บทคัดย่อ
ชื่อเรื่ อง

:

โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อ
ความภักดีของลูกค้ารี สอร์ท

โดย

: นายสมเกียรติ พิณทอง

ชื่อปริ ญญา

: บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต

สาขาวิชา

: การตลาด

อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาตัวนักศึกษา : ................................................................
(ดร.ปริ ญ ลักษิตามาศ)
............... / ............................ / ...............
การวิจยั เรื่ อง
รู ปแบบการประเมินการตลาดเชิ งสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่ อความภักดีของ
ลูกค้ ารี สอร์ ทมีวตั ถุประสงค์ การวิจัยเพื่อศึกษา ลักษณะทางอารมณ์ รู ปแบบการประเมินการตลาด
เชิ งสัมพันธ์ ความภักดีลูกค้ ารี สอร์ ท และพัฒนารู ปแบบการประเมินการตลาดเชิ งสัมพันธ์ ที่มี
ผลกระทบต่ อความภักดีของลูกค้ ารี สอร์ ท
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างลูกค้ารี สอร์ ทจานวนทั้งสิ้ น 1 ,067 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ได้ใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้ารี สอร์ ทมีอารมณ์ต่อรี สอร์ ทในระดับปานกลาง (
=
2.79) โดยมีอารมณ์ข้ วั บวกมาก แต่อารมณ์ข้ วั ลบพบน้อยที่สุด
รู ปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารี สอร์ ท
พบว่า ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล ได้ แก่ อายุ การทางานในภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ เหตุผลที่พัก
รี สอร์ ทในรอบ 1 ปี อารมณ์ ที่มีต่อรี สอร์ ท การตลาดเชิ งสัมพันธ์ ของรี สอร์ ทต่ างมีความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุ ต่อความภักดีของลูกค้ารี สอร์ ท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ยิง่ กว่านั้น รู ปแบบ
ที่พัฒนาขึน้ ที่พฒั นาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
สามารถนาเสนอ ดังนี้

ลักษณะทางอารมณ์ลูกค้าที่มีต่อรี สอร์ ทเท่ากับ 0.125 เพศ + 0.385 อายุ + 0.133 ภูมิลาเนา +
0.189 ระดับการศึกษา + 0.201 รายได้ + 0.285 การทางานในภาคอุตสาหกรรมธุ รกิจ + 0.353
เหตุผลที่พกั รี สอร์ทในรอบ 1 ปี ; R2 = 0.185
การตลาดสัมพันธ์ของรี สอร์ ทเท่ากับ 0.418 ระดับการศึกษา
; R2 = 0.202
ความภักดีต่อรี สอร์ ทเท่ากับ 0.342 ระดับการศึกษา + 0.594 การตลาดสัมพันธ์ของรี สอร์ท
; R2 = 0.591
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ให้แนวทางการตลาดสัมพันธ์ดา้ นอารมณ์ลูกค้าจะเป็ นขั้วบวก
ต้องใส่ ใจในการเดินทางไปกลับ ทั้งภายในและภายนอกรี สอร์ ท
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The structural equation model of relationship marketing evaluation impact on resort’s customer
loyalty has certain objectives as emotional characteristics, relationship marketing evaluation model and
develop such model impact on resort customer loyalty.
The methodology is questionnaire which collected from 1,067 resort customer samples. The data
analysis used SPSS version 16.0 and AMOS version 6.0
The results indicated the resort customer had a median level (X= 2.79) more positive emotion but
negative emotion profoundly at least level.
The structural equation model declared that personal characteristics of age work in
industry/business, experience in lodging toward resort, resort relationship marketing were all causal
related toward loyalty at 0.05 statistical significance. Furthermore, the development model has a
parsimonious implication.
The research showed the construction of the observed and latent variables in the structural
equation model was presented as following:
Emotional characteristics toward resort = 0.25 gender + 0.385 age + 0.133 domicile + 0.189
education + 0.201 income + 0.285 work in industry/business sector + 0.353 reasons for resort lodging; R 2
= 0.185
Relationship marketing of resort = 0.418 education ; R2 = 0.202
Resort Loyalty = 0.342 education + 0.594 relationship marketing ; R2 = 0.591
The recommendation from this research indicated that such a certain guideline for relationship
marketing in customer emotion in a positive domain would require attention and should be paid to
customers at the arrival and departure time both within and outside resort facility.

