสร้้างความพึึงพอใจและตััดสิินใจใช้้บริิการ และแนวคิิดของ Serirat (1996)
ซึ่่ง� กล่่าวว่่าการตลาดทางตรงเป็็นการติิดต่่อสื่่อ� สารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรงเพื่่อ� ทำให้้เกิิดการตอบสนอง
ในทัันทีี รวมถึึงกระตุ้้�นให้้เกิิดการรัับรู้้�ในตััวสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการโรงแรมจึึงควรนำ
การตลาดทางตรงมาใช้้สื่่อ� สารข้้อมููลกัับลููกค้้าหรืือนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง เพื่่อ� ให้้เกิิด
การรัับรู้้�และตอบสนองในทัันทีี และยัังรวมถึึงการกระตุ้้�นให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับรู้้�ข้้อมููลที่่�ทางโรงแรมได้้
สื่่�อสารออกไป เพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการตััดสิินใจกลัับมาใช้้บริิการของนัักท่่องเที่่�ยวอีีกครั้้�ง อย่่างไรก็็ตาม
ผลจากการวิิจัยั ยัังพบว่่า ปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดด้้านการส่่งเสริิมการขาย ไม่่ส่ง่ ผลต่่อการพยากรณ์์
การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวฯ สาเหตุุเนื่่�องจากโรงแรมในพื้้�นที่่�ได้้ใช้้ปััจจััยการสื่่�อสาร
การตลาดด้้านการส่่งเสริิมการขายน้้อยหรืือยัังขาดความชััดเจน หรืือขาดประสิิทธิิภาพในการใช้้
การส่่ ง เสริิ ม การขายที่่�เหมาะสม จึึงเป็็นผลต่่อการรัับรู้้�การบริิการโรงแรม สอดคล้้องกัับแนวคิิด
Watanasin (2012) ซึ่่�งกล่่าวว่่าการส่่งเสริิมการขายส่่วนใหญ่่เป็็นเครื่่�องมืือที่่�มุ่่�งใช้้เพื่่�อให้้ได้้ผล
ทางการตลาดระยะสั้้�น เนื่่�องจากมีีระยะเวลาการจััดกิิจกรรมที่่�จำกััด ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการโรงแรม
ควรเล็็งเห็็นความสำคััญของผลกระทบของทััศนคติิของลููกค้้าในระยะยาว ด้้วยการเพิ่่�มวิิธีีการหรืือ
กระบวนการในการส่่งเสริิมการขายเพิ่่�มมากขึ้้น� อาจด้้วยวิิธีกี ารลดราคา การหาสมาชิิกเพื่่อ� สะสมรางวััล
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ในการดึึงดููดใจการให้้ผู้้บ� ริิโภครัับรู้้ข้้� อมููลข่่าวสารในหลากหลายช่่องทางเพื่่อ� ตััดสิินใจมาใช้้บริิการรวมถึึง
การกลัับมาใช้้เพิ่่�มขึ้้น� ในภายหลััง นอกจากนั้้�นควรมีีการใช้้ปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดด้้านอื่่น� ๆ ควบคู่่�กัับ
การส่่งเสริิมการขายเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะ

เพื่่�อให้้ผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สามารถนำไปใช้้ต่่อ รวมถึึงสามารถพััฒนาและขยายต่่อในการนำไป
ใช้้ประโยชน์์กัับการเลืือกใช้้ปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดให้้เหมาะสมกัับบริิบทในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ ผู้้�วิิจััยขอเสนอแนะประเด็็นการวิิจััย ดัังนี้้�
1. ผู้้ป� ระกอบการโรงแรมในพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้ ต้้องมีีความมุ่่�งมั่่น� และนำการสื่่อ� สารการตลาด
มาใช้้ในการเรีียนรู้้� โดยเฉพาะปััจจััยการขายโดยบุุคคลที่่�มีคี วามสำคััญกัับบริิบทในพื้้�นที่่�สููงมาก ด้้วยการ
อบรมให้้พนัักงานในโรงแรมได้้เรีียนรู้้ทั� กั ษะการขายโดยบุุคคลที่่�สููงขึ้้น� และการเพิ่่�มความรู้้ค� วบคู่่�กัับการ
ใช้้ทัักษะความชำนาญด้้านการบริิหารงานลููกค้้าสััมพัันธ์์ในการสร้้างฐานข้้อมููลของลููกค้้าในการสร้้าง
คุุณค่่าในการให้้บริิการ เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้ใ� นปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวและใช้้บริิการ
ดัังกล่่าว รวมถึึงการนำเอาเครื่่�องมืือหรืือปััจจััยทั้้�ง 5 ด้้าน ได้้แก่่ การโฆษณา การส่่งเสริิมการขาย การ
ประชาสััมพัันธ์์ การตลาดทางตรง มาใช้้ผสมผสานและควบคู่่�กััน
2. ผู้้ป� ระกอบการโรงแรมในพื้้�นที่่�ควรมีีการศึึกษาพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่�มีบี ทบาท
ในการกำหนดส่่วนผสมทางการตลาดควบคู่่�ไปกัับการวางแผนกลยุุทธ์์ทางการตลาดและการใช้้ปััจจััย
การสื่่�อสารการตลาดที่่�ทรงพลัังและมีีประสิิทธิิภาพในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
3. ผู้้ป� ระกอบการโรงแรมในพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้ ต้้องมีีการทบทวนการใช้้การส่่งเสริิมการขาย
ให้้มีีความชััดเจน และเลืือกใช้้ช่่องทางการส่่งข้้อมููลข่่าวสารให้้เหมาะสมเพื่่อ� ให้้ได้้ผลในระยะยาวเพิ่่�มขึ้้น�
4. การศึึกษาครั้้ง� นี้้�เป็็นการศึึกษาตััวแปรพยากรณ์์เฉพาะปััจจััยการสื่่อ� สารการตลาดในการรัับรู้้�
การบริิการโรงแรมฯ ซึ่่�งมองในภาพรวมแล้้วควรจะมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมโดยใช้้ตััวแปรพยากรณ์์ในมิิติิ
อื่่�น ๆ เช่่น ปััจจััยการสื่่�อสารการตลาดในด้้านการตลาดออนไลน์์ และการตลาดเชิิงกิิจกรรม ที่่�เริ่่�มมีี
บทบาทสำคััญ รวมถึึงส่่วนประสมของการตลาดบริิการให้้มากกว่่านี้้� เพื่่�อให้้เห็็นถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
การรัับรู้้�การบริิการโรงแรมของนัักท่่องเที่่�ยวได้้อย่่างสมบููรณ์์ชััดเจนมากขึ้้�น โดยเฉพาะในบริิบทพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
5. นอกจากการศึึกษาในปััจจััยในมิิติิต่่าง ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในข้้างต้้น การวิิจััยในอนาคตควรศึึกษา
ประชากรในพื้้�นที่่�หรืือในบริิบทพื้้�นที่่�ที่่�แตกต่่างจาก 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้หรืือศึึกษาในด้้านการวััด
และการประเมิินมาตรการพิิเศษต่่าง ๆ ของภาครััฐว่่ามีีประสิิทธิิภาพในการช่่วยธุุรกิิจโรงแรมใน 3 จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ โดยผลที่่�ได้้ทำให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในภาคเอกชน ภาครััฐ และนัักวิิชาการ สามารถ
นำมาเปรีียบเทีียบให้้เห็็นถึึงสภาพของความเหมืือนหรืือความต่่าง จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง โอกาส อุุปสรรค
ส่่วนแบ่่งการตลาด กลุ่่�มเป้้าหมาย และความเป็็นอััตลัักษณ์์ ที่่�แตกต่่างในแต่่ละบริิบทของพื้้�นที่่�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ได้้งานวิิจััยและผลการวิิจััยที่่�ลุ่่�มลึึกขึ้้�น
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