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 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พกัประเภทรีสอร
ทของนกัทองเที่ยวชาวไทยทีโ่ปงแยงแองดอย รีสอรท จงัหวัดเชียงใหม (2) เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม  
(3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดทีโ่ปงแยง 
แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ รายได และสถานภาพ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ นกัทองเทีย่วชาวไทยที่มาใชบริการของโปงแยง แองดอย  
รีสอรท จังหวดัเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 250 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจยัคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเลือกใชบริการทีพ่ักของนักทองเทีย่ว ซึง่เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบสอบถามวัดปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกบัการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทีพ่ักโปงแยง แองดอย รีสอรท จงัหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนแบบมาตรประเมินคา 
(Rating scale) 5 ระดับ มคีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเทากับ 0.9683 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู คือ 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไดแก t-test และ One-Way ANOVA 
 
 ผลการวิจยัพบวา 
 1.  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยจําแนกตามวัตถุประสงคการ
เขาพัก พบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพกัผอน/ทองเที่ยว จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 
94.0 จําแนกตามแหลงขอมลูการเลือกที่พกั พบวาสวนใหญนักทองเทีย่วจะหาแหลงขอมูลจากส่ือ
ออนไลน/เว็บไซด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 69.6 จาํแนกตามการจองหองพกั พบวาสวนใหญ
นักทองเที่ยวจะจองหองพักทางโทรศัพท จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 66.4 จาํแนกตามประเภท
หองพักที่จอง พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะจองหองพกัประเภท Standard room จํานวน 177 คน คิด
เปนรอยละ 70.8 และจําแนกตามระยะเวลาท่ีเขาพัก พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะพัก 1-2 คืน จํานวน 
215 คน คิดเปนรอยละ 86 
 2.  ความคิดเหน็ของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา

นักทองเที่ยวใหความคิดเหน็ที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
4.14)  



 

 3.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มเีพศตางกนัมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
พบวานกัทองเที่ยว โดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชายมี
ความคิดเหน็ตอปจจัยสวนประสมการตลาดสูงกวานักทองเทีย่วหญิง 
 4.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายตุางกนัมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
โดยรวมแตกตางกนั อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชพีตางกันมีความคิดเหน็ทีม่ตีอปจจัยสวนประสมการตลาด 
โดยรวมแตกตางกนั อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 6.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตางกันมีความคิดเหน็ทีม่ตีอปจจัยสวนประสมการตลาด 
โดยรวมแตกตางกนั อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา 
 7.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเหน็ที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา และดานบุคลากร 
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 This research aims to (1) study the behavior in choosing the resort accommodations 
of the Thai travelers at Pong Yang Ang Doi Resort, Chiang Mai province; (2) study the 
opinion of the Thai travelers toward the Marketing Mix factors at Pong Yang Ang Doi Resort, 
Chiang Mai province; (3) compare the opinion of the Thai travelers toward the Marketing Mix 
factors at Pong Yang AngDoi Resort, Chiang Mai province classify by sex, age, occupation, 
income, and marital status.  
 The sampling group of this research was Thai travelers who visited Pong Yang 
AngDoi Resort, Chiang Mai province during November – December 2012 total 250 visitors. 
The tools of this research were the question naive to measure the behavior in choosing 
accommodations of travelers which was the checklist questionnaire andthe questionnaire to 
measure the Marketing Mix in relevant to the decision on choosing to stay at Yang AngDoi 
Resort, Chiang Mai province which was the rating scale of 5 levels. The confidence of the 
rate was at 0.9683. The analyst statistics were percentage, mean and standard deviation and 
statistical tests including t-test and One-Way ANOVA. 
 
 The research found that: 
 1.  Behavior in choosing the service of Thai travelers classified by purpose of stay 
found that the main objective was the leisure / traveling total 235 persons or 94.0 percent; 
classified by the selection from sources found that most travelers searched for information 
from online media / website total 174 persons or 69.6 percent; classified by booking the 
room found that most travelers were booking via phone total 166 persons or 66.4 percent; 
classified by type of room booked found that visitors booked Standard room total 177 
persons or 70.8 percent and classified by period of stay found that most visitors stayed 1-2 
nights total 215 persons representing 86 percent. 



 

 2.  In the opinion of the Thai travelers toward the Marketing Mix factors, the travelers 

have the opinion toward the Marketing Mix factors at the high level ( X = 4.14). 
 3. Thai travelers of different sex have an opinion toward the Marketing Mix factors 
found that the difference of travelers has a significant statistic of .05 which the male travelers 
have higher rate of opinion more than female travelers.   
 4.  Thai travelers of different ages have an opinion toward the Marketing Mix factors 
at no significant statistically. 
 5.  Thai travelers of different career have the opinion toward the Marketing Mix at no 
significant statistically. 
 6.  Thai travelers of different incomes have an opinion toward the Marketing Mix at 
no significant statistically. When considering in each case, there was a significant difference 
of .05 in product and service. 
 7.  Thai travelers of different marital status have an opinion toward the Marketing 
Mix at no significant statistically. When considering in each case, there was a significant 
difference of .05 in product, service, price and personnel. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาของอาจารย สิฎฐากร ชทูรัพย  อาจารย   
ที่ปรึกษาสารนิพนธ รองศาสตราจารย ชศูรี  วงศรัตนะ และผูชวยศาสตราจารยผจงศักด์ิ  หมวดสง  
กรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่มีคุณคา  ชวยเหลือและตรวจแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ  ในการวจิัยอยางดียิง่  นับต้ังแตเร่ิมตนดําเนินการจนสําเร็จเสร็จเรียบรอยสมบูรณ  
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสิฎฐกร  ชทูรัพย  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ประ
สิทธิประสาทวชิาความรูตลอดจนประสบการณที่ดีแกผูวจิัย อีกทั้งใหความเมตตาดวยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยผจงศักด์ิ หมวดสง อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ และ
นายนรินทร เสาวลักษณ ทีก่รุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังนี ้
 ขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  รวมไปถึงเจาหนาทีป่ระจําหองบณัฑิต
วิทยาลัยทุกทาน  ที่ใหการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทาํวิจัยคร้ังนี ้
 ขอขอบคุณเพื่อนทกุคนและบุคคลตางๆ รวมถงึนกัทองเที่ยวที่เขามาใชบริการทีพ่ักโปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี 
ทายที่สุดเหนือส่ิงอื่นใด  
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กําลังใจมาโดยตลอด  ทาํใหผูวิจยัมีความมุมานะพยายามจนประสบความสําเร็จ  รวมทั้งนอง ๆ  ที่ให
การชวยเหลือผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 จังหวัดเชียงใหมนับเปนศูนยกลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเร่ืองการทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงเปนรูจักและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เนื่องจากความ
พรอมของแหลงทองเที่ยว ทั้งทางดานธรรมชาติอันงดงาม ดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาว
เชียงใหมที่เปนเอกลักษณนาประทับใจและความพร่ังพรอมในเร่ืองสถานที่พักและบริการดานการ
ทองเที่ยวตาง ๆ ที่หลากหลาย เปนที่ดึงดูดคนมาทองเที่ยวนับลานคนในแตละป จังหวัดเชียงใหมเปน
จังหวัดที่มีอําเภอในเขตปกครองทั้งหมด 25 อําเภอ ซึ่งอําเภอสวนใหญจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของภาคเหนือ อําเภอแมริมเปนอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหมที่มีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว มีความพรอมทุก ๆ ดาน จนเปนอําเภอขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอที่ต้ังของศูนย
ราชการที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม มีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตของนคร
เชียงใหม ปจจุบันมีการขยายตัวของการทองเที่ยว ทั้งโรงแรมและรีสอรทที่ถือวามากที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม อีกทั้งอําเภอแมริมเปนอําเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหมเพื่อขยายไปยังศูนยกลาง
ความเจริญทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม และเปนทางผานเพื่อไปยังอําเภอปาย ทําใหอําเภอแม
ริมมีสภาพเศรษฐกิจดี มีการคมนาคมที่คับค่ัง และเปนเมืองทองเที่ยวที่ใกลเมืองเชียงใหมมากที่สุด  
 ดังนั้นจะเห็นไดวาโรงแรมและรีสอรทถือเปนที่พักที่นักทองเที่ยวนิยมเลือกใชบริการมากที่สุด 
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรทเปนธุรกิจบริการดานที่พักแรมที่มีความสําคัญอยางมากในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศกวา 9 แสนลานบาทในป 2550 แต
ตอมาในป 2551 และ 2552 ธุรกิจนี้ไดรับผลกระทบจากสถานการณการเมืองภายในประเทศที่มีความ
รุนแรงสงผลใหมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยนอยลง (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553: 3) ดังนั้นจะพบวาในปจจุบันผูประกอบการโรงแรมและรี
สอรท  พยายามหาวิธี เพิ่มยอดขายการใหบริการดวยวิธีการ   ตาง ๆ  มากมาย เชนเดียวกับ
ผูประกอบการโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดเชียงใหม ที่มีการแขงขันกันคอนขางสูง ผูประกอบการแตละ
แหงจึงพยายามจะหาจุดเดนใหกับโรงแรมและรีสอรทของตนเองเพื่อดึงดูดลูกคาไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธและการตลาดผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งใหความสะดวกสบายตอลูกคาหรือนักทองเที่ยว
ในการเลือกรับบริการ การปรับปรุงสภาพแวดลอมและหองพัก การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก การ
พัฒนาพนักงานใหมีบุคลิกภาพในการใหบริการ  การจัดใหมีกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ การต้ังรี
สอรทที่มีทําเลใกลแหลงทองเที่ยว ชุมชน และมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก 
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 โปงแยง แองดอย รีสอรท เปนสถานประกอบการประเภทรีสอรท ที่มีการกอต้ังต้ังแตป 2519 
ในสมัยนั้นเปนรีสอรทที่เปดใหบริการเฉพาะหองพักในสวนของรีสอรท จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2537 ไดเปด
รานอาหารไวสําหรับรับรองลูกคาที่มาใชบริการจนถึงปจจุบัน รีสอรทแหงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร ต้ังอยู
ในหุบที่ลอมไปดวยภูเขา แนวเทือกเขา และทิวทัศนที่เปนตนไมเมืองหนาว จุดเดนที่นักทองเที่ยวรูจัก 
โปงแยง แองดอย รีสอรท คือน้ําตกใหญที่เปนตนกําเนิดของน้ําตกแมสา ซึ่งรีสอรทนี้มีหองพักไวบริการ
นักทองเที่ยว จํานวน 19 หอง มีหองพักใหเลือก 3 ทิวทัศนตามความพอใจของลูกคา คือ หองพักวิวสวน
วิวดอย หองพักริมบึงน้ํากวาง และหองพักริมลําธาร นอกจากนี้ยังมีหองอาหารไวรับรองลูกคาถึง 190 ที่
นั่ง มีพนักงานทั้งหมด 45 คน เนื่องจาก โปงแยง แองดอย  รีสอรท เปนรีสอรทอีกแหงหนึ่งที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหานักทองเที่ยวลดลง สงผลตอยอดขายของรีสอรท เชนเดียวกับโรงแรมและรีสอร
ทอ่ืน ๆ ทั้งนี้จะเห็นไดวากลุมนักทองเที่ยวถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอธุรกิจรีสอรทของผูประกอบการ   
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาด กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม วานักทองเที่ยวจะมี
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดอยางไรบาง ทั้งนี้จะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของรีสอรท และใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
ตอไป 

  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวที่โปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่โปง
แยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูประกอบการทํารีสอรท เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหสอดคลองกับความคิดเห็นของของนักทองเที่ยว 
 2.  ผลการวิจัยใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธการตลาดและการบริการตาง ๆ ของ รีสอรท 
เพื่อใหสัมพันธกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโปงแยง แองดอย     รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 670 คน (ขอมูลของ      รีสอรท, 
2554) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโปงแยง แองดอย รี
สอรท จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % (สุวิมล ติรกานันท, 2551: 174) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน 
จากนั้นจะทําการเลือกตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับนักทองเที่ยวตามขนาดกลุมตัวอยางที่กําหนด 
 
 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่จะทําการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
  1.  ปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
  1.1  เพศ  
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1  อายุไมเกนิ 30 ป 
   1.2.2  อายุ 31- 40 ป 
   1.2.3  อายุ 41 ข้ึนไป 
  1.3  อาชีพ 
   1.3.1  ขาราชการ / พนักงานราชการ 
   1.3.2  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   1.3.3  พนกังานเอกชน         
   1.3.4  คาขาย / ธุรกจิสวนตัว 
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  1.4  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   1.4.1  10,000 – 20,000 บาท 
   1.4.2  20,001 – 30,000 บาท 
   1.4.3  30,001 – 40,000 บาท 
   1.4.4  40,001 บาท ข้ึนไป 
  1.5  สถานภาพ 
   1.5.1  โสด 
   1.5.2  สมรส 
   
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พกัและปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการของนักทองเที่ยว 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 นักทองเท่ียว หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการที่พักของโปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม 
 ปจจัยขอมูลสวนบุคคล หมายถึง  ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ จําแนก
เปนขอมูล เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย และสถานภาพ  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กลยุทธทางการตลาดบริการที่เปนปจจัย
สําคัญในการชวยสรางและกําหนดแผนการตลาดของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของที่พักรี
สอรท ซึ่งมีทั้งหมด 7 ดาน ไดแก 
 1. ดานผลิตภัณฑและบริการ หมายถึง ภาพพจนและช่ือเสียง ขนาดหองพัก จํานวนหองพัก 
ความหลากหลายของหองพัก ความสะอาดของหองพัก รูปแบบการตกแตงภายในส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในรีสอรท ความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 2. ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินที่นักทองเที่ยวชําระเปนคาที่พัก คาอาหาร และคาบริการ
ตาง ๆ ใหกับรีสอรท  
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ต้ังของรีสอรท ซึ่งสงผลตอความรูสึกและ
ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวที่มาใชบริการวาบริเวณที่ต้ังรีสอรทมีการคมนาคมท่ีสะดวก และอยูใกล
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
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 4. ดานการสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การสงเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่
หลากหลายของการส่ือสารกับตลาดตาง ๆ ไมวาจะผานการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล 
กิจกรรมสงเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน เชน การประชาสัมพันธ การลดราคา  
 5. ดานบุคลากร หมายถึง พนักงานของรีสอรท ที่ใหบริการกับนักทองเที่ยว ทั้งดานการ
ตอนรับ ความเอาใจใส บุคลิกภาพของพนักงาน การแตงกายที่สุภาพ และมารยาทของพนักงาน 
 6. ดานกระบวนการ หมายถึง ความรวดเร็วในการใหบริการและการใหขอมูลที่ถูกตองกับ
นักทองเที่ยว เชน การจองหองพัก การ Check in / out การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
 7. ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง คุณภาพโดยรวมของการใหบริการของ        รีสอรท 
ไดแก สภาพแวดลอมภายในรีสอรท สภาพหองพัก ความปลอดภัย การใหบริการที่สะดวกรวดเร็วและ
เปนกันเอง  
 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เลือกใชบริการของโปง
แยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม เร่ิมต้ังแตวิธีการจองหองพัก การเลือกหองพัก การเขาพัก 
ระยะเวลาการเขาพัก การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรีสอรท 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จงัหวัดเชียงใหม” รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 
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ตอนท่ี 1 

 
 

 
 

 
 
 
 

ตอนท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่ โปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 2.  นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่ โปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 3.  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่ โปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 4.  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่ โปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พัก   
โปงแยง แองดอย รีสอรท ของ

นักทองเที่ยว 
 
 

ตัวแปรตน 
1. วัตถุประสงคการเขาพกั 
2. แหลงขอมูล 
3. การจองหองพัก 
4. ประเภทหองพัก 
5. ระยะเวลาในการเขาพกั 

ตัวแปรตน 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. อาชีพ  
4. รายไดเฉล่ีย  
5. สถานภาพ 

ตัวแปรตาม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 
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 5.  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่ โปง
แยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด
กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนประเด็นตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจบริการ 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 5.  ประวัติโปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 
 6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ  
 

1. แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 29) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ตลอดจนรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ และทําใหเปนสวนรวมในการกําหนดใหมีการกระทํา 
 อรนี บุญมีนิมิต (2540: 13) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการ
คนหา การซื้อ การประเมินผล การใชจาย ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของเขา  
 เชฟแมน และคานุค (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 124; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 
1994: 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การ
ประเมินผล การใชสอย ผลิตภัณฑ และการบริการซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือ 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เดียวกัน การซื้อและการใชสินคา 
นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ (1) 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ (2) เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของ
การตลาด (Marketing Concept) ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคเพื่อจัดส่ิงกระตุนหรือกลยุทธการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 31) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ลักษณะการซ้ือของ
ผูบริโภค เชน ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากนอยเพียงใด ใครเปนผูซื้อ และใชมาตรการอะไรในการ
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ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการใช หมายถึง ลักษณะการบริโภคสินคาของผูบริโภค เชน บริโภคที่ไหน 
บริโภคกับใคร บริโภคมากนอยเพียงใด 
 คอทเลอร (Kotler. 2000: 160) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคทั้งที่เปนสวน
บุคคล กลุม และองคกรนั้น เลือกซื้อ ใช และไมชอบสินคา บริการ ความคิด หรือประสบการณ ที่สราง
ความพึงพอใจตามความตองการ และความปรารถนาของตนไดอยางไร 
 แลมบ แอร และแม็คคาเนียล (Lamb, Hair; & McDaniel. 2000: 142) กลาววา พฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคไดมีการตัดสินใจซื้อและมีการใชสินคาหรือบริการที่ไดจายเงิน
ซื้อมาแลว ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการใชสินคาดวย 
 อดุลย จาตุรงกุล (2543: 5) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของ
การตัดสินคาซ่ึงเกิดกอน และเปนตัวกาํหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานี้ 
 จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกถงึการ
กระทําของบุคคลโดยบุคคลหน่ึงในการที่จะใหไดมาซึ่งสินคา หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความจําเปนของบุคคลนั้น โดยมีกระบวนการตาง ๆ ในการตัดสินใจ ต้ังแตการคนหา การซ้ือ การ
ใช การประเมินผลในการใชผลิตภัณฑและการบริการ 
 
 1.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะไมเพียงศึกษาเฉพาะวาผูบริโภคตัดสินใจใชทรัพยากรที่
มีอยู (เวลา เงิน ความพยายาม) เพื่อเลือกซื้อสินคาและบริการอะไร (What) เทานั้น แตยังศึกษา
ครอบคลุมถึงวา ทําไม (Why) เขาจึงซื้อ (When) จะซื้อที่ไหน (Where) จะซื้ออะไร (How) จะซือ้บอยแค
ไหน (How often) อีกดวย การศึกษาวิจัยผูบริโภค จึงมีการกระทําทุกระดับข้ันตอนในกระบวนการ
บริโภค (consumption Process) คือ กอนการซื้อ ระหวางซื้อ และหลังการซ้ือ ซึ่งสอดคลองกับการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analysis Consumer Behavior) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 125) โดยให
ความหมายวา เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะ
ชวยใหนักการตลาด สามารถจัดกลยุทธการตลาด (Market Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบดวย Who? What? 
Why? When? Where? How? เพื่อคนหาคําตอบ 7Os ซึ่งประกอบดวย 
 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบลักษณะ
ของกลุมเปาหมายที่ใชบริการซึ่งเกี่ยวของกับประชากรศาสตร และพฤติกรรมการใชบริการ 
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 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เกี่ยวของกับส่ิงที่ผูบริโภคตองการ
ซื้อ ตองการไดรับจากผลิตภัณฑหรือบริการ วาเปนอยางไร ซึ่งก็คือ ความประทับใจในการบริการ การ
หายจากโรคที่เจ็บปวยเมื่อเขาใชบริการ 
 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนวัตถุประสงคในการซื้อวา
ผูบริโภคซ้ือเพื่ออะไร 
 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buy?) เปนบทบาทของกลุม
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ และผูซื้อ 
 5.  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) ผูซื้อจะซ้ือชวงไหน 
 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 
 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) ในการตัดสินใจใชบริการจะ
ประกอบดวย การตัดสินใจ 5 ข้ันตอน (1) รับรูปญหา (2) คนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) 
การตัดสินใจซื้อ และ (5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
 จะเห็นไดวา แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีเสรีภาพ และโอกาสมีการเลือกซ้ือ
มากข้ึนนี้ยอมทําใหผูผลิต จําเปนตองเรียนรูถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคใหมากที่สุด ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงปญหาดานราคา คุณภาพ รูปแบบ สีสัน คุณสมบัติการใชงาน และหีบหอของผลิตภัณฑที่ทําให
ผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
 1.3 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 การกระทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค จําเปนตองศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ที่เปนบอเกิดแหงพฤติกรรม ดังตอไปนี้ (ศุภกร เสรีรัตน, 2540: 21-22) 
  
 ปจจัยภายในที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 1.  ความตองการ (Needs) ความตองการของมนุษยนั้น เปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําออก ซึ่งนักจิตวิทยา เรียกวา “แรงกระตุนหรือแรงจูงใจของมนษุย” 
การศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคจึงทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมไดอยางถูกตอง เนื่องจาก
มนุษยจะมีความโนมเอียงที่จะประพฤติ และปฏิบัติตามอิทธิพลของความคิดที่ตนเองมีอยูหรือตาม
ความตองการของตนเอง 
 2.  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุน หรือความรูสึกที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีการ
กระทํา หรือมีพฤติกรรมในรูปแบบที่แนนอน แรงจูงใจทําใหเรารูถึงความตองการของเราเองและเปนการ
ใหเหตุผลสําหรับการกระทําที่แสดงออกอันเนื่องมาจากความดังกลาวเหลานั้น 



 11 

 3.  บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะพิเศษของมนุษยหรือลักษณะอุปนิสัยที่เราสรางข้ึนใน
ตัวของบุคคลที่ทําใหบุคคลแตละคนแตกตางไปจากคนอ่ืน ๆ แรงจูงใจเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีการ
กระทําตามที่เขาตองการ แตละบุคลิกภาพเปนส่ิงที่ทําใหบุคคลมีการกระทําในลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคคล 
 4.  การรับรู (Awareness) หมายถึง การมีความรูในบางส่ิงบางอยางโดยผานประสาททั้งหา 
ซึ่งการรับรูนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงมากที่สุดของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอมภายนอกของเขา 
ในลักษณะที่บุคลิกภาพเปนเร่ืองของการมองส่ิงที่อยูภายในตัวของบุคคลและการไดรูของผูบริโภค เปน
การมองถึงส่ิงที่อยูภายนอกของผูบริโภคมีการตีความสําคัญส่ิงที่ผูบริโภคไดเห็นไดยิน ไดรูสึกและอ่ืน ๆ 
เปนตน 
  4.1  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่คนเราเปดรับส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่งที่กระทบ
กับรางกายสวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับรูสามารถมีอิทธิพลตอความตองการแรงจูงใจและทัศนคติ
ของผูบริโภคได คนสองคนที่อยูในสถานการณเดียวกัน อาจมีการรับรูที่ตางกัน เนื่องจากแตละคนตาง
เปดรับเหตุการณ และเลือกรับเลือกเนนองคประกอบของเหตุการณตางกันไป ความแตกตางในเร่ือง
ของการรับรูอาจเกิดข้ึน 
   4.1.1 การเลือกเปดรับ คือ เลือกที่จะรับตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
   4.1.2 การเลือกรับรู ในเหตุการณหนึ่ง บุคคลอาจจะเลือกรับรูเฉพาะในบางสวนที่เดน
ออกหรือตรงกับความในใจ 
   4.1.3 การเลือกบิดเบือนในขอมูลขาวสารที่ได รับมา บุคคลอาจเลือกบิดเบือน
บางสวน บางเร่ืองที่ตรงกับความหมายเดิมในจิตใจหรือตรงกับความเชื่อของตน 
   4.1.4 การเลือกจดจํา คนเราใชวาจะจํา ทุกส่ิงทุกอยางที่ผานประสาทรับรูเขาใจได
หมด ส่ิงที่บุคคลเลือกจดจําหรือจดจําได มีผลตอการตัดสินใจในพฤติกรรม 
  4.2  ทัศนคติ (Attitude) กลุมกวาง ๆ ของความรูสึกที่มีอยูภายในตัวของมนุษยหรือ
ความเห็นที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล 
  4.3  การเรียนรู (Learning) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของผูบริโภค การ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดปฏิบั ติ  ประสบการณหรือการเกิดข้ึนของ
สัญชาตญาณ หรืออีกนัยหนึ่ง คือความรูที่ไดจากการรับรูส่ิงที่ไมเคยรูจักมากอนนั่นเอง 
 
 ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 พานา ทองมีอาคม (2533: 629-632) พฤติกรรมของผูบริโภคเกิดมาจากความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งมีความตองการพื้นฐานไมตางกัน แตความตองการนี้แสดงออกตางกัน ปจจัยที่ทําใหเกิด
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ความแตกตางนี้ ไดจัดแบงไว 4 ประการดวยกัน คือ สภาพทางวัฒนธรรม สภาพทางสังคม สภาพสวน
บุคคล และสภาพทางจิตใจ 
 1.  สภาพทางวัฒนธรรมของบุคคล เปนเหมือนโลกที่บุคคลรูจักและมีชีวิตอยู มนุษยอยูใน
สังคมโดยการเรียนรูสภาพแวดลอมที่ตนอยูอาศัย ซึ่งวัฒนธรรมเปนส่ิงแวดลอมที่กําหนดความตองการ 
และการสนองความตองการของบุคคล วัฒนธรรมวางแนวทางการดําเนินชีวิต การกินอยูดํารงชีวิตของ
คนในวัฒนธรรมหนึ่ง มักจะแตกตางจากคนในวัฒนธรรมอ่ืนซึ่งสงผลใหคนมีพฤติกรรมแตกตางกันไป
ดวย ความแตกตางในเร่ืองวัฒนธรรมนี้สงผลใหการใชสินคาแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม ในสวน
ของวัฒนธรรมนี้ยังสามารถแบงออกเปนวัฒนธรรมยอยหรือระดับชนช้ันในสังคมซึ่งตางก็มีผลตอการซ้ือ
สินคาและการบริโภคของบุคคลดวยทั้งนั้น 
 

วัฒนธรรม สังคม ตัวบุคคล จิตวิทยา  

- วัฒนธรรมหลัก - กลุมอางอิง - อายุและวงจรชีวิต 
- อาชีพ 
- สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

- แรงจูงใจ 
- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเชื่อละทัศนคติ 

 

- วัฒนธรรมยอย - ครอบครัว - รูปแบบการดํารงชีวิต  ผูบริโภค 

- ชนชั้นทางสังคม - บทบาทและ
สถานะ 

- บุคลิกภาพและ
ความคิดตอตนเอง 

  

 
ภาพประกอบ 2 ปจจัยท่ีมอีิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

 
 ท่ีมา: Kotler.  (1997).  Marketing Management.  p. 172. 
   
 2.  สภาพทางสังคม สังคมของบุคคลที่มีอิทธิพลยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลที่เกิดจาก
สภาพสังคมของบุคคล อาจมีที่มาจากกลุมอางอิง คือ กลุมหรือหมูที่บุคคลยึดถือวาเปนกลุมของตนเอง 
หรือตนเปนสมาชิกอ่ืนกลุมเหลานี้เปนกลุมเพื่อนฝูง กลุมเพื่อนบาน กลุมอาชีพหรือกลุมที่เขารวมเปน
สมาชิกได คานิยมตาง ๆ ของครอบครัว และลักษณะการบริโภคมีอิทธิพลตอแบบอยางการใชและการ
ซื้อของบุคคล 
 3.  สภาพสวนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอุปโภคของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและวัฏ
จักรชีวิต เด็กกับผูใหญมีลักษณะการใชของแตกตางกัน ในแตละหมวดสินคา ตรายังเปนสวนสําคัญที่
แตละกลุมอีกดวย ในลักษณะของบุคคลยังมีเร่ืองของอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะการใชชีวิต 
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บุคลิกและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ฐานะการเงินกําหนดคุณคาของความพอใจของคน ปริมาณเงินที่มีใช
จับจายใชสอยไดของบุคคล กําหนดวาบุคคลควรจะซื้ออะไรได การยึดแบบอยางของชีวิตที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการซื้อ การใชสินคา 
 4.  สภาพทางจิตใจ คนเรามีสภาพจิตใจไมเหมือนกัน ลักษณะตาง ๆ ของจิตใจคนเรานั้นอาจ
เนื่องมาจากแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ และทัศนคติ เปนผลใหการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
นั้นแตกตางกันอยางส้ินเชิงก็ได 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 ผูบริโภคทุคนลวนมีวัตถุประสงคในการซื้อสินคา แตกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาประเภท
เดียวกันของผูบริโภคแตละคนก็ไมเหมือนกัน เนื่องจากปจจัยตาง เชน ความตองการทางกายภาพที่
ตางกัน ความสนใจที่แตกตางกัน หรือประสบการณในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการประเภทน้ัน 
รวมทั้งอาจมีผลมาจากปจจัยทั้งภายในบุคคลเองและจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายในของบุคคลมี
หลายประการ เชน รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปนผลมาจากอิทธิพลของคานิยมสวนบุคคล บุคลิกภาพ 
ความตองการและความปรารถนา แรงจูงใจ ทัศนคติการรับรูและการเรียนรู สวนปจจัยภายนอก ไดแก 
ปจจัยการส่ือสารการตลาด วัฒนธรรมยอย ของบุคคลในสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ 
และสภาพแวดลอม ดังนั้น ในการทําความเขาใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จึงจําเปนตอง
ศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังนี้ 
 1. ปจจัยภายในที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค มาจากส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ (สุนทรี พัชรพันธ. 2541: 70) 
  1.1  ความตองการ (Need) ความตองการของมนุษยนั้น เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําออกมา ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกวา “แรงกระตุน หรือแรงจูงใจของ
มนุษย” (Human motivation) การศึกษาถึงความตองการของผูบริโภค จึงทําใหเกิดความเขาใจใน
พฤติกรรมไดอยางถูกตอง เนื่องจากมนุษยมีความโนมเอียงที่จะประพฤติและปฏิบัติตามอิทธิพลของ
ความคิดที่ตนมีอยู หรือความตองการของตน (Human need)  
  1.2  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยาภายในของบุคคลที่ชวย
กําหนด และสะทอนถึงวิธีการซ่ึงบุคคลหน่ึงตอบสนองตอส่ิงแวดลอมของเขา จากความหมายดังกลาว 
ลักษณะภายในของบุคคลจะประกอบดวยลักษณะเฉพาะอยาง ลักษณะทาทางที่ทําใหบุคคลหนึ่ง
แตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพนั้นมีแนวโนมที่จะเหมือนเดิมและคงที่ แตอาจจะ
เปล่ียนแปลงไดในทันที ทันใดในชวงเหตุการณที่สําคัญของชีวิต หรืออาจเปล่ียนแบบคอยเปนคอยไป 
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  1.3  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริโภคเลือกที่จะรับรูตอส่ิงเราหรือ
สาร การจัดระเบียบและตีความสิ่งเรา บุคคลสองคนซ่ึงไดรับส่ิงกระตุนอยางเดียวกัน เงื่อนไขอยาง
เดียวกัน แตจะมีอิทธิพลแสดงอาการรูจัก การเลือกรับรู การจัดระเบียบการตีความหมาย เปน
กระบวนการของแตละบุคคล ซึ่งการรับรูเปนกระบวนการเปดรับส่ิงเราส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่กระทบกับรางกาย
สวนใดสวนหนึ่งของบุคคล การรับรูสามารถมีอิทธิพลตอความตองการ แรงจูงใจและทัศนคติตอ
ผูบริโภคได คนสองคนท่ีอยูในสถานการณเดียวกันอาจมีการรับรูที่ตางกัน เนื่องจากแตละคนตางเลือก
เปดรับเหตุการณ และเลือกรับองคประกอบของเหตุการณแตกตางกันออกไป ความแตกตางของการ
เลือกรับรูอาจเลือกเปดรับสาร (Selective exposure) คือ การเลือกรับตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
เนื่องจากสาระขอความในสังคมมีมากมาย บางอยางคนเราก็พบบางอยางก็ไมพบ สวนการเลือกรับรู 
(Selective perception) ในเหตุการณหนึ่ง บุคคลอาจเลือกรับรูเฉพาะบางอยาง บางสวนที่เดนออกมา
หรือตรงกับความสนใจของตน เม่ือผูรับสารอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน ก็ไมไดใหความสนใจกับทุก
สาระขอความ บางอยางก็ดูผานตาไปเฉย ๆ โดยไมไดรับความสนใจเลย นอกจากนี้บุคคลอาจจะเลือก
บิดเบือน (Selective distortion) ขอมูลขาวสารที่ไดมา โดยอาจเลือกบิดเบือนบางสวนบางเร่ืองใหตรง
กับความหมายเดิมในจิตใจหรือตรงกับความเชื่อของตน และการเลือกจดจํา (Selective retention) 
คนเราใชวาจะจําทุกส่ิงทุกอยางที่ผานประสาทการรับรูเขาใจไดหมด ส่ิงที่บุคลเลือกจดจําหรือจดจําได
ไมมีผลตอการตัดสินใจในพฤติกรรม 
  1.4 การเรียนรู (Learning) คือ กระบวนการซึ่งพฤติกรรมเปล่ียนเนื่องมาจากประสบการณ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไมจําเปนตองมาจากการเรียนรูใหม ๆ เสมอไปแตการเรียนรูเปนสวนหนึ่งที่มี
บทบาทตอการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมข้ึน ทฤษฎีการเรียนรูแบงออกเปนทฤษฎีส่ิงเราและการตอบโต 
(Stimulus response Theory) ความสัมพันธระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองเปนส่ิงที่เกิดข้ึนเมื่อไดรับ
ส่ิงเราเติมบอยคร้ัง ๆ ประสบการณที่เกิดข้ึนบอยคร้ังจะทําใหคนเราสรางความสัมพันธระหวางส่ิงเรา
และผลที่ติดตามมาทั้ง ๆ ที่อาจไมมีความเกี่ยวของกันเลย สวนทฤษฎีการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Operate Learning Theory) ไดกลาวถึงการเรียนรูวาเกิดจากการที่พฤติกรรมตาง ๆ ไดรับการ
ตอบสนองในดานบวกและดานลบ กลาวคือถาการปฏิบัตินั้นๆ มีผลที่ติดตามมาในทางบวก มนุษยก็จะ
เรียนรูวาพฤติกรรมนั้นดีและจะกระทําอีกบอย ๆ แตถาไดรับโทษก็จะเลี่ยงพฤติกรรมนั้นเรียกวา
พฤติกรรมทั้งหลายจะถูกควบคุมโดยผลแหงพฤติกรรมนั้นๆ เอง  
  1.5  ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก การจูงใจการรับรู การเรียนรู 
ความเชื่อและทัศนคติ สงผลตอการตัดสินใจบริโภคของบุคคล คนเราเมื่อไดรับแรงจูงใจจากการกระตุน
ทั้งภายใน และภายนอกจะทําใหเกิดการรับรูและการเรียนรูส่ิงนั้น ๆ โดยการรับรูและการเรียนรูจะเปนก
ระบวนการในการกลั่นกรองส่ิงกระตุนที่ไดรับ สวนการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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จากการที่สะสมความรูและประสบการณที่ผานมา จะสงผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความชอบหรือไมชอบใน
ส่ิงนั้น ๆ เมื่อบุคคลเกิดทัศนคติก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรม และเม่ือมีทัศนคติตอเร่ืองใดเม่ือเกิดข้ึนแลวก็
จะเปล่ียนแปลงไดยาก ดังนั้น บริษัทควรนําผลิตภัณฑนั้นเขาไปสูทัศนคติที่มีอยูแลว ดีกวาการพยายาม
เปล่ียนทัศนคติของผูบริโภค 
 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คอตเลอร (Kotler. 2000) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายสําคัญในการส่ือสารการตลาดไววาเปนการยอมรับและจูงใจใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามขาวสาร  ซึ่งการที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค
กลุมเปาหมาย ในดานของปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย
ปจจัยดานตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) ไดแก บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม 
ประเพณี ความสนใจ ชนช้ันทางสังคมของแตละกลุมสังคม ทั้งกลุมใหญและกลุมยอยตางมีสวนในการ
หลอหลอมความคิด ลักษณะนิสัยและความเช่ือของคนในสังคม ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลนั้น ๆ ดวย 
  2.2  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานภาพตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่อยูแวดลอมบุคคล ไมวาจะเปนสมาชิกอยูหรือกลุมที่ใฝฝนอยากจะเปน
กลุมที่ไมตองการเกี่ยวของและกลุมปฐมภูมิ เชน คนในครอบครัว ญาติ และเพื่อน ซึ่งมีความใกลชิดกัน
มาก ลวนสงผลตอการกระทะของบุคคลในดานตาง ๆ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ตาง ๆ ดวย 
  2.3  ปจจัยดานบุคคล (Personal Factors) บุคคลยอมมีลักษณะแตกตางกันไป ไมวาจะ
เปนเพส อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได การศึกษา ซึ่งสงผลตอความคิดเห็นและความนิยม
ชมชอบที่แตกตางกัน นอกจากนี้รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ลวน
สงผลตอความแตกตางในการบริโภคของบุคคลดวย 
  2.4  ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู 
ความเชื่อและทัศนคติ สงผลตอการตัดสินใจของบุคคล คนเราเมื่อไดรับแรงจูงใจจากการกระตุนทั้ง
ภายในและภายนอก จะทําใหเกิดการรับรูและการเรียนส่ิงนั้น โดยการรับรูและการเรียนรูจะเปน
กระบวนการในการกล่ันกรองส่ิงกระตุนที่ไดรับ สวนการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
จากการที่สะสมความรูและประสบการณที่ผานมา จะสงผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความชอบหรือไมชอบใน
ส่ิงนั้น ๆ เมื่อบุคคลเกิดทัศนคติก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรม และเม่ือมีทัศนคติตอเร่ืองใดเม่ือเกิดข้ึนแลวก็
จะเปล่ียนแปลงไดยาก ดังนั้น ผูประกอบการควรนําผลิตภัณฑนั้นเขาไปสูทัศนคติที่มีอยูแลว ดีกวาการ
พยายามเปล่ียนทัศนคติของผูบริโภค 
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  3. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค คอตเลอร (Kotler. 2000) ไดกลาวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นเปนไปอยางมีข้ันตอนและมีกระบวนการ
ในการคิด และการประเมินผลอยางอัตโนมัติอยูตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดนี้มีความสอดคลองกับ ดันแคน 
(Duncan. 2002) และ ธีรพันธ โลทองคํา (2544) ที่วา “กระบวนการในการตัดสินใจซื้อแตละข้ันลวนมี
ความสําคัญที่ผูประกอบการควรคํานึงถึง เนื่องจากหากผูบริโภคไมพึงพอใจในข้ันตอนใดก็อาจทําใหไม
เกิดพฤติกรรม การซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจนั้น” กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 5 ข้ันตอน ดังในภาพประกอบ 3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
                  
 ที่มา: ธีรพันธ โลทองคํา.  (2544).  กลยทุธส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร. 
 

 คอตเลอร (Kotler. 2000) กลาวถึงข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเร่ิมตนดวยการรับรู
ปญหา ซึ่งหมายถึงการรับรูในความจําเปนหรือความตองการในสินคาหรือบริการ จากนั้นผูบริโภคจะทํา
การแสวงหาขอมูล แลวนําขอมูลมาประเมินทางเลือก แลวคอยตัดสินซ้ือ เม่ือซื้อแลวผูบริโภคก็จะมีการ
ประเมินหลังการซ้ืออีกคร้ัง ซึ่งมีรายละเอียดของแตละข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ข้ันการรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึง ภาวะที่ผูบริโภคเร่ิมตระหนักถึง
ความจําเปนหรือตองการ แตยังไมไดรับการตอบสนอง จึงเกิดปญหา ความตองการอาจถูกกระตุนโดย

การรับรูปญหา 

การแสวงหาขอมูล 

การประเมนิทางเลือก 

การตัดสินใจซือ้ 

การประเมนิหลังการซ้ือ 
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ส่ิงเราภายใน (Internal Stimuli) ซึ่งเปนการกระตุนความตองการที่มีอยูปกติ เชน ความรูสึกหิว ความ
งวง เปนตน หรือความตองการอาจถูกกระตุนจากตัวส่ิงเราภายนอก (External Stimuli) เชน การ
โฆษณา การลด แลก แจก แถม เปนตน โดยส่ิงเราตองมีระดับสูงพอที่กลายเปนแรงขับ (Drive) ใหเกิด
พฤติกรรทอ่ืน ๆ ตอไป 
 2.  ข้ันการแสวงหาขอมูล (Information Research) เม่ือผูบริโภคตองการแกปญหาของตนให
ได ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ โดยขอมูลที่หาไดตองเพียงพอ ซึ่งแหลงที่จะ
แสวงหาขอมูลไดแบงไดเปน 4 แหลง คือ  
  2.1  แหลงบุคคล (Personal Sources) เปนการสอบถามขอมูลจากบุคคลตาง ๆ เชน 
ครอบครัว เพื่อน ญาติ เพื่อนบาน หรือคนแปลกหนา เปนตน 
  2.2  แหลงทางการคา (Commercial Sources) เปนแหลงที่นักการตลาดจัดขอมูลการ
ส่ือสารไว เชน โฆษณา พนักงานขาย ผูแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ การแสดงสินคา เปนตน 
  2.3 แหลงสาธารณะ (Public Sources) เปนแหลงใหบริการขาวสารแกประชาชนทัว่ไป ทัง้
ที่เปนแหลงขอมูลของรัฐและของเอกชน เชน ส่ือมวลชน หรือองคกรของรัฐบาล เปนตน 
  2.4  แหลงประสบการณ (Experiential Sources) เปนแหลงขอมูลที่อยูในตัวของผูบริโภค
เอง ซึ่งเกิดจากประสบการณที่เคยใช เคยรับรู เคยศึกษา เปนตน 
 3.  ข้ันการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ในการประเมินทางเลือกผูบริโภค
จะใชขอมูลที่ระลึกไดในความทรงจํา รวมทั้งขอมูลที่แสวงหามาไดจากแหลงภายนอก สําหรับประเมิน
ทางเลือกเหลานั้นข้ึน โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง 
 4.  ข้ันการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) สําหรับข้ันการตัดสินใจซ้ือนี้ผูบริโภคจะเกิด
ความพรอมซื้อแลว นั่นคือ ผูบริโภคเกิดความพรอมที่จะแลกเปล่ียนเงินหรือสัญญาที่จะใชเงินเพื่อใหได
ผลิตภัณฑและบริการที่ตองการมาครอบครองเปนเจาของ แตก็ยังมีส่ิงที่ตองพิจารณาในการลงมือซ้ืออีก 
3 ขอ คือ สถานที่ซื้อ เงื่อนไขการซื้อ และความพรอมที่จะจําหนาย ซึ่งผูบริโภคจะซ้ือถาหากองคประกอบ
ทั้ง 3 ขอดังกลาวเปนที่รับได และเปนที่พอใจ แตอยางไรก็ตาม หากมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดในองคประกอบ
ดังกลาวไมเปนที่พอใจก็อาจเปนเหตุทําใหการซื้อตองรีรอหรือเล่ือนเวลาออกไป หรืออาจจะไมตัดสินใจ
ซื้อเลยก็เปนได แมวาจะไมมีปญหาใด ๆ เลยเกี่ยวกับสินคาและบริการที่จะซื้อก็ตาม (ดารา ทีปะปาล. 
2541 57-59) 
 5.  ข้ันพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เปนข้ันที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่
ผูบริโภคไดซื้อผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคจะทําการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจซึ่งอาจทําใหไดรับ
ความพอใจหรืออาจไมไดรับความพอใจ นักการตลาดจะตองตระหนักถึงความสําคัญของความรูสึกหลัง
การซ้ือของผูบริโภคใหมาก เพราะหากผูบริโภคมีความรูสึกไมพึงพอใจหรือเกิดความรูสึกในทางลบ 
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นอกจากเขาจะไมกลับมาซื้อใหมแลวยังอาจจะกลายเปนแหลงขาวที่พูดปากตอปากไปในทางลบไปสู
ผูบริโภครายอ่ืน ๆ ทําใหผูบริโภครายอ่ืน ๆ ไมซื้อผลิตภัณฑไปธุรกิจไปดวย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจบริการ 
 3.1 ความหมายของการบริการ 
 ปลายฝน สุขารมย (2534: 21) การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Service ในความหมาย
ที่วา เปนการกระทําเปยมไปดวยความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ การดําเนินการที่เปนประโยชน
ตอผูอ่ืน 
 ฟลิป คอทเลอร (Philip Kotler. 1993) ไดใหคํานิยามบริการวา เปนกิจกรรมที่จับตองไมได 
(Intangible) ถูกนําเสนอโดยฝายหนึ่งใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยมิไดมีการเปนเจาของและกิจกรรมดังกลาว
อาจถูกเสนอรวมกันกับสินคาที่จับตองได (Tangible) 
 เลทิเนิน (Lethinen.  1983: 21) ไดอธิบายวา การบริการ คือ กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของ
กิจกรรมหลายอยางที่เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจ 
 คอลแลนด แอล โบวี่ และจอหน วี ทรีล (Courtland L. Bovee; & John V. Thill. 1992: 692) 
ไดใหความหมายของการบริการวา เปนรูปแบบของการจัดสงโดยผนวกผลประโยชนไปสูผูซื้อการบริการ
สามารถแบงเปนเคร่ืองมือ (Machine) บุคคล (Person) หรือรวมทั้งสองอยางเขาดวยกัน สินคาสวน
ใหญเปนการรวมกันของสินคาที่จับตองไดและการบริการที่จับตองไมได ผลิตภัณฑที่เปนสินคาทํา
หนาที่ในการแลกเปล่ียนทางกายภาพที่ลูกคาตองการอีกดานหนึ่งคือสินคาที่เปนการบริการลักษณะ
สําคัญคือ การแลกเปลี่ยนดวยการบริการ แมวาเราจะมีการพูดเกี่ยวกับสินคาและบริการโดยแยกกัน 
แตเราสามารถเห็นสินคามากมายที่ควบคูกันไปทั้งสองลักษณะ 
 คอเวล (Cowell. 1986: 22) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจ 
ซึ่งนําเสนอเพื่อขายโดยตรง หรือจัดข้ึนรวมกับการขายสินคา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 431) ไดใหความหมายของคําบริการไว บริการ (Service) 
เปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร 
โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ซึ่งกลาวถึงประเภทบริการ ลักษณะของการบริการและการใชเคร่ืองมือ 
การตลาด กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ และการจัดการธุรกิจบริการ 
 สมชาติ กิจยรรยง (2536: 15) การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่บุคคล
ในฝายหนึ่งนําเสนอใหกับบุคคลอ่ืน โดยที่กิจกรรม หรือการดําเนินงานนั้น ๆ ถูกเสนอไปพรอมกับสินคา 
แตไมสามารถจับตองได ซึ่งสามารถทําใหเกิดความประทับใจหรือความพอใจกับผูรับได 
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 จากขางตนสามารถสรุปไดวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล 2 ฝาย ที่
มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน กิจกรรมดังกลาวไมมีตัวตน เปนส่ิงที่จับตองไมได และไมมีใครเปนเจาของ 
เพื่อตอบสนองความตองการในเร่ืองตาง ๆ โดยผลิตบริการนั้นจะมีสินคาเปนองคประกอบดวยหรือไมก็
ได 
 
 3.2 ประเภทของงานบริการ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 319) ไดมีการแบงประเภทของธุรกิจบริการสามารถจําแนก 
ประเภท ตามลักษณะของธุรกิจ ไดดังนี้ 
 1.  ที่อยูอาศัย (Housing) การเชาสถานที่ตาง ๆ เชน บาน พื้นที่ทําเกษตร พื้นที่โรงงานอุตสา
หกร รานคา หอพัก อพารทเมนท คอนโดมาเนียม โรงแรม บานพักอากาศ 
 2.  บริการเกี่ยวกับครัวเรือน (Household Operation) ไดแก ไฟฟา ประปา บริการซอมแซม
บาน และเคร่ืองใชตาง ๆ ในบาน บริการจัดสวน บริการทําความสะอาดบาน บริการซักรีด เส้ือผา การ
จัดคนรับใชมาทํางานตาง ๆ ในบาน จางแมครัวมาทําอาหารให 
 3.  บริการเกี่ยวกับการบันเทิง ไนตคลับ คาราโอเกะ สวนสนุก สนามกีฬา ทุกประเภท โรง
ภาพยนตร สถานบันเทิง สระวายน้ํา สวนสัตว คอนเสิรต ละคร การแขงกีฬา บริการทองเที่ยว รวมทั้ง
กิจการที่ใหบริการซอมแซม หรือใหเชาอุปกรณกีฬา หรืออุปกรณในการพักผอนตาง ๆ 
 4.  บริการสวนบุคคล (Personal Care) รานเสริมสวย รานตัดผม รานเย็บ เส้ือผา 
 5. บริการดานการแพทยและสุขภาพ (Medical and Health care) โรงพยาบาล
สถานพยาบาลทุกประเภท บริการพยาบาลเฝาไขพิเศษ คลินิกหมดฟน ศูนยสุขภาพตาง ๆ ศูนยรับเล้ียง
เด็กออน ศูนยดูแลผูสูงอายุ ศูนยกายภาพบําบัด การนวดแผนโบราณ 
 6.  การบริการดานการศึกษา (Private Education) สถานศึกษาของเอกชน ทั้งระดับอนุบาล 
ถึงมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนพิเศษเฉพาะดาน ซอมโทรทัศน จัดดอกไม เปนตน รวมถึงหนวยงานท่ีให
คําแนะนําปรึกษาหรือรับติดตอจัดหาที่เรียนในตางประเทศ บริการดานการฝกอบรมตาง ๆ 
 7.  การบริการวิชาชีพ (Professional service) การใหบริการดานบัญชี กฎหมาย วิศวกรรมที่
ปรึกษาดานการจัดการ หรือธุรกิจที่ปรึกษาตาง ๆ ตลอดจนการรับบริหารโครงการตาง ๆ บริการจัดการ
ประชุม สัมมนา จัดงานแสดงสินคา 
 8.  บริการดานความปลอดภัย (Security) ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บริการยาม 
ดูแลสถานที่ หนวยความปลอดภัย การรับประกันภัยตาง ๆ ตลอดจนการรับบริหารโครงการตาง ๆ 
บริการจัดประชุม สัมมนา จัดงานแสดงสินคา 
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 9.  การบริการดานการเงิน (Banking and Finance) บริการของธนาคาร บริการการเงินอ่ืน ๆ 
การใหกูยืมเงิน การใหคําแนะนําในการลงทุนตาง ๆ 
 10. บริการดานการขนสง (Transportation) บริการขนสงผูโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง 
ขสมก. รถแท็กซ่ี เรือดานเจาพระยา บริการสายการบินตาง ๆ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และ
บริการขนสงสินคา ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ระบบขนสงมวลชน รถไฟฟา การใหเชารถยนต
ชนิดตาง ๆ 
 11.  บริการดานการสื่อสาร (Communication) โทรศัพท ทั้งธรรมดาและมือถือ วิทยุติดตามตัว 
โทรสาร (FAX) การถายเอกสาร คอมพิวเตอร ติดตอผาน Internet เครือขายตาง ๆ การใหบริการ
สัญญาณดาวเทียมส่ือสารตาง ๆ 
  
 3.3 ลักษณะเฉพาะของการบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 432 – 433) บริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ซึ่งจะมี
อิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดดังนี้ 
 1.  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิดความรูสึกได
กอนที่จะมีการซื้อ ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ
และประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการซ้ือในแงของสถานที่ ตัวบุคคล 
เคร่ืองมือ วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร สัญลักษณและราคา ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ผูขายบริการจะตอง
จัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจไดเร็วข้ึน 
  1.1  สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่น และความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอ 
  1.2  บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสมบุคลิกดี หนาตา
ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเช่ือมั่นวาบริการทีจ่ะซือ้จะ
ดีดวย 
  1.3  เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณจะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการใหบริการที่
รวดเร็ว เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ 
  1.4  วัสดุส่ือสาร (Communication) ส่ือโฆษณาและเอกสารโฆษณา   ตาง ๆ จะตอง
สอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา 
  1.5  สัญลักษณ (Symbols) คือ ชื่อตราสินคา หรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการ เพื่อใหผูบริโภคเรียกช่ือใหถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย 
  1.6  ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับการบริการที่แตกตางกัน 
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 2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโภคขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย เนื่องจาก
ผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนไดเพราะตองผลิตและบริโภค
เวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา 
 3.  ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนข้ึนอยูกับวาผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไน และอยางไร ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในบริการ และ
สอบถามผูอ่ืนกอนที่จะเลือกรับบริการ ในแงของผูขายบริการจะตองการควบคุมคุณภาพทําได 2 
ข้ันตอน คือ 
  3.1  ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ 
  3.2  ตรวจสรางความพอใจใหกับลูกคา 
 4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน ถา
ความตองการสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําให
เกิดปญหา คือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 317) ไดกลาวไววา บริการมีลักษณะสําคัญ อยู 4 ประการ คือ 
 1.  จับตองไมได (Intangible) บริการไมมีตัวตน ที่ผูซื้อจะจับตองทดลองตัวอยางกอนไดไมวา
จะโดยการชิม รูสึก มองเห็น ไดยิน หรือไดกล่ิน ดังนั้นการเสนอขาบริการจึงตองแสดงถึงคุณประโยชน 
(Benefits) ที่จะไดรับการบริการนั้นมากกวาจะเนนถึงลักษณะการใหบริการ 
  1.1 Visualization แสดงใหเห็นดวยภาพของเหตุการณ หรือผลที่เกิดข้ึนจากการไดบริการ 
หรือแสดงถึงเคร่ืองมือ อุปกรณที่จะเสนอบริการให เชน การเสนอขายบริการนําเที่ยว จะโฆษณาดวย
ภาพสถานที่ตาง ๆ ที่ต่ืนเตนเราใจ รถโดยสารที่ดูสะดวกสบาย ภาพในรถบริการนําเที่ยวจะโฆษณาดวย
ภาพสถานที่ตาง ๆ ที่ต่ืนเตนเราใจ รถโดยสารที่ดูสะดวกสบาย ภาพในรถที่มีทัศนาจร ใบหนาแสดง
ความสุข พนักงานตอนรับหรือมัคคุเทศกที่แสดงการเอาใจใสลูกคา หรือเสนอบริการรถเชาที่ดูใหมนา
ขับ เปนตน 
  1.2 Association เชื่อมโยงบริการกับสินคาที่จับตองได ตัวบุคคล เหตุการณหรือสถานที่ที่
จะส่ือถึงได เชน สายการบินอางถึงการเอาใจใสของพนักงานตอนรับดวยหมีโคลาของสายการบิน
ออสเตรเลีย หรือความปลอดภัยเหมือนเหาะดวยพรมในนิยายอาหรับราตรี หรือการบินไทยใสคําขวัญ
วา รักคุณเทาฟา ธนาคารแสดงถึงความรวดเร็วในการใหบริการดวยเหตุการณในภาพยนตรโฆษณาท่ี
คุณยายเดินไปหาที่นั่ง เพื่อนั่งลง คุณหลานว่ิงมาหา บอกไดรับบริการเรียบรอยแลว เปนตน 
  1.3 Physical representation ใชสัญลักษณที่จะเปนตัวแทนบริการ อาจเปน Logo สีหรือ
เคร่ืองแบบของผูใหบริการ สีทอง สีเงิน จะแสดงถึงคุณภาพและบริการที่เยี่ยม หรือสูงกวาความโอโถง
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ของสถานที่ แสดงถึงความมั่นคงของการบริการเกี่ยวกับการเงิน ทําใหไมนาเช่ือถือไววางใจ เคร่ืองแบบ
การแตงกายทําใหส่ือถึงความสะอาด และความไววางใจในระดับการใหบริการไดในรานอาหาร 
เคร่ืองมือที่ทันสมัย ทําใหมองเห็นวาจะไดรับบริการที่ทันสมัยดวย 
 2.  ไมสามารถแยกแยะระหวางผูใหบริการและบริการ (Inseparability) ผูซื้อจะคิดถึงผูผลิต
บริการและบริการซื้อเปนหนึ่งเดียวกัน ไมสามารถแยกบริการจากผูผลิตไปจําหนายตางสถานที่ตาง
เวลาได การผลิตจําหนายบริการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ชางตัดผม สระผม ตัดผมใหลูกคา เปนการผลิต
และขายบริการโดยตรง เปนการใช  Direct Channel ผูผลิตบริการจะตองพบปะกับลูกคา เปนขอจํากัด
ในการเสนอขายหลาย ๆ ตลาด หรือลูกคาหลายคนพรอมกันไมไดในหลายประเภทของบริการ การ
เสนอขายบริการอาจทําการต้ังตัวแทนชวยในดานการสงเสริมการตลาดไดแตไมสามารถจะผลิตบริการ
แทนได เชน การทองเที่ยวที่มีตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินหรือพาหนะอ่ืน ๆ เสนอขายหองพกัในโรงแรม
ได ตัวแทนขายประกันตาง ๆ ตัวแทนจําหนายบัตรการแสดงตาง ๆ ได แตไมใชผูผลิตบริการตาง ๆ 
โดยตรง เปนเพียงพนักงานขายหรือคนกลางเทานั้น 
 3.  มีความแตกตางในการใหบริการ (Heterogeneity) การเสนอขายแตละคร้ังจะมีความ
แตกตางกันได ถึงแมจะผลิตจากผูใหบริการคนเดียวกัน และบริการชนิดเดียวกันจากผูใหบริการที่
แตกตางกันจะไมเหมือนกัน ความหลากหลายในการใหบริการมีมากจนไมสามารถจะกําหนดมาตรฐาน
การใหบริการได ดังนั้น การเสนอขายบริการ จึงตองมีการวางแผนเก่ียวกับรายละเอียดของการบริการที่
เสนอขายต้ังแตแรก และพยายามโฆษณาใหเกิดความเช่ือถือในระดับคุณภาพที่สม่ําเสมอ การผลิตบริ
กรจะตองควบคุมใหสูงกวาระดับที่โฆษณาไวหรือที่ลูกคาคาดหวังเสมอ 
 4.  อุปสงคของบริการจะมีอายุส้ัน และเปลี่ยนแปลงตามฤดูมาก (Perish ability and 
Fluctuation Demand) บริการผลิตทันทีและสงมอบในขณะใหบริการแกลูกคาบริการจึงไมสามารถจะ
ผลิตลวงหนาไมสามารถไวกอน ขณะเดียวกันดานผูซื้อบริการ จะข้ึนลงเปลี่ยนแปลงไดมากตามฤดูกาล 
ตามชวงเวลาในแตละเดือน เวลาในแตละวัน การใชนโยบายราคาแตกตางกันในชวงเวลาที่มีลูกคานอย 
จึงมักจะมีการนํามาใชเสมอเพื่อปรับการเปล่ียนแปลงของชวงเวลาใหลดนอยลง แมแตบริการสื่อสาร-
โทรศัพททางไกล เปนตน 
  
 รูปแบบกลยุทธ 3 ประการในธุรกิจการใหบริการ  
 (Three Types of Marketing Strategy in the Service Business) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 435-436) กลาวไววาการตลาดธุรกิจบริการจึงตองใช
เคร่ืองมือทั้งการตลาดภายใน (Internal Marketing) ซึ่งบริษัทตองอาศัยพนักงานเขาชวยและตองอาศัย
การตลาดภายนอก (External Marketing) โดยการสื่อสารกับลูกคา และการตลาดที่สัมพันธกันระหวาง
ผูซื้อและผูขาย (Interactive Marketing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  ตลาดภายใน (Internal Marketing) การตลาดภายในของบริษัทจะรวมถึงการฝกอบรม 
และการจูงใจพนักงานขายบริการ ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงพนกังานทีใ่หการสนบัสนนุ
การใหบริการโดยใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
 2.  ตลาดภายนอก (External Marketing) เปนการใชเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อใหบริการ
ลูกคาในการจัดเตรียมการใหบริการ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการใหบริการแกลูกคา 
 3.  การตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซื้อและผูขาย (Interactive Marketing) หมายถึง การ
สรางคุณภาพบริการใหเปนที่เชื่อถือ เกิดข้ึนในขณะที่ผูขายใหบริการกับลูกคา ลูกคาจะยอมรับหรือไม
ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาจะพิจารณาคุณภาพของการใหบริการโดยพิจารณาจากดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1  คุณภาพดานเทคนิค (Technical Quality) เชน วิธีการซอยผม วิธีการซอมรถ 
  3.2  คุณภาพดานหนาที่ (Functional Quality) เชน มีความรูดานการรักษา มีความรูดาน
การวาความคดีตาง ๆ 
  3.3  คุณภาพบริการที่ลูกคาสามารถประเมินไดกอนซื้อ (Search Qualities) เชน ใบ
ประกาศเกียรติคุณหรือโลแสดงถึงความสามารถในการใหบริการ 
  3.4  คุณภาพดานประสบการณ (Experience Qualities) คือ ลักษณะบริการที่ลูกคา
สามารถประเมินไดหลังจากการซื้อบริการ เชน ผลของการผาตัดตกแตงบาดแผล 
  3.5  คุณภาพความเช่ือถือไดวาเปนจริง (Credence Qualities) คือ ลักษณะบริการที่ผูซื้อ
ยากที่จะประเมินแมจะไดใชบริการแลวก็ตาม เปนความรูสึกที่ลูกคาจะประเมินคุณภาพความเชื่อถือที่
ไดรับ ดังรูป 
 งานสําคัญของธุรกิจใหบริการมี 3 ประการ คือ (1) ความแตกตางจากคูแขง (Competitive 
Differentiation) (2) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) (3) ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
(Productivity) 
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ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบการตลาดของอุตสาหกรรมการใหบริการ 3 แบบ 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2546).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 437. 

 
 เกณฑการพิจารณาคุณภาพการใหบริการ (Service quality) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 437-438) ส่ิงสําคัญประการหนึ่งในการสรางความแตกตางของ
ธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการ
ใหบริการตามความคาดหวังของลูกคา ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการจะ
ไดจากประสบการณในอดีต จากการพูดปากตอปาก หรือจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะ
เกิดความพึงพอใจถาไดรับในส่ิงที่เขาตองการ (What) เมื่อเขามีความตองการ (When) ณ สถานที่ที่เขา
ตองการ (How) ซึ่งนักการตลาดทําการวิจัยเพื่อใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา 
โดยท่ัวไปไมวาธุรกิจแบบใดก็ตามลูกคาจะใชเกณฑตอไปนี้ในการพิจารณาถึงคุณภาพของการ
ใหบริการ 
 1.  การบริการที่นําเสนอ (Offering) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกคา ซึ่ง
ประกอบดวย 2 ประการ คือ 
  1.1 ลักษณะการใหบริการพื้นฐานเปนชุด (Primary Service Package) ซึ่งไดแก ส่ิงที่
ลูกคาคาดวาจะไดรับจากกิจการ 
  1.2 ลักษณะการใหบริการเสริม (Secondary Service Features) ไดแก บริการที่กิจการมี
บริการเพิ่มเติมใหนอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป 
 2.  การบริการสงมอบ (Delivery) ที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอไดเหนือกวาคูแขงขันโดยการ
ตอบสนองความคาดหวังในคุณภาพของการใหบริการของผูบริโภค  ความคาดหวังเกิดจาก

การตลาดภายใน 
Internal Marketing 

บริษัท 
Company 

การตลาดภายนอก 
External Marketing 

พนกังาน 
Employees 

ลูกคา 
Customers 

การตลาดที่สัมพันธกนัระหวางผูซื้อและผูขาย 
Interactive Marketing 
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ประสบการณในอดีต คําพูดโฆษณาของธุรกิจ ลูกคาจะเลือกธุรกิจใหบริการโดยถือเกณฑภายหลังจาก
การรับการใหบริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการที่รับรูกับบริการที่คาดหวัง ถาบริการที่รับรูตํ่ากวาบริการ
ที่คาดหวังไว ลูกคาจะไมสนใจ แตถาบริการที่รับรูสูงกวาความคาดหวังของเขา ลูกคาก็จะใชบริการนั้น
ซ้ํา 
 3.  ภาพลักษณ (Image) การสรางภาพลักษณสําหรับบริษัทที่ใหบริการ โดยอาศัยสัญลักษณ 
(Symbols) ตราสินคา (Brand) โดยอาศัยเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสัมพันธตลอดจนการสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ 
 4.  ลักษณะดานนวัตกรรม (Innovative Features) เปนการเสนอบริการใหลักษณะที่มี
แนวความคิดริเร่ิมแตกตางจากบริการของคูแขงทั่วไป นอกจากนี้เรายังสามารถสรางความแตกตางใน
ดานภาพลักษณจากสัญลักษณและตราสินคา เชน โรงแรมโอเรียนเต็ลมีภาพลักษณที่ดีเหนือโรงแรมอ่ืน 
 โมเดลคุณภาพของการบริการ (Service-quality model) ไดกําหนดโมเดลคุณภาพ ซึ่งเนน
ความสําคัญที่การสงมอบคุณภาพการใหบริการที่คาดหวัง ซึ่งเปนสาเหตุใหการสงมอบบริการไมประสบ
ความสําเร็จ ดังรูป ซึ่งแสดงชองวา 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ชองวางระหวางความคาดหวังของผูบริโภคและการรับรูการจัดการของผูบริโภค (Gap 
between Consumer Expectation and Management Perception) เกิดจากการที่ฝายจัดการไม
สามารถสรางการรับรูในส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวไดทําใหเกิดชองวางนี้ข้ึน ตัวอยางเชนผูบริหารของ
โรงพยาบาลคิดวาคนไขตองการอาหารที่ดี แตลูกคาจะใหความสนใจในการบริการที่ดีจากพยาบาล 
 2.  ชองวางระหวางการรับรูในการจัดการและลักษณะคุณภาพใหบริการ (Gap between 
Management Perception and Service-quality Specifications) ฝายจัดการอาจจะแกไขความ
ตองการของลูกคาที่รับรู แตไมไดกําหนดมาตรฐานการทํางานไว ตัวอยางผูบริหารโรงพยาบาลบอกให
พยาบาลใหบริการคนไขอยางรวดเร็วแตไมกําหนดะรยะเวลาไว 
 3.  ชองวางระหวางลักษณะคุณภาพการใหบริการและสงมอบบริการ (Gap between 
Service-quality Specifications and Service Delivery) พนักงานที่ไมมีความสามารถ หรือไมไดรับ
การฝกอบรมจะไมสามารถทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานได ทําใหเกิดความขัดแยงกับมาตรฐาน 
 4.  ชองวางระหวางการสงมอบบริการและการติดตอส่ือสารภายนอก (Gap between 
Service Delivery and External Communication) ความคาดหวังของผูบริโภคไดรับผลกระทบจาก
การโฆษณาของบริษัท ตัวอยาง ถาแผนพับของโรงพยาบาลแสดงถึงความสวยงามของหองพัก คนไข 
แตคนไขพบวาสภาพของหองพักไมดีทําใหเสียภาพลักษณของโรงพยาบาล ซึ่งส่ิงเหลานี้จะมีผลกระทบ
ตอความคาดหวังของลูกคา 
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 5.  ชองวางระหวางบริการที่รับรูและบริการที่คาดหวัง (Gap between Perceived Service 
and Expected Service) ชองวางนี้เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคไดวัดการทํางานของบริษัทแลว พบวาไมเปนไป
ตามที่ไดคาดหวังไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงโมเดลคุณภาพของบริการ (Service-quality model) 
 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2546).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 456. 

การติดตอส่ือสารแบบปากตอ
ปาก (Word-of-mouth 

communications) 

ความตองการเฉพาะบุคคล 
(Personal needs) 

ประสบการณในอดีต 
(Past experience) 

บริการที่คาดหวัง (Expected 

บริการที่รับรู (Perceived 

การสงมอบบริการ 
(การส่ือสารกอนและหลัง) 

(Service delivery (including 

การติดตอส่ือสารภายนอกกับ
ผูบริโภค (External 
communications to 

consumers) 

การแปลความหมายการรับรู 
เปนการระบุคุณภาพการ
บริการ (Translation of 

perceptions into service-
quality) 

การจัดการรับรูความคาดหวัง
ของผูบริโภค (Management 
perceptions of consumer 

exceptions) 

ผูบริโภค 
(Consumer) 

นักการตลาด 
(Marketer) 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 440) ไดกลาวถึงลักษณะของคุณภาพการใหบริการ  10 
ประการ ดังนี้ 
 1.  การเขาถึงลูกคา (Access) การบริการที่ใหลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลาและ
สถานที่แกลูกคา คือ ไมทําใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ต้ังเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถในการ
เขาถึงลูกคา 
 2.  การติดตอส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่ลูกคา
เขาใจงาย 
 3.  ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญ และมีความรู
ความสามารถในงาน 
 4. ความสุภาพ (courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธ มีความเปนกันเอง และมี
วิจารณญาณ 
 5.  ความนาเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 
 6.  ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและถูกตอง 
 7.  การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการและแกปญหาใหแก
ลูกคาไดอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 
 8.  ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปญหา
ตาง ๆ 
 9.  การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) จะทําใหลูกคาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพ 
บริการดังกลาวได 
 10.  การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing customer) พนักงานตองพยายาม
เขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 
 เชอรชิล (Churchill. 1995: 3688) งานการตลาดของผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑ
แตกตางจากคูแขงขัน ส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษา
ระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงโดยเสนอคุณภาพาใหบริการตามที่ลูกคาไดคาดหวังไว โดยในการ
ประเมินคุณภาพบริการทั่วไป ลูกคามักใชเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของการบริการที่ไดรับ โดย
คํานึงถึงคุณลักษณะหรือ ตัวกําหนดคุณภาพที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดใน
การใหบริการ เชน การตกแตงสถานท่ี และใหบริการลูกคา การใชเคร่ืองมืออุปกรณเพื่ออํานวยความ
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สะดวกตาง ๆ การแตงกายของผูปฏิบัติงานบริการ เอกสารส่ิงพิมพหรือส่ือตาง ๆ ที่ใชติดตอส่ือสาร เปน
ตน 
 2.  ความไววางใจหรือความพึงพอใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่เช่ือถือไดถูกตอง สม่ําเสมอ กลาวคือ เปนความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการ
ตามคําม่ันสัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง เชน ลูกคาติดตอทําเร่ืองกูเงินและธนาคารระบุ
วาจะพิจารณาอนุมัติการกูเงินภายใน 20 วัน หากลูกคาทราบผลภายในระยะเวลาที่กําหนด แสดงวา
ธนาคารนี้มีความนาเชื่อถือไววางใจได เปนตน 
 3.  ความพรอมในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบริการ
และชวยเหลือลูกคาอยางรวดเร็ว 
 4.  ความเช่ียวชาญหรือความสามารถในการแขงขัน (Competence) หมายถึง ทักษะและ
ความรูความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบ เพื่อใหบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน นักบินเขาในเสนทางบิน และรูจักควบคุมเคร่ืองยนตตาง ๆ ในเคร่ืองบิน พยาบาล
เขาใจคําส่ังแพทยในการดูแลผูปวย เปนตน 
 5.  การเขาถึงบริการไดงาย (Access) หมายถึง การติดตอเขารับบริการดวยความสะดวกไม
ยุงยาก สามารถเขาพบการบริการไดงาย เชน การใชบริการโทรศัพทสาธารณะดวยการหยอดเหรียญ
หรือบัตรโทรศัพท การเบิกเงินดวยเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ การติดตอส่ือสารดวยเคร่ืองโทรสาร เปนตน 
 6.  ความมีอัธยาศัยนบนอมหรือการมีมารยาทที่ดี (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตที่
สุภาพนบนอมเปนกันเองของผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูใหบริการที่ตอปฏิสัมพันธกับผูบริการ อีก
ทั้งผูปฏิบัติงานบริการจะตองรูจักใหเกียรติผูอ่ืน ออนนอม จริงใจ มีน้ําใจ ใหความเคารพไมถือตัว และ
เปนมิตรกับลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ เชน พนักงานโรงแรมมักจะแสดงการตอนรับดวยรอยย้ิม ทาที
ออนโยน และพูดจาสุภาพเรียบรอย เปนตน 
 7.  ความนาเช่ือถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเชื่อมั่นดวย
ความซื่อตรงและซ่ือสัตยสุจริตของผูปฏิบัติงานบริการ เชน เม่ือลูกคาซ้ือสินคาโดยไมทราบวาอยูในชวง
จัดรายการลดราคาพิเศษ พนักงานคิดเงินควรคิดเงินลูกคาในราคาที่เปนพิเศษ เปนตน 
 8.  การติดตอสื่อสารที่ดี (Communication) หมายถึง การต้ังใจและเขาใจได เปน
ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และส่ือความหมายไดชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงายและรับฟง
ผูใชบริการ เชน ตัวแทนประกันชีวิตตองสามารถอธิบายใหลูกคาเห็นถึงประโยชนของการทําประกันชีวิต 
หรือพนักงานเสิรฟอาหารสามารถแนะนํารายการอาหารใหกับลูกคาได เปนตน 
 9.  ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัยและปญหา
ตาง ๆ กลาวคือ เปนการปกปองลูกคาจากอันตราย ความเสี่ยง หรือขอสงสัยตาง ๆ เคารพในความลับที่
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เปนขอมูลสวนบุคคลของลูกคา เชน สถานที่ติดต้ังเคร่ืองถอนอัตโนมัติอยูในทําเลที่ไมเปล่ียว มีระบบ
ปองกันความปลอดภัยใหผูมีบัตรผานเทานั้นที่เขาไปใชบริการไดหรือการกําหนดจํานวนผูโดยสารและ
น้ําหนักที่เคร่ืองบินบรรทุกไดปลอดภัย เปนตน 
 10.  ความเขาใจลูกคา (Understanding of customer) หมายถึง ความพยายามในการคนหา
และทําความเขาใจกับความตองการ (Want) และความจําเปน (Need) ของลูกคา รวมทั้งการใหความ
สนใจในการที่จะตอบสนองความตองการดังกลาว เชน ชางทําผมทําทรงผมตามสมัยนิยมใหกับลูกคา 
หรือพนักงานขายชวยเลือกเส้ือผาที่เหมาะสมกับบุคลิกและรูปรางของลูกคา เปนตน 
 11.  ส่ิงที่สัมผัสได (Tangibles) หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ รวมถึง
บุคลิกภาพของพนักงาน 
 จากการแนวคิดและทฤษฎีการดําเนินธุรกิจที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา โรงแรมและ      
รีสอรทมีลักษณะเปนธุรกิจบริการประเภทที่อยูอาศัย ผูบริโภคที่เลือกใชบริการจะคํานึงถึงคุณภาพของ
การใหบริการของโรงแรมและรีสอรทเปนหลัก ดังนั้นผูประกอบการจึงหาวิธีการที่จะนําเสนอสิ่งแปลก
ใหมใหกับลูกคาทั้งดานสถานที่ สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก การใหบริการของบุคลากร การ
ติดตอส่ือสาร และการสรางความนาเช่ือถือใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาประทับใจในการใหบริการของ
โรงแรมและรีสอรท 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548: 29-33) สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
ประกอบดวยปจจัย 8 ประการ (Marketing Mix หรือ 8Ps) ดังตอไปนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) 
 2.  ราคา (Price) 
 3.  การจัดจําหนาย (Place) 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 5.  บุคลากร (People) 
 6.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 7.  กระบวนการ (Process) 
 8.  ผลิตภาพ (Productivity) 
 
 ผลิตภัณฑ (Product) 
 การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตองพิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของ
บริการ ระดับชั้นของการบริการ ตราสินคา สายการบริการ การรับประกันและการบริการหลังการขาย



 30 

นั้นคือสวนประสมดานผลิตภัณฑบริการจะตองครอบคลุมขอบขายที่กวาง เชน สังคมภายใน อาคาร
เล็กๆ อาคารเดียว จนกระทั่งจุดที่ใหญที่สุดในประเทศ หรือจากรานอาหารขนาดเล็กไปจนกระทั่ง
หองอาหารของโรงแรมระดับส่ีดาว 
 
 ราคา (Price) 
 การพิจารณาดานราคานั้นจะตองรวมถึงระดับราคา สวนลด เงินชวยเหลือคานายหนา และ
เงื่อนไขการชําระเงิน สินเช่ือการคา เนื่องจากราคามีสวนในการใหบริการตาง ๆ มีความแตกตางกันและ
มีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากบริการโดยเทียบระหวางราคา และคุณภาพของบริการ 
 
 การจัดจําหนาย (Place) 
 ที่ต้ังของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึง เปนอีกปจจัยที่สําคัญของตลาดบริการ
ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นมิใชแตเฉพาะการเนนทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการ
ติดตอส่ือสาร ดังนั้นประเภทชองทางการจัดจําหนายและความครอบคลุมจะเปนปจจัยสําคัญตอการ
เขาถึงบริการอีกดวย 
 
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 การสงเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลายของการส่ือสารกับตลาดตาง ๆ ไมวาจะ
ผานการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมสงเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสู
สาธารณะและทางออมผานส่ือ เชน การประชาสัมพันธ 
 
 บุคลากร (People) 
 จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาที่ผลิตบริการแลว 
ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคามีสวนจําเปน
อยางมากสําหรับการบริการ 
 2. ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน คุณภาพการบริการของลูกคารายหนึง่อาจมผีลมาจาก
ลูกคารายอ่ืนแนะนํามา ตัวอยางที่เกิดข้ึน เชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคา จากรานอาหารที่บอกตอกันไป แต
ปญหาหนึ่งที่ผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับคุณภาพการบริการใหอยูในระดับคงที่ 
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 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 มีธุรกิจบริการจํานวนไมมากนักที่นําลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนดกลยุทธ
การตลาด แมวาลักษณะทางกายภาพจะเปนสวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือ
ผูใชบริการก็ตาม ที่ปรากฏใหเห็นสวนใหญจะเปนการสรางสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศ การ
เลือกใชสี แสง และเสียงภายในราน เปนตน หรือใชลักษณะทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการขาย เชน 
ยี่หอและคุณภาพของรถบริษัทใหเชารถ ถุงสําหรับใสเส้ือผาซักแหงตองสะอาด เปนตน 
 
 กระบวนการ (Process) 
 ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมีความสําคัญเชนเดียวกับเร่ือง
ทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดี ก็ไมสามารถแกปญหาลูกคาได
ทั้งหมด เชน การเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ี
นํามาใช ระดับการใชเคร่ืองจักรกลในการใหบริการ อยางไรก็ตามความสําคัญของประเด็นปญหา
ดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น แตยังมีความสําคัญตอฝายการตลาดดวย 
เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจที่ลูกคาไดรับ ซึ่งสามารถเห็นไดวาการจัดการทางการตลาดตองให
ความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใหบริการและการนําสง ดังนั้นสวนประสมการตลาดควรครอบคลุม
ถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 
 
 ผลิตภาพ (Productivity) 
 จากการที่บริการเปนการกระทําของบุคคล 2 ฝาย เมื่อฝายหน่ึงไดกระทําเพื่อใหเกิดงาน
บริการ อีกฝายหนึ่งก็จะไดรับบริการในเวลาเดียวกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได และไมสามารถเก็บ
เปนสินคาคงคลังไวได สงผลใหกิจการตองเขามาจัดการกับความตองการซื้อบริการของลูกคา เพื่อให
ความตองการบริการของลูกคา กระจายไปตามชวงเวลาตาง ๆ ที่ใหบริการ เพื่อใหความตองการในแต
ละชวงเวลาไดใกลเคียงกันดวย นอกจากนี้ กิจการตองจัดการกับกําลังการผลิตงานบริการ เพื่อใหเกิด
ความสมดุลกับความตองการ 
 แนวทางในการกําหนดกิจกรรมทางการตลาดนั้น จะไมแบงสวนการผลิตหรือการดําเนินการ
ออกจากบทบาทการตลาด ผูจัดการในธุรกิจบริการมักจะแสดงใหเห็นถึงบทบาทในการบริหารบุคคล 
การผลิต การตลาด และความรับผิดชอบทางการเงินดวย 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548: 25-26) การกําหนดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
(Marketing Strategy and Service) จะแตกตางจากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจบริการ รวมทั้งการวางแผนกล
ยุทธการตลาดก็ยังแตกตางกันในแตละธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจอ่ืน ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ 
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บริการจะเปนตัวกําหนดแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดบริการ ซึ่งลักษณะเฉพาะดังกลาว 
ไดแก 
 1.  อิทธิพลของลักษณะที่จับตองไมไดของธุรกิจบริการ อาจทําใหทางเลือกในการแขงขันเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทําไดยากมากยิ่งข้ึน เชน คนไขหาจิตแพทยไมสามารถบอกไดวา
ตนจะไดรับบริการในรูปแบบใด 
 2.  ในธุรกิจบริการผูใหบริการจะไมสามารถแยกออกจากการใหบริการไดและการใหบริการจะ
ถูกจํากัดทั้งสถานที่ และลักษณะของการบริการที่เสนอใหผูบริโภค เชน โรงเรียนสอนพิเศษ อาจารยเปน
ผูสอนและตองสอนอยูภายในหองเรียน 
 3.  บริการไมสามารถเก็บรักษาไวได ทําใหมีความเส่ียงและความไมแนนอนเกิดข้ึนในตลาด
บริการ เชน โรงภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตย คนจะแนนใหบริการไมเพียงพอ 
 4.  ความไมแนนอนในการใหบริการแตละคร้ัง ซึ่งลักษณะไมแนนอนข้ึนอยูกับวาผูใหบริการ
เปนใคร จะใหบริการที่ไหน เมื่อไร อยางไร เชน พอครัวทํางานในภัตตาคาร คุณภาพและรสชาติของ
อาหารขึ้นอยูกับสภาพจิตใจ และความพรอมในการทําอาหารเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวากระบวนการ
ของการกําหนดกลยุทธการตลาดเหมือนกันในทุก ๆ ผลิตภัณฑทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได อยางไร
ก็ตามความแตกตางอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนการวิเคราะหกอนการพัฒนากลยุทธการตลาด การตอบ
คําถามตาง ๆ ในข้ันตอนการวิเคราะหนั้นจะมีคําตอบที่แตกตางกันออกไปตามประเภทขององคกร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 434-436) กลาววาธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s เชนเดียวกับธุรกิจขายสินคาซ่ึงประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ 
(Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที่ (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และ
นอกจากนั้นยังตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม ประกอบดวย (5) บุคคล (People) หรือ พนักงาน 
(Employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) 
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถ
สรางคานิยมใหกับบริษัท (6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
presentation) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตัวอยาง 
โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา 
(Customer-Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ 
(7) กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) 
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 สิปปศิณี บาเรย (2555: 31-33) กลาวถงึปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Customer 
behevior and 7 P’s of marketing) มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. พฤติกรรมผูบริโภคกับผลิตภัณฑ (Customer behevior and product) การที่
ผูประกอบการตองการที่จะผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อให
สินคาและบริการขายได สามารถแขงขันได และเกิดความยั่งยืน ซึ่งผลิตภัณฑอาจตองแตกตางกัน อาจ
เปนส่ิงที่จับตองไดหรือเปนไปในลักษณะของการบริการ  
 2. พฤติกรรมผูบริโภคกับราคา (Customer behevior and price) การที่กําหนดของ
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่สามารถจายเงินซ้ือได ซึ่งอาจจะอิงกับหลายปจจัย 
เชน 
  2.1 ปจจัยทางการผลิต คือใหสอดคลองกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต 
ตนทุนดานเวลา ตนทุนดานพลังงาน และกําไรที่คาดหวัง  
  2.2 ปจจัยดานตําแหนงทางการตลาดและสวนแบงการตลาด เชน สินคาในหางซุปเปอร
ชีป จังหวัดภูเก็ต ต้ังราคาสินคาที่ถูกกวาหางอ่ืนๆ โดยการจัดรานแบบงายและประหยัด มี 
บุคลากรในองคกรที่มีคาแรงงานตํ่าเพื่อใหตนทนุตํ่า 
  2.3 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม การต้ังราคาในบางครั้งไมไดอยูบนความสมเหตุผล
กับตนทุน แตอาจจะมีราคาแพงอันเนื่องมาจากความตองการของผูบริโภคเอง เชน สินคา  แบรนดเนม
ตางๆ 
 3. พฤติกรรมผูบริโภคกับชองทางการจัดจําหนาย (Customer behavior and place / 
channel distribution) ผูประกอบการตองคนหาชองทางเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหได 
ในยุคปจจุบันที่ขาวสารและเทคโนโลยีมีอํานาจตอตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค การนําเสนอใหผูบริโภค
ไดรับขอมูลขาวสารหรือการซื้อสินคาและบริการไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดทันเวลา กอนที่ผูบริโภคจะมีเวลาไปสืบหาแหลงขอมูลจากคูแขงทาง
การคา เชน 
  3.1 การเปดเว็ปเพจ็การคาที่นาสนใจ 
  3.2 การมีหลายชองทางในการติดตอ และการชาระเงนิ 
  3.3 มีตัวกลางที่ชวยในการติดตอ เชน ศูนยเว็ปเพ็จเพื่อการทองเทีย่ว เอเยนซ่ี ศูนยให
ขอมูลในการทองเทีย่ว การบอกตอ (Word of mouth) 
 4. พฤติกรรมผูบริโภคกับการสงเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด (Customer 
behavior and promotion & IMC) การเขาใจถึงความตองการของผูบริโภควาตองการสินคาหรือบริการ
อยางไร คนหาแรงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งอาจเนื่องมาจากตัวผูบริโภคเองหรือผูมีอํานาจหรือมี
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สวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ ส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ออกมาใหตรงกับใจผูบริโภค สราง
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่ตองการนําเสนอโดยใชผูที่มีบุคลิกนาเชื่อถือ เชน 
  4.1 การเลือกทันตแพทยเปนตัวแทนนาเสนอสินคาประเภทยาสีฟน 
  4.2 การเลือกดาราสาวมีผมสวยเปนตัวแทนนาเสนอสินคาแชมพ/ูครีมนวดผม 
  4.3 การลดราคา การแถม การรวมกนัเปนแพค็เกจ หรือการชิงรางวัล เปนตนซึ่งส่ิงเหลานี้
อาจเปนแรงจูงใจใหซื้อสินคาหลักที่ผูประกอบการตองการขายได 
 5. พฤติกรรมผูบริโภคกับบุคลากร (Customer behavior and people) เปนกระบวนการคัด
สรรเลือกสรรกลุมคนที่เหมาะสมเพื่อทํางาน เพื่อชวยใหงานในองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางเปน
ระบบ สามารถสรางกระบวนการทํางานขององคกร และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการเปดรับขอมูลปอนกลับเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลยุทธทางการตลาดใหทันกับสถานการณและความตองการของผูบริโภคที่อาจ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
 6.  พฤติกรรมผูบริโภคกับกระบวนการ (Customer behavior and process) เปน
กระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยผูประกอบการและบุคลากรใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการกําหนดกระบวนการทํางานในหนวยงานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และสรางความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่ประกอบธุรกิจคลายกัน มีการส่ือสารภายใน
หนวยงานเพื่อการทํางานที่สอดประสานกันอยางตอเนื่องและราบร่ืน  
 7.  พฤติกรรมผูบริโภคกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Customer behavior and physical 
evidence) การจัดการกับส่ิงแวดลอมที่เปนองคประกอบของการบริการที่เปนรูปธรรมและสามารถจับ
ตองได เชน การตกแตงสถานที่ ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน ใหตรงกับ
ความตองการของตลาด และไมขัดกับส่ิงแวดลอมขององคกร  
 จากเอกสารที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบดวย 7 
ดาน ไดแก (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที่ (Place) (4) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (5) บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) (6) การสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and presentation) (7) กระบวนการ (Process) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกที่
จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน 
 
5. ประวัติโปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 
 โปงแยง แองดอย รีสอรท เปนรีสอรทที่ต้ังอยูในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม กอต้ังต้ังแต
ป 2519 ในสมัยนั้นเปนรีสอรทที่เปดใหบริการเฉพาะหองพักในสวนของรีสอรท จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 
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2537 ไดเปดรานอาหารไวสําหรับรับรองลูกคาที่มาใชบริการจนถึงปจจุบัน รีสอรทแหงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 
23 ไร ต้ังอยูในหุบที่ลอมไปดวยภูเขา แนวเทือกเขา และทิวทัศนที่เปนตนไมเมืองหนาว จุดเดนที่
นักทองเที่ยวรูจัก โปงแยง แองดอย รีสอรท คือน้ําตกใหญที่เปนตนกําเนิดของน้ําตกแมสา ซึ่งรีสอรทนี้มี
หองพักไวบริการนักทองเที่ยว จํานวน 19 หอง มีหองพักใหเลือก 3 ทิวทัศนตามความพอใจของลูกคา 
คือ หองพักวิวสวนวิวดอย หองพักริมบึงน้ํากวาง และหองพักริมลําธาร นอกจากนี้ยังมีหองอาหารไว
รับรองลูกคาถึง 190 ที่นั่ง มีพนักงานทั้งหมด 45 คน เนื่องจาก โปงแยง แองดอย  รีสอรท เปนรีสอรทอีก
แหงหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากปญหานักทองเที่ยวลดลง สงผลตอยอดขายของรีสอรท เชนเดียวกับ
โรงแรมและรีสอรทอ่ืน ๆ ทั้งนี้จะเห็นไดวากลุมนักทองเที่ยวถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอธุรกิจรีสอร
ทของผูประกอบการ   
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 มีนักวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมและรีสอรทไว
หลายทาน ดังนี ้
 ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรม
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการพิจารณา
เลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเปนอันดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานสถานที่ รองลงมา
เปนปจจัยดานบริหารหรือบุคคล ปจจัยดานราคา ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก ปจจัยดานวัสดุ
ส่ือสาร และปจจัยดานสัญลักษณตามลําดับ ผลการศึกษาแตละปจจัยในรายละเอียดมีดังนี้ (1) ปจจัย
ดานสถานที่ที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ การมีพนักงาน
บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาเปนการมีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพยสิน และความสะอาด
บริเวณสวนตาง ๆ ของโรงแรมและหองพัก (2) ปจจัยดานบริการหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมี
คาเฉลี่ยระดับความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ความสามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจ รองลงมาเปนความ
เขาใจและใหบริการที่ถูกตองและการใหบริการที่มีความปลอดภัย (3) ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ 3 อันดังแรก คือ โทรทัศน รองลงมาคือโทรศัพท
และเคร่ืองปรับอากาศ (4) ปจจัยดานวัสดุส่ือสารที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมีคาเฉล่ียระดับสําคัญ 3 
อันดับแรก คือ ญาติหรือเพื่อนแนะนํา รองลงมาเปนการใหสวนลดที่พักเปนกรณีพิเศษและการโฆษณา
ทางโทรทัศน (5) ปจจัยดานสัญลักษณที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมีคาเฉลี่ยระดับสําคัญ 3 อันดับแรก คือ 
ชื่อเสียงของโรงแรม รองลงมาเปนโรงแรมเปดใหบริการมานานและการมีปายช่ือโรงแรมแสดงใหเห็น
อยางชัดเจน (6) ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการมีคาเฉลี่ยระดับสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ราคา
หองพัก รองลงมาเปนการแสดงราคาหองพักไวชัดเจนและราคาอาหารในหองอาหาร (7) ปญหาที่



 36 

ผูใชบริการประสบในการใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาผูใชบริการมีปญหาใน
แตละดานไดแก ปญหาดานปจจัยทางการตลาด ดานสถานที่ ดานการบริการหรือบุคคล ดานส่ิวอํานวย
ความสะดวก ดานวัสดุส่ือสาร ดานสัญลักษณและดานราคามีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาอยู
ในระดับนอยที่สุดทั้งหมด 
 สินินาถ ตันตราพล (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรม
แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม พบวา (1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการของกลุมตัวอยางทัง้หมด 
คือ ราคาหองพักมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือทําเลที่ต้ัง คุณภาพของหองพักและคุณภาพการบริการ 
ตามลําดับ แตมีขอสังเกตวา หากพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองเพศ พบวาเพศหญิงกลับใหความสําคัญ
เร่ืองทําเลที่ ต้ังมาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนคุณภาพหองพัก ราคา และคุณภาพการบริการ 
ตามลําดับ ผูใชบริการชาวไทยจะใหความสําคัญเร่ืองราคามาเปนอันดับแรก รองลงมาคือคุณภาพ
หองพัก ทําเลที่ต้ัง และคุณภาพบริการ ตามลําดับ สวนชาวตางประเทศใหความสําคัญเร่ืองทําเลที่ต้ัง
มาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนราคา คุณภาพบริการและคุณภาพหองพักตามลําดับ ในสวนความพึง
พอใจที่มีตอการใชบริการ พบวา ผูใชบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระบบการรักษาความปลอดภัย
บริเวณรอบ ๆ โรงแรม เปนอันดับแรก รองลงมาคือระบบควบคุมกุญแจหองพักที่มีประสิทธิภาพ ความ
สะอาดของหองพัก การสํารองหองพักเปนไปตามที่ผูใชบริการตองการ และความคุมคาของอาหาร
กลางวันตามลําดับ แตถาพิจารณาในรายละเอียด พบวาผูใชบริการชาวไทย มีความพึงพอใจในระบบ
รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ โรงแรมเปนอันดับแรก รองลงมาคือความสะอาดของหองพัก ระบบ
ควบคุมกุญแจหองพักที่มีประสิทธิภาพ การสํารวจหองพักเปนไปตามท่ีผูใชบริการตองการ และความ
ประทับใจในอาหารมื้อกลางวันตามลําดับ สวนชาวตางประเทศมีความพึงพอใจในระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงแรมเปนอันดับแรก รองลงมาคือระบบควบคุมกุญแจหองพักที่มี
ประสิทธิภาพ การสํารวจหองพักเปนไปตามที่ผูใชบริการตองการ และความสะอาดของหองพัก
ตามลําดับ 
 กรองทอง อัมวงษ (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา (1) ลูกคามีพฤติกรรมการใชบริการ
โรงแรมเปนหมูคณะ ๆ ละ 2-4 คน ใชบริการหองพักราคาตํ่ากวา 900 บาท และใชบริการหองพักแบบ
เตียงคู มีการจองหองพักลวงหนา ระยะเวลาเขาพักตอคร้ังระหวาง 1-2 คืน ความถี่ในการใชบริการ
โรงแรมระหวาง 1-2 คร้ังตอป ไดขอมูลการบริการหองพักจากใบปลิวโฆษณา/แผนพับ ผูใชบริการ
ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกเขาพักโรงแรม (2) ลูกคาสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอดานการ
บริการของโรงแรมในระดับมาก สวนดานราคา ดานทําเลที่ต้ังของโรงแรม ดานการสงเสริมการตลาด 
และดานส่ือ/ชองทางที่ไดรับขอมูลของโรงแรม มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (3) เปรียบเทียบ
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ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ระดับการศึกษา และรายไดที่แตกตางกัน ลูกคามีระดับความพึงพอใจตอดานการบริการ ดานราคา 
ดานทําเลที่ต้ัง ดานการสงเสริมการตลาด และดานส่ือ/ชองทางที่ไดรับขอมูลของโรงแรมแตกตางกัน  
 พิไลวรรณ จารุโรจนสกุลชัย (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชบริการโรงแรม ระดับกลุม 3 ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมากเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาเปน
ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับผล
การศึกษาแตปจจัยในรายละเอียดมีดังนี้ (1) ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมี
คาเฉล่ียระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ ความสะอาดหองพัก รองลงมาคือ ดาน
การพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และดานเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกใน (2) ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากสามอันดับแรก คือการคิดราคาหองพัก เชน ถูกตองตรงความเปนจริง และราคาหองพักชวง
เทศกาลหรือวันหยุด มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ ราคาหองพัก (3) ปจจัยดานสถานที่ ที่มีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ การคมนาคม
สะดวก รองลงมาคือ ไมอยูในซอยลึก และการที่โรงแรมเห็นเดนชัด หาโรงแรมไดงาย (4) ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก 
คือ โรงแรมมีสวนลดพิเศษใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํา รองลงมาคือ การใหสวนลดในวันธรรมดาที่
ไมใชวันหยุดสุดสัปดาห และการมีเอกสารแผนพับเกี่ยวกับโรงแรม (5) ปจจัยดานบุคลากร ที่มีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับสําคัญอยูในระดับมากสามอันดันแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
นาเช่ือถือ ไววางใจได และพนักงานบริการลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ 
พนักงานสามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจลูกคา (6) ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ 
ดานหนาโรงแรมมีปายช่ือโรงแรมเห็นเดนชัด รองลงมาคือ ภายในโรงแรมมีบรรยากาศที่ดี และมีปาย
บอกทางไปยังหองจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา (7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี และดันดับสามคือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอสอบถาม และการเขาพัก สะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากัน 
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 ศศิกาญจน สุรินทรตะ (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมของผูใชบริการชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการตลาดบริการ โดยใหความสําคัญกับปจจัยดาน
บุคลากรเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
สงเสริมการขาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานส่ือที่เปนรูปธรรม และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายตามลําดับ  
 รัตนาภรณ ถาวร (2550) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการที่
พักแรมในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ใชบริการที่พักประเภท
โรงแรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป ขณะที่นักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ มีอายุ 41-50 ป สําหรับการศึกษาพฤติกรรมในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวพบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อมาทองเที่ยวอยางเดียวและนิยมทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางมากับกลุมเพื่อน และ
เดินทางมาเชียงใหมมากกวา 1 คร้ัง สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเพียงคนเดียว
และเดินทางมาเชียงใหมเปนคร้ังแรก สําหรับพฤติกรรมการใชบริการที่พักประเภทโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหมพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมพักโรงแรมที่มีที่ต้ังในเขตเมือง ทําการ
จองที่พักลวงหนาและทําการจายคาที่พักโดยใชเงินสด ขอมูลที่ใชในการหาที่พักนักทองเที่ยวชาวไทยจะ
ทราบขอมูลมาจากญาติและกลุมเพื่อน สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศหาขอมูลที่พักมาจาก
อินเตอรเน็ต ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก คือ ปจจัยที่ดานราคา 
รองลงมาคือปจจัยที่พักและปจจัยดานการสงเสริมการขายตามลําดับ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของ
ปจจัยยอยแตละปจจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวไทย คือ 
ราคาที่พักมีหลายระดับใหเลือก รองลงมาคือ ที่พักมีความสะอาด สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ คือ 
ราคาที่พักมีหลายระดับเลือก รองลงมาคือ ที่พักมีความปลอดภัยในชีวิต 
 อณุภา สายบัวทอง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา (1) นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 50 ปข้ึนไป นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญ
มาจากทวีปยุโรป ประกอบอาชีพลูกจาง สถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,501-4,000 ดอลลาร 
มีวัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อพักผอน (2) ปจจัยดานราคา ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง ปจจัยดาน
บุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการโดยรวม มีอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับมาก สวนปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานสงเสริมการตลาด
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โดยรวมมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับปานกลาง (3) นักทองเที่ยวสวนใหญมีพฤติกรรม
การใชบริการในระดับการปฏิบัติกอนและหลังการใชบริการ อยูในระดับมาก ระหวางการใชบริการ
โดยรวมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยูในระดับปานกลาง  (4) นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีขอมูล
สวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 
ตางกัน 
 นิพาภรณ ชูขํา (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเท่ียวในการเลือกใช
บริการโรงแรมในเขตอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักทองเที่ยวสวนมากเปนเพศหญิง มี
อายุอยูระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพขาราชการ รายไดเฉล่ียระหวาง 20,001-
30,000 บาท และมีถิ่นที่พักอาศัยอยูในประเทศเยอรมณี สวนดานพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม ใน
เขตอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักทองเที่ยวสวนมากจองหองพักโดยผานบริษัททัวร 
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชบริการโรงแรมมากที่สุด คือ ตัวนักทองเที่ยวเองจะเขาพักที่
โรงแรมประมาณ 2-3 คน ใชบริการ 1-2 คร้ังตอเดือน และมีคาใชจายในการใชบริการแตละครั้ง
ประมาณ 4,501-5,500 บาท ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการโรงแรม ในเขต
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักทองเที่ยวใหระดับความสําคัญกับปจจัยทางการตลาด
ในการเลือกใชบริการโรงแรม ดานกระบวนการใหบริการเปนอันดับแรก และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจนอยที่สุด คือดานราคาของโรงแรมและดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 ฉัตรปารี อยูเย็น (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวใน
การเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา (1) นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และดานการจัดจําหนายในการเลือกพัก
โรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน ในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาดให
ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาเกาะสมุยและเกาะพงันกลุมละ 2-
5 คน มีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวเพราะความงดงามตามธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว โดย
รูจักสถานที่ทองเที่ยวเกาะสมุยและเกาะพงันจากเพื่อนแนะนํา สําหรับชวงเวลาตองการมาทองเทีย่ว คือ
เดือนกรกฎาคม- กันยายน โดยนิยมทํากิจกรรมฟูลมูนปารต้ี พักอาศัยเปนเวลามากกวา 4 วัน มี
งบประมาณในการใชจายประมาณ 5,001-10,000 บาท และมีแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวใน
เกาะสมุยและเกาะพงันอีกในอนาคต นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นที่มีตอชุมชนและส่ิงแวดลอมอยูใน
ระดับมากในเรื่องสภาพแวดลอมในเกาะสมุยและเกาะพงันเหมาะสมตอการมาพักผอนและทองเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติในเกาะสมุยและเกาะพงันอยูในสภาพที่สมบูรณ และความสะอาดของชายฝงทะเล
และน้ําทะเลอยูในเกณฑที่เหมาะสมดีตอการมาทองเที่ยว (2) ผลการสมสอบสมติฐานพบวา (2.1) 
นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานราคา และดานการสงเสริม
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การตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะ พงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2.2) นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดาน
การจัดจําหนายในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะ สมุยและเกาะพงัน ในเร่ืองมีระบบการ
ใหบริการจองหองพักผานบริษัททัวรหรือตัวแทนขายหองพักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2.3) นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการ
ตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน
เกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.4) นักทองเที่ยวที่มีรายได
ตอเดือนแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.5) นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัย
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรี
สอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.6) นักทองเที่ยวที่
มีสถานภาพสมรสแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานการ
สงเสริมการตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.7) นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่
มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในเกาะสมุยและเกาะพงันในเร่ืองการมาทองเที่ยวที่เกาะสมุยและเกาะพงัน 
มีสวนชวยในการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.8) 
นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอมใน
เกาะสมุยและเกาะ พงันในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติในเกาะสมุยและเกาะพงัน อยูในสภาพที่สมบูรณ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2.9) นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมี
ระดับความคิดเห็นที่มีตอชุมชนและส่ิงแวดลอมในเกาะสมุยและเกาะพงันในเร่ืองสภาพแวดลอมใน
เกาะสมุยและเกาะพงันเหมาะสมตอการมาพักผอนและทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   
 ชลัดดา สวนพรหม (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวไทยในการเขาพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 20-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดอยู
ระหวาง 10,001-20,000 บาท สถานภาพสมรส สวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล คร้ังละ 2-4 
คน ในการใชบริการจะเลือกใชบริการดวยตนเอง ไมเคยพักแรมในจังหวัดพิษณุโลกมากอน เปนการพัก
แรมคร้ังแรก โดยจะทําการจองหองพักกอนลวงหนา มีวัตถุประสงคในการเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อการพักผอนและทองเท่ียว ระยะเวลาในการเขาพักตอคร้ัง จํานวน 1-2 คืน เลือกพักหองประเภท
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เตียงคู ราคาอยูในชวง 900-1,500 บาท ส่ือที่ทําใหรูจักโรงแรมที่ใชบริการอันดับหนึ่ง ไดแก ญาติหรือ
เพื่อนแนะนํา อันดับสอง ไดแก อินเตอรเน็ต และลําดับที่สาม ไดแก หนังสือนําเที่ยว โดยปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจใชบริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
มากที่สุด ไดแก ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักประเภทรีสอรทของนักทองเที่ยว จะเห็นไดวามี
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมีทั้งหมด 7 ดาน ไดแก (1) ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริมทาง
การตลาด (5) ดานบุคลากร (6) ดานกระบวนการ (7) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด
กรณีศึกษา  โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม มีความมุงหมายของการวิจัย (1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวที่โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม (2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่โปงแยง แองดอย  รี
สอรท จังหวัดเชียงใหม (3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีโปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และ
สถานภาพ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พักของโปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 670 คน (ขอมูลของรีสอรท, 2554) 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโปงแยง แองดอย         
รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (สุวิมล ติรกานันท.  2551: 174) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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  เมื่อ  n    คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 
   N   คือ  จํานวนประชากร 
   E   คือ  คาความคลาดเคล่ือน 
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 แทนคาในสูตรได ดังนี้ 
 

670 = 670 
n = 

1 + 670 (.05)2  2.675 
= 250 

 
 ดังนั้น จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากสูตรเทากับ 250 คน จากนั้นจะทําการ
เลือกตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
นักทองเท่ียวที่เดินทางเขาพักในรีสอรท ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ตามจํานวนกลุม
ตัวอยางที่กําหนดคือ 250 คน 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พัก
ประเภทรีสอรทของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามมี
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทีย่ว ประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย 
และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการทีพ่ักของนักทองเทีย่ว เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนเปน
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พกัของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)   
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด เปนแบบ 
สอบถามที่สรางข้ึนเปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักทองชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ของนักทองซึ่งเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating 
scale) แบบ 5 ระดับ ดังนี้ 
 
     ระดับความความคิดเห็น     คาคะแนนเทากับ 
  ความคิดเหน็มากที่สุด     5 
  ความคิดเหน็มาก     4 
  ความคิดเหน็ปานกลาง     3 
  ความคิดเหน็นอย      2 
  ความคิดเหน็นอยที่สุด     1 
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 การแปลความหมายคาเฉลีย่น้ําหนกัระดับในการเลือกใชบริการ ดังนี ้
 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50-5.00  หมายถงึ  เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นมากทีสุ่ด 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50-4.49  หมายถงึ  เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นมาก 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50-3.49  หมายถงึ  เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นปานกลาง 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50-2.49  หมายถงึ  เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นนอย 
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00-1.49  หมายถงึ  เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นนอยทีสุ่ด 
 
 ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเหน็ของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาดทีโ่ปงแยง แองดอย รีสอรท จงัหวัดเชียงใหม ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-
ended questions) มีจํานวน 1 ขอ 
 
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
       ในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนนิการสรางตามข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ศึกษาขอมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  สรางแบบสอบถาม และนําเสนอตออาจารยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงขอความใหสอดคลองกับนิยามที่กําหนดไว โดยขอความ
ทั้งหมดตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
 3.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย และนําไปใหอาจารยตรวจสอบอีก
คร้ัง 
 4.  นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกแลวในขอ 3 ไปทดลองใช (Try out) กับนักทองเที่ยวที่
เดินทางเขาพักในชวงเดือนตุลาคม 2555 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  
 5.  นําผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนําผลที่
ไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของ Cronbach โดยมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9683 
 6.  จัดพิมพแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลการวิจัยตอไป 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพักโปงแยง แองดอย  รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 250 คน  
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 2. กอนลงมือตอบแบบสอบถามผูวิจัยไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคการวิจัยและข้ันตอนการตอบ
แบบสอบถามใหนักทองเที่ยวเขาใจ จากนั้นใหนักทองเที่ยวลงมือตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  
 3. นําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหขอมูลตอไป 
  
5. การจัดกระทําขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมลูสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถี่ และรอยละ 
จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการทีพ่กัของนกัทองเที่ยว 
 เปนการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากแบบสอบถามที่รวบรวมมา โดยใชสถติิ
การหาคาความถี่ และรอยละ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
 เปนการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ โดย
ใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด 
 เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด 
บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ  โดยใชสถิติทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
  1.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 98-99) 
 

    R
IOC

n


  

 

      เมื่อ   R  แทน  ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความฃ 
      สอดคลอง 
           n  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  1.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (ชูศรี วงศรัตนะ,2541: 98-99) 
 

    
2

2
1

1
i

t

Sn

n S


 
    

 

    
   เมื่อ     แทน  สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 
         n      แทน   จํานวนขอในเคร่ืองมือ 
        Si

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 
        St

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด 
 
 2.  สถิติบรรยาย  ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
  2.1  รอยละ  (Percent)  ใชสูตร  (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 40) 
 

    100f
p

n


  

 
    เมื่อ   P      แทน คารอยละ 
    f        แทน  ความถี่ของคะแนน 
    n        แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง  

  
  2.2 คาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใชสูตร (สุวมิล ติรกานันท.  2551: 201) 
 

    X
X

N


  

 
   เมื่อ X  แทน คาเฉลี่ย 

    X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
    N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
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  2.3   การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 
 

    
2 2( )

. .
( 1)

n x x
S D

n n

  



 

 
   เมื่อ S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     (x)2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง   
     n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 3.  สถิติอนุมาน  
  3.1  การเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด กรณี 2 กลุม จะใชสูตร t-test แบบ t – dependent test มสูีตร ดังนี ้(พิสณุ ฟองศรี.  2551: 
174) 

    2 2( )
1

D
t

n D D
n




  


 

 
   เมื่อ    D     แทน  ผลตางระหวางขอมูลแตละคู 

          D  แทน  ผลรวมทั้งหมดของผลตางระหวางขอมูลแตละคู 

          D2 แทน  ผลรวมทั้งหมดของผลตางระหวางขอมูลแตละคูยกกาํลังสอง 
               n     แทน  จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคู 
 
    3.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด กรณีมากกวา 2 กลุม จะใชสูตร One-Way ANOVA มีสูตร ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท.  2551: 
266)  

    , ,b
i

w

MS
F df k n k

MS
     

 
   เมื่อ   F    แทน  คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F – Distribution) 
            MSb   แทน  ความแปรปรวนระหวางกลุม 
            MSw  แทน  ความแปรปรวนภายในกลุม 
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  3.3  เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ Scheffe เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางแตละกลุม     
ไมเทากัน โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท.  2551: 273)  
 

    1 2

1 2

1 1
w

X X
S

MS
n n




 
 

 

 

 
   เมื่อ   X L    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมที่มีคามากกวา 
          X s   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมที่มีคานอยกวา 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พัก
ของนักทองเที่ยวที่โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด ที่โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 
(3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด ที่โปงแยง 
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ ซึ่งไดแยกการ
วิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยาง โดยใชการหาคารอยละ จําแนก
ตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว โดยการหาคา   
รอยละ 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด โดยใชสถิติทดสอบดวย t-test และ One-Way ANOVA 
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 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมลูสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

 
ตาราง 1 จาํนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนและสถานภาพ 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ชาย 88 35.2 เพศ 

หญิง 162 64.8 

 รวม 250 100.0 

อาย ุ ไมเกิน 30 ป 86 34.4 

 31 - 40 ป 115 46.0 

 41 ปข้ึนไป 49 19.6 

 รวม 250 100.0 

อาชีพ ขาราชการ/พนักงานราชการ 82 32.8 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 65 26.0 
 พนกังานเอกชน 73 29.2 
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 30 12.0 

 รวม 250 100.0 

10,000 – 20,000 บาท 32 12.8 

20,001 – 30,000 บาท 83 33.2 

30,001 – 40,000 บาท 76 30.4 

รายไดตอเดือน 

40,001 บาทข้ึนไป 59 23.6 

 รวม 250 100.0 

สถานภาพ โสด 124 49.6 
 สมรส 126 50.4 
 รวม 250 100 

 
 จากตาราง 1 กลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลสถานภาพตามลักษณะเพศ พบวาสวนใหญกลุม
ตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 64.8 สวนเพศชายมีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
35.2 
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 จําแนกตามอายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 115 คน คิด
เปนรอยละ 46.0 รองลงมามีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 34.4 อายุ 41 ปข้ึนไป 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 19.6 ตามลําดับ 
 จําแนกตามอาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/พนักงานราชการ จํานวน 
82 คน คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 29.2 
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 26.0 และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 
30 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ 
 จําแนกตาม รายไดตอเดือน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.2 รองลงมามีรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 30.4 มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.6 และมีรายได 10,000 – 
20,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ 
 จําแนกตามสถานภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 126 คน คิด
เปนรอยละ 50.4 และมีสถานภาพโสด จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 49.6  
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเทีย่ว 
 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พกัของนักทองเที่ยว 
 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

วัตถุประสงค พักผอน/ทองเที่ยว 235 94.0 
การเขาพัก ประชุมสัมมนา 6 2.4 

 ติดตอธุรกิจ 9 3.6 
 รวม 250 100.0 

ส่ือออนไลน/เว็บไซด 174 69.6 
แผนพับ/ส่ิงพมิพ 28 11.2 
บริษัทนาํเที่ยว 7 2.8 

แหลงขอมูลการ 
เลือกทีพ่ัก 

เพื่อน/ญาติ 41 16.4 
 รวม 250 100.0 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

การจองหองพกั โทรศัพท 166 66.4 
 บริษัทนาํเที่ยว 6 2.4 
 ส่ือออนไลน/เว็บไซด 78 31.2 
 รวม 250 100 
ประเภทหองพกั Standard room 177 70.8 

ที่จอง Superior room 16 6.4 
 Deluxe room 57 22.8 
 รวม 250 100.0 

1- 2 คืน 215 86.0 ระยะเวลาเขาพัก 
3-4 คืน 35 14.0 

 รวม 250 100.0 

 
 จากตาราง 2 พบวาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวจําแนกตาม
วัตถุประสงคการเขาพัก พบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพักผอน/ทองเที่ยว จํานวน 235 คน 
คิดเปนรอยละ 94.0 รองลงมาเพื่อติดตอธุรกิจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.6 และเพื่อประชุมสัมมนา 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.4 
 จําแนกตามแหลงขอมูลการเลือกที่พัก พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะหาแหลงขอมูลจากส่ือ
ออนไลน/เว็บไซด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 69.6 รองลงมาจากเพ่ือน/ญาติ จํานวน 41 คน คิด
เปนรอยละ 16.4 จากแผนพับ/ส่ิงพิมพ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 11.2 และจากบริษัทนําเที่ยว 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
 จําแนกตามการจองหองพัก พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะจองหองพักทางโทรศัพท จํานวน 
166 คน คิดเปนรอยละ 66.4 รองลงมาจองผานส่ือออนไลน/เว็บไซด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
31.2 และจองบริษัทนําเที่ยว จํานวน 6 คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 จําแนกตามประเภทหองพักที่จอง พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะจองหองพักประเภท 
Standard room จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาจองหองประเภท Deluxe room 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.8 และจองหองประเภท Superior room จํานวน 16 คน คิดเปนรอย
ละ 6.4 ตามลําดับ 
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 จําแนกตามระยะเวลาท่ีเขาพัก พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะพัก 1-2 คืน จํานวน 215 คน 
คิดเปนรอยละ 86 และพัก 3-4 คืน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.0  
 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วที่มีตอปจจัยสวน

ประสมการตลาด โดยรวม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.51 0.29 มากที่สุด 
2. ดานราคา 4.19 0.39 มาก 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.89 0.40 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.40 0.81 มาก 
5. ดานบุคลากร 4.26 0.39 มาก 
6. ดานกระบวนการ 3.82 0.46 มาก 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.89 0.46 มาก 

รวม 4.14 0.29 มาก 

   
 จากตาราง 3 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยสวนประสมการตลาด โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยที่มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดมี
เพียง 1 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ( X = 4.51) สวนที่เหลือมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานราคา ( X = 4.19) ดานชองทางการจําหนาย ( X = 3.89) ดานการสงเสริม
การตลาด ( X = 4.40) ดานบุคลากร ( X = 4.26) ดานกระบวนการ ( X = 3.82) และดานลักษณะทาง
กายภาพ ( X = 3.89) 
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ตาราง 4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย
สวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชื่อเสียงของรีสอรท 4.74 0.46 มากที่สุด 
2. รีสอรทเหมาะทีจ่ะเปนสถานที่พกัผอน 4.26 0.45 มาก 
3. บริเวณโดยรอบรีสอรทมีบรรยากาศที่สวยงาม 4.29 0.48 มาก 
4. รีสอรทต้ังอยูใกลแหลงทองเทีย่วตามธรรมชาติ 4.81 0.40 มากที่สุด 
5. รีสอรทมีอากาศเยน็สบายสามารถเขาพกัไดทุกฤดูกาล 4.45 0.53 มาก 

รวม 4.51 0.29 มากที่สุด 

   
 จากตาราง 4 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการโดยรวม 
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 1 ชื่อเสียงของรีสอรท อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.74) และขอ 4 รีสอรทต้ังอยูใกลแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด 
( X = 4.81) สวนที่เหลือไดแก ขอ 2 รีสอรทเหมาะที่จะเปนสถานที่พักผอน ขอ 3 บริเวณโดยรอบรีสอรท
มีบรรยากาศที่สวยงาม และขอ 5 รีสอรทมีอากาศเย็นสบายสามารถเขาพักไดทุกฤดูกาล มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตาราง 5 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานราคา 
   

ปจจัยดานราคา X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

6. มีการกําหนดราคาหองพักอยางชัดเจน 4.26 0.46 มาก 
7. ราคาหองพกัเหมาะสมกบัสภาพหองพกั 4.18 0.48 มาก 
8. มีระบบการจายคาหองพกัที่สะดวกตอนักทองเที่ยว 4.18 0.57 มาก 
9. คุณภาพการบริการเหมาะสมกับราคาขาย 4.13 0.50 มาก 

รวม 4.19 0.39 มาก 
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 จากตาราง 5 พบวานกัทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทกุขอคําถามมรีะดับความคิดเห็น อยูในระดับมากเชนกนั 
 
ตาราง 6 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

10. รีสอรทต้ังอยูในพืน้ที่ที่สังเกตไดงาย 4.19 0.52 มาก 
11. ที่ต้ังของรีสอรทสะดวกตอการเดินทาง 4.02 0.50 มาก 
12. มีปายบอกสถานที่ต้ังของรีสอรทอยางชัดเจน 3.86 0.56 มาก 
13. สามารถติดตอกับรีสอรทไดหลายชองทาง เชน 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็คทรอนิกส 
3.84 0.62 มาก 

14. มีเอเยนซ่ีทัวรเปนส่ือกลางชวยประสานงาน 3.52 0.55 มาก 
รวม 3.89 0.40 มาก 

   
 จากตาราง 6 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอคําถามมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมากเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

ตาราง 7 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย
สวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

15. มีการประชาสัมพนัธขอมูลรีสอรทผานระบบ
อินเตอรเน็ต 

4.80 0.32 มากที่สุด 

16. มีการเผยแพรขอมูลรีสอรทผานโบรชวัร 4.32 0.55 มาก 
17. มีคูปองสวนลดราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว 4.22 0.65 มาก 
18. การใหสวนลดหองพักกบันักทองเที่ยว 4.32 0.68 มาก 
19. การขายคูปองลดราคาจากการจัดงานมหกรรมการ

ทองเที่ยว 
4.35 0.70 มาก 

รวม 4.40 0.81 มาก 

   
 จากตาราง 7 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอคําถามมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ยกเวนขอ 15 มีการประชาสัมพันธขอมูลรีสอรทผานระบบอินเตอรเน็ต มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80) 
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ตาราง 8 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย
สวนประสมการตลาด ดานบุคลากร 

 

ปจจัยดานบุคลากร X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

20. พนักงานแตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย 4.42 0.50 มาก 
21. พนักงานใหการตอนรับอยางยิ้มแยมแจมใส เต็มใจ

ใหบริการนกัทองเทีย่ว 
4.44 0.51 มาก 

22. มารยาทของพนักงานในการใหบริการนักทองเที่ยว 4.13 0.52 มาก 
23. การตอบคําถามนกัทองเที่ยวไดอยางชดัเจนและ 

เขาใจงาย 
4.03 0.52 มาก 

รวม 4.26 0.39 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอคําถามมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เชนกัน 
 
ตาราง 9 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ 
 

ปจจัยดานกระบวนการ X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

24. พนักงานมีความรูและความชํานาญในการใหบริการ
นักทองเที่ยว 

4.12 0.61 มาก 

25. การใหขอมูลที่ถกูตองแมนยาํกับนักทองเทีย่ว 4.00 0.54 มาก 
26. ความรวดเร็วในการบริการหองพัก 4.00 0.61 มาก 
27. มีพนักงานคอยดูแลนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง 3.37 0.67 ปานกลาง 
28. ความเอาใจใสและติดตามงานใหนกัทองเทีย่ว 3.69 0.62 มาก 
29. ความเสมอภาคในการใหบริการนักทองเทีย่ว 3.75 0.59 มาก 

รวม 3.82 0.46 มาก 
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 จากตาราง 9 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากยกเวน
ขอ 27 มีพนักงานคอยดูแลนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37) 
 
ตาราง 10 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ X  SD. 
ระดับความ
คิดเห็น 

30. มีการจัดภูมิทัศนภายในรีสอรทที่สวยงาม 4.83 0.38 มากที่สุด 
31. ความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพยสิน 4.10 0.39 มาก 
32. การตกแตงภายในหองพกัมีความสะอาดและสวยงาม 3.98 0.58 มาก 
33. หองพักมหีลายรูปแบบใหนักทองเทีย่วไดเลือกสรร 2.95 0.90 ปานกลาง 
34. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพกั 3.72 0.69 มาก 
35. ระบบสาธารณูปโภคภายในรีสอรท เชน น้ํา ไฟฟา 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต 
3.79 0.62 มาก 

รวม 3.89 0.46 มาก 

   
 จากตาราง 10 พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 30 มีการจัดภูมิทัศนภายใน     
รีสอรทที่สวยงาม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) ขอ 33 หองพักมีหลายรูปแบบใหนักทองเที่ยวได
เลือกสรร อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.95) สวนขอที่เหลือมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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 ตอนที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด 
 
ตาราง 11 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด จาํแนก

ตามเพศ 
 

ชาย 
(n = 88) 

หญิง 
(n = 162) ปจจัยสวนประสมการตลาด 

X  S.D X  S.D 

t p 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.55 0.31 4.48 0.26 1.824 .069 
2. ดานราคา 4.31 0.43 4.11 0.34 4.008* .000 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.92 0.45 3.86 0.35 1.160 .247 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.58 1.18 4.30 0.48 2.620* .009 
5. ดานบุคลากร 4.42 0.40 4.16 0.35 5.460* .000 
6. ดานกระบวนการ 3.92 0.58 3.76 0.35 2.695* .008 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 4.05 0.58 3.80 0.35 4.102* .000 

รวม 4.25 0.37 4.07 0.20 4.979* .000 

 
*p<.05 

 
 จากตาราง 11 พบวานักทองเที่ยวชายและหญิงมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชายมีการใชปจจัยสวน
ประสมการตลาดสูงกวานักทองเที่ยวหญิง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทั้งนักทองเที่ยวชายมีการใช
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักทองเที่ยวชายมี
การใชปจจัยสวนประสมการตลาดสูงกวานักทองเที่ยวหญิง 
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ตาราง 12 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนกัทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด จําแนกตามอายุ 

 

ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41 ปข้ึนไป 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.45 0.23 4.48 0.30 4.67 0.28 
2. ดานราคา 4.11 0.35 4.17 0.40 4.32 0.38 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.87 0.39 3.86 0.42 3.95 0.32 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.46 0.45 4.27 0.49 4.58 1.54 
5. ดานบุคลากร 4.28 0.37 4.24 0.41 4.21 0.37 
6. ดานกระบวนการ 3.83 0.39 3.81 0.50 3.81 0.44 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.80 0.43 3.93 0.46 3.94 0.46 

รวม 4.12 0.26 4.11 0.29 4.21 0.31 

   
 จากตาราง 12 พบวาพบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นกับปจจัยสวนประสมการตลาด จาํแนก
ตามอายุ พบวานักทองเที่ยวที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก         
( X = 4.12) นักทองเที่ยวที่มีอายุ 31-40 ป มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 
4.11) และนักทองเที่ยวที่มีอายุ 41 ปข้ึนไป มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 
4.21)  
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ตาราง 13 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด จาํแนก
ตามอายุ 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
แหลง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F p 

ระหวางกลุม 1.665 2  .833 10.795* .000 
ภายในกลุม 19.052 247 .077   

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
 

รวม 20.717 249    
ระหวางกลุม 1.363 2 .681 4.677* .010 
ภายในกลุม 35.988 247 .146   

2. ดานราคา 
 

รวม 37.351 249    
ระหวางกลุม .264 2 .132 .841 .433 
ภายในกลุม 38.824 247 .157   

3. ดานชองทางการจําหนาย 

รวม 39.088 249    
ระหวางกลุม 3.770 2 1.885 2.911 .056 
ภายในกลุม 159.989 247 .648   

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 163.759 249    
ระหวางกลุม .145 2 .072 .469 .626 
ภายในกลุม 38.161 247 .154   

5. ดานบุคลากร 
 

รวม 38.306 249    
ระหวางกลุม .018 2 .009 .042 .959 
ภายในกลุม 51.756 247 .210   

6. ดานกระบวนการ 

รวม 51.773 249    
ระหวางกลุม .969 2 .485 2.311 .101 
ภายในกลุม 51.805 247 .210   

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

รวม 52.774 249    
ระหวางกลุม .390 2 .195  .098 
ภายในกลุม 20.574 247 .083 2.341  รวม 

รวม 20.964 249    
 

*p<.05 
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 จากตาราง 13 พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตาม
อายุโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา ดังนั้นตองจึงทดสอบเปน
รายคูตามวิธีของ Scheffe ดังในตารางที่ 14-15 
 
ตาราง 14  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลติภัณฑ

และบริการของนกัทองเทีย่ว จําแนกตามอายุ  
 

อายุไมเกนิ 30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41 ปข้ึนไป ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ X  4.45 4.48 4.67 

อายุไมเกนิ 30 ป 4.45 - .02 .21* 
อายุ 31 – 40 ป 4.48  - .19* 
อายุ 41 ปข้ึนไป 4.67   - 

 
*p<.05 

 
 จากตาราง 14 พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ
และบริการ จําแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  2 คู คือ   
 คูที่ 1 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการของนักทองเที่ยวที่
มีอายุ 41 ปข้ึนไป ( X  = 4.67) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีอายุๆ ไมเกิน 30 ป           ( X  = 4.45) 
 คูที่ 2 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการของนักทองเที่ยวที่
มีอายุ 41 ปข้ึนไป ( X  = 4.67) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปข้ึนไป       ( X  = 4.45) 
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ตาราง 15  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคา 
จําแนกตามอายุ  

 

อายุไมเกนิ 30 ป อายุ 31-40 ป อายุ 41 ปข้ึนไป ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ X  4.11 4.17 4.32 

อายุไมเกนิ 30 ป 4.11 - .05 .20* 
อายุ 31 – 40 ป 4.17  - .15 
อายุ 41 ปข้ึนไป 4.32   - 

 
*p<.05 

 
 จากตาราง 15 พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคา 
จําแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  1 คู คือ   
 คูที่ 1 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคาของนักทองเที่ยวที่มีอายุ 41 ปข้ึนไป 
( X  = 4.32) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีอายุๆ ไมเกิน 30 ป ( X  = 4.11) 
 
ตาราง 16 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัย

สวนประสมการตลาด จําแนกตามอาชีพ 
 

ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน คาขาย 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.45 0.27 4.52 0.26 4.49 0.29 4.46 0.35 
2. ดานราคา 4.20 0.36 4.19 0.33 4.17 0.41 4.14 0.48 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.90 0.38 3.83 0.37 3.93 0.44 3.80 0.35 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.35 0.54 4.44 0.41 4.50 1.29 4.19 0.42 
5. ดานบุคลากร 4.25 0.36 4.27 0.38 4.25 0.40 4.21 0.46 
6. ดานกระบวนการ 3.85 0.36 3.83 0.45 3.78 0.49 3.81 0.58 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.91 0.36 3.88 0.46 3.87 0.52 3.90 0.54 

รวม 4.15 0.24 4.14 0.23 4.15 0.34 4.08 0.34 
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 จากตาราง 16 พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตาม
อาชีพ พบวานักทองเที่ยวที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานราชการ มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการระดับมาก ( X = 4.15) นักทองเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.14) นักทองเท่ียวที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีการใชปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.15) และนักทองเที่ยวที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีการ
ใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.08) 
 
ตาราง 17 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนก

ตามอาชีพ 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
แหลง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F p 

ระหวางกลุม .121 3 .040 .483 .694 
ภายในกลุม 20.596 246 .084   

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
 

รวม 20.717 249    
ระหวางกลุม .093 3 .031 .206 .892 
ภายในกลุม 37.258 246 .151   

2. ดานราคา 
 

รวม 37.351 249    
ระหวางกลุม .602 3 .201 1.282 .281 
ภายในกลุม 38.487 246 .156   

3. ดานชองทางการจําหนาย 

รวม 39.088 249    
ระหวางกลุม 2.334 3 .778 1.186 .316 
ภายในกลุม 161.425 246 .656   

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 163.759 249    
ระหวางกลุม .076 3 .025 .163 .921 
ภายในกลุม 38.230 246 .155   

5. ดานบุคลากร 
 

รวม 38.306 249    
ระหวางกลุม .188 3 .063 .299 .826 
ภายในกลุม 51.585 246 .210   

6. ดานกระบวนการ 

รวม 51.773 249    
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
แหลง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F p 

ระหวางกลุม .081 3 .027 .126 .945 
ภายในกลุม 52.693 246 .214   

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

รวม 52.774 249    
ระหวางกลุม .124 3 .041 .487 .692 
ภายในกลุม 20.840 246 .085   รวม 

รวม 20.964 249    
       

*p<.05 
 

 จากตาราง 17 พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตาม
อาชีพ โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวาแตกตาง
กัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตาราง 18 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนกัทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน

ประสมการตลาด จําแนกตามรายได 
 

10,000-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ข้ึนไป ปจจัยสวนประสมการตลาด 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.41 0.22 4.45 0.27 4.49 0.27 4.65 0.30 
2. ดานราคา 4.16 0.38 4.12 0.34 4.14 0.39 4.33 0.39 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.84 0.42 3.86 0.39 3.88 0.43 3.94 0.33 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.34 0.56 4.32 0.49 4.42 0.43 4.50 1.43 
5. ดานบุคลากร 4.25 0.38 4.24 0.39 4.27 0.36 4.24 0.43 
6. ดานกระบวนการ 3.88 0.45 3.77 0.42 3.81 0.47 3.87 0.47 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.94 0.43 3.82 0.42 3.91 0.47 3.94 0.49 

รวม 4.11 0.33 4.08 0.26 4.13 0.23 4.21 0.34 
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 จากตาราง 18 พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตาม
รายได พบวานักทองเที่ยวที่มีรายได 10,000-20,000 บาท มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ระดับมาก ( X = 4.11) นักทองเที่ยวที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.08) นักทองเที่ยวที่มีรายได 30,001-40,000 บาท มีการใชปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.13) และนักทองเที่ยวที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป มี
การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก ( X = 4.21) 
 
ตาราง 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด จาํแนก

ตามรายได 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
แหลง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F p 

ระหวางกลุม 1.872 3 .624 8.144* .000 
ภายในกลุม 18.845 246 .077   

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
 

รวม 20.717 249    
ระหวางกลุม 1.862 3 .621 4.303* .006 
ภายในกลุม 35.489 246 .144   

2. ดานราคา 
 

รวม 37.351 249    
ระหวางกลุม .300 3 .100 .634 .594 
ภายในกลุม 38.788 246 .158   

3. ดานชองทางการจําหนาย 

รวม 39.088 249    
ระหวางกลุม 1.279 3 .426 .645 .586 
ภายในกลุม 162.480 246 .660   

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 163.759 249    
ระหวางกลุม .068 3 .023 .145 .933 
ภายในกลุม 38.239 246 .155   

5. ดานบุคลากร 
 

รวม 38.306 249    
ระหวางกลุม .482 3 .161 .770 .512 
ภายในกลุม 51.292 246 .209   

6. ดานกระบวนการ 

รวม 51.773 249    
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ตาราง 19  (ตอ) 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
แหลง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F p 

ระหวางกลุม .632 3 .211 .994 .396 
ภายในกลุม 52.142 246 .212   

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

รวม 52.774 249    
ระหวางกลุม .584 3 .195 2.348 .073 
ภายในกลุม 20.380 246 .083   รวม 

รวม 20.964 249    
       

*p<.05 
 

 จากตาราง 19 พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตาม
แหลงขอมูลที่เลือกที่พัก โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑและ
บริการ และดานราคา ดังนั้นตองจึงทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ Scheffe ดังในตารางที่ 19-20 
 
ตาราง 20  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลติภัณฑ

และบริการของนกัทองเทีย่ว จําแนกตามรายได 
 

10,000-
20,000 บาท 

4.33 

20,001-
30,000 บาท 

4.39 

30,001-
40,000 บาท 

4.43 

40,001 บาท 
ข้ึนไป 
4.57 

ปจจัยสวนประสม
การตลาด 

X  

4.33 4.39 4.43 4.57 
10,000-20,000 บาท 4.33 - .04 -.08 -.24* 
20,001-30,000 บาท 4.39  - -.04 -.20* 
30,001-40,000 บาท 4.43   - -.16* 
40,001 บาท ข้ึนไป 4.57    - 

 

*p<.05 
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 จากตาราง 20 พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ
และบริการ จําแนกตามรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู คือ   
 คูที่ 1 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการของนักทองเที่ยวที่
มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ( X  = 4.57) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีรายได 10,000-20,000 บาท ( X  = 
4.33) 
 คูที่ 2 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการของนักทองเที่ยวที่
มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ( X  = 4.57) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีรายได 20,001-30,000 บาท ( X  = 
4.33) 
 คูที่ 3 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการของนักทองเที่ยวที่
มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ( X  = 4.57) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีรายได 30,001-40,000 บาท ( X  = 
4.33) 
 
ตาราง 21  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคา 

จําแนกตามรายได 
 

10,000-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ข้ึนไป 

ปจจัยสวนประสม
การตลาด X  

4.02 4.04 4.05 4.23 
10,000-20,000 บาท 4.02 - .04 .01 -.17 
20,001-30,000 บาท 4.04  - -.02 -.21* 
30,001-40,000 บาท 4.05   - -.19* 
40,001 บาท ข้ึนไป 4.23    - 

 
*p<.05 

 
 จากตาราง 21 พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคา 
จําแนกตามรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ   
 คูที่ 1 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคาของนักทองเที่ยวที่มีรายได 40,001 
บาทข้ึนไป ( X  = 4.23) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีรายได 20,001-30,000 บาท ( X  = 4.04) 
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 คูที่ 2 การใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคาของนักทองเที่ยวที่มีรายได 40,001 
บาทข้ึนไป ( X  = 4.23) สูงกวานักทองเที่ยวที่มีรายได 30,001-40,000 บาท ( X  = 4.05) 
 
ตาราง 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด จาํแนก

ตามสถานภาพ 
 

โสด 
(n = 124) 

สมรส 
(n = 126) ปจจัยสวนประสมการตลาด 

X  S.D X  S.D 

t p 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.46 0.27 4.55 0.29 -2.296* .023 
2. ดานราคา 4.13 0.39 4.23 0.37 -1.992* .047 
3. ดานชองทางการจําหนาย 3.90 0.41 3.86 0.37 .761 .447 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.37 0.47 4.43 1.04 -.561 .576 
5. ดานบุคลากร 4.30 0.39 4.20 0.38 2.071* .039 
6. ดานกระบวนการ 3.86 0.47 3.78 0.43 1.457 .147 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.91 0.48 3.87 0.43 .726 .469 

รวม 4.13 0.28 4.13 0.29 .112 .911 

 
*p<.05 

 
 จากตาราง 22 พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการโดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานักทองเทีย่วที่
มีสถานภาพโสดและสมรสมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา และดานบุคลากร โดยนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรสมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา สูงกวานักทองเที่ยว
ที่มีสถานภาพโสด สวนดานบุคลากรพบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาดสูงกวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้นําไปใชเปน
แนวทางใหผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ตอไป 
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวที่โปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่โปง
แยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีพัก โปงแยง 
แองดอย รีสอรท  โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 2.  นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่พัก โปงแยง 
แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 3.  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่พัก โปงแยง 
แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 4.  นักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่พัก โปงแยง 
แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 5.  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่พัก โปง
แยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 
 
 



 71 

 วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร  
   ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พักของโปงแยง แองดอย    
รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 670 คน (ขอมูลของรีสอรท. 
2555) 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโปงแยง       
แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (สุวิมล ติรกานันท, 2551: 174) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จากการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากสูตรเทากับ 250 คน จากนั้นจะทําการเลือกตัวอยางโดยวธิกีารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพัก
ในรีสอรท ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดคือ 250 คน 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาด กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามมี
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมลูสวนบุคคลของนักทองเทีย่ว ประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย 
และสถานภาพ  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนเปน
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)    
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด เปนแบบ 
สอบถามที่สรางข้ึนเปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ที่โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 
แบบ 5 ระดับ 
 ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-
ended questions) มีจํานวน 1 ขอ 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 
       ในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนนิการสรางตามข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ศึกษาขอมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  สรางแบบสอบถาม และนําเสนอตออาจารยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงขอความใหสอดคลองกับนิยามที่กําหนดไว โดยขอความ
ทั้งหมดตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
 3.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย และนําไปใหอาจารยตรวจสอบอีก
คร้ัง 
 4.  นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกแลวในขอ 3 ไปทดลองใช (Try out) กับนักทองเที่ยวที่
เดินทางเขาพักในชวงเดือนตุลาคม 2555 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  
 5.  นําผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนําผลที่
ไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของ Cronbach โดยมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9683 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพักโปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 จํานวน 250 คน  
 2. กอนลงมือตอบแบบสอบถามผูวิจัยไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคการวิจัยและข้ันตอนการตอบ
แบบสอบถามใหนักทองเที่ยวเขาใจ จากนั้นใหนักทองเที่ยวลงมือตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  
 3. นําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลําดับดังนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถี่ และรอยละ 
จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย และสถานภาพ 
 2.  วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากแบบสอบถามที่รวบรวมมา โดยใชสถิติการ
หาคาความถี่ และรอยละ 
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 3.  วิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ตอปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก 
ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการ 
และลักษณะทางกายภาพ โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด โดยใชสถิติทดสอบ-test และ One-Way ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 
 สวนที่ 1 การสรุปขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว 
 การวิจัยคร้ังนี้ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 64.8 มีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 46.0 มีอาชีพขาราชการ/พนักงานราชการ จํานวน 
82 คน คิดเปนรอยละ 32.8 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.2 มี
สถานภาพสมรส จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 50.4 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว 
 พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว พบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
การพักผอน/ทองเที่ยว จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 94.0 นักทองเที่ยวจะหาแหลงขอมูลจากสื่อ
ออนไลน/เว็บไซด จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 69.6 นักทองเที่ยวจะจองหองพักทางโทรศัพท จํานวน 
166 คน คิดเปนรอยละ 66.4 นักทองเที่ยวจะจองหองพักประเภท Standard room จํานวน 177 คน คิด
เปนรอยละ 70.8 นักทองเที่ยวจะพัก 1-2 คืน จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 86 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเท่ียวที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด 
 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด พบวานักทองเที่ยวใหความ
คิดเห็นกับปจจัยสวนประสมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาปจจัยที่มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดมีเพียง 1 ปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ( X = 
4.51) สวนที่เหลือมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานราคา ( X = 4.19) ดานชองทางการ
จําหนาย ( X = 3.89) ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 4.40) ดานบุคลากร ( X = 4.26) ดาน
กระบวนการ ( X = 3.82) และดานลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.89) 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหเปรยีบเทียบความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด
สามารถสรุปผลตามสมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ไดดังนี้ 
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 สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบพบวา นักทองเที่ยวชายและหญิงมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชายมีการใชปจจัยสวน
ประสมการตลาดสูงกวานักทองเที่ยวหญิง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 2 นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอร โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ
และบริการ และดานราคา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 3 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบพบวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานก็พบวาแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว 
 สมมติฐานขอที่ 4 นักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบพบวา นักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 5 นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบพบวา นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่พัก โปงแยง แองดอย รีสอรท โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสดและสมรสมีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา 
และดานบุคลากร ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประ 
สมการตลาด กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม  สามารถอภิปรายผลตามความมุง
หมายของการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 
 1.  การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวที่โปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามการเลือกใชบริการดังนี้ 
  1.1  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวจําแนกตามวัตถุประสงคการเขา
พัก พบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพักผอน/ทองเที่ยว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม
เปนจังหวัดที่มีปจจัยหลาย ๆ อยางที่เอ้ือตอการทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปน ทําเล
ที่ต้ังที่มี ภูเขา แมน้ํา ทิวทัศน และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะที่นักทองเที่ยวจะเลือกทองเที่ยวในเขต
จังหวัดเชียงใหม และการหาที่พักที่มีบรรยากาศที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ ถาวร 
(2550) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการที่พักแรมในจังหวัดเชียงใหม 
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อมาทองเที่ยวอยางเดียวและนิยม
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลัดดา สวนพรหม 
(2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยในการเขาพัก
โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบวา นักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อ
การพักผอนและทองเที่ยว 
  1.2  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามแหลงขอมูลการเลือก
ที่พัก พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะหาแหลงขอมูลจากส่ือออนไลน/เว็บไซด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปจจุบันสถานประกอบการไดหันมาพัฒนาชองทางการโฆษณาท่ีพักดวยการจัดทําเว็ปไซดของโรงแรม 
หรือรีสอรท เพื่อใหลูกคาหรือนักทองเท่ียวไดเห็นบรรยากาศศรีสอรท กอนตัดสินใจซ้ือบริการ อีกทั้งยัง
สะดวกตอนักทองเที่ยวในการเลือกรับบริการ ดังนั้นนักทองเที่ยวที่เขาพักในโปงแยง แองดอย รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม จึงเลือกการหาแหลงขอมูลจากสื่อออนไลน/เว็บไซด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัตนาภรณ ถาวร (2550) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการที่พักแรมใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศหาขอมูลที่พักมาจากอินเตอรเน็ต  
  1.3  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามการจองหองพัก 
พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะจองหองพักทางโทรศัพท ทั้งนี้การจองหองพักทางโทรศัพทมีความ
สะดวกอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหองพักของทางรีสอรท จากพนักงานได และเปน
การสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยววาเม่ือจองหองพักแลวจะไดหองพักอยางแนนอน  
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  1.4  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามประเภทหองพักที่จอง 
พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะจองหองพักประเภท Standard room ทั้งนี้นักทองเทีย่วจะเลือกใชบริการ
หองพักที่ราคาไมแพงแตมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวเพียงพอ อีกทั้งนักทองเที่ยวจะได
สัมผัสธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ กรองทอง อัมวงษ (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการและความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคามี
พฤติกรรมการใชบริการราคาตํ่ากวา 900 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลัดดา สวนพรหม 
(2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยในการเขาพัก
โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบวา นักทองเที่ยวจะเลือกพักหองประเภทเตียงคู ราคาอยูในชวง 900-
1,500 บาท 
  1.5  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามระยะเวลาท่ีเขาพัก 
พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะพัก 1-2 คืน ทั้งนี้การที่นักทองเที่ยวเลือกพักที่รีสอรทเพียง 1-2 คืน 
เนื่องจากนักทองเที่ยวจะเดินทางไปทองเที่ยวสถานที่แหงใหมในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรองทอง อัมวงษ (2548) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและ
ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคามีพฤติกรรม
การใชบริการระยะเวลาเขาพักตอคร้ังระหวาง 1-2 คืน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลัดดา สวน
พรหม (2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยในการ
เขาพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบวา นักทองเที่ยวจะมีระยะเวลาในการเขาพักตอคร้ัง จํานวน 1-2 
คืน 
 2.  การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี่ตอปจจัยสวนประสมการตลาด ที่โปง
แยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม พบวา  
  2.1  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการ ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก ชื่อเสียงของรีสอรท และรีสอรทต้ังอยูใกลแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ เพราะโปงแยง แองดอย รีสอรท จะมีชื่อเสียงในดานที่พักที่ติดกับธรรมชาติ มีความ
สวยงาม นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสธรรมชาติตลอดการเขาพักที่รีสอรท ดังนั้นการศึกษาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจึงมีผลกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 432 – 433) ที่กลาววาหลักการบริการมีลักษณะสําคัญที่จะมีอิทธิพล
ตอการกําหนดกลยุทธการตลาดคือ สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่น และความสะดวก
ใหกับผูที่มาติดตอ และสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548: 29-33) ที่กลาวถึง
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการในดานผลิตภัณฑบริการ จะตองพิจารณาถึงขอบเขตของ
บริการ คุณภาพของบริการ ระดับช้ันของการบริการ และสอดคลองกับแนวคิดของ สิปปศิณี บาเรย 
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(2555, 31-33) ที่กลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคกับ
ผลิตภัณฑ (Customer behevior and product) การที่ผูประกอบการตองการที่จะผลิตสินคาและ
บริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อใหสินคาและบริการขายได สามารถแขงขันได 
และเกิดความยั่งยืน ซึ่งผลิตภัณฑอาจตองแตกตางกัน อาจเปนส่ิงที่จับตองไดหรือเปนไปในลักษณะ
ของการบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ที่ไดทําการศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดาน
การตลาดที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายเปนอันดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานสถานที่ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี อยูเย็น (2552) 
ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน
เกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ในระดับมาก 
  2.2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคา ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวให
ความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวจะใหความคิดเห็นในราคาหองพักมาเปน
ลําดับตน ๆ เพราะคาใชจายในการทองเที่ยวแตละครั้งถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดคาใชจายใน
กิจกรรมตาง ๆ ดังนั้นรีสอรทจึงมีการกําหนดราคาคาหองพักไวชัดเจนเพื่อสะดวกในการตัดสินใจเขาพัก
ของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพล
ตอผูใชบริการมีคาเฉล่ียระดับสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ราคาหองพัก รองลงมาเปนการแสดงราคา
หองพักไวชัดเจนและราคาอาหารในหองอาหาร และสอดคลองกับงานวิจัย สินินาถ ตันตราพล (2546) 
ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม พบวา 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการของกลุมตัวอยางทั้งหมด คือ ราคาหองพักมาเปนอันดับแรก 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ จารุโรจนสกุลชัย (2548) ที่ไดทําการศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงแรมระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานราคา  ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือการคิดราคาหองพัก เชน ถูกตองตรงความเปนจริง และ
ราคาหองพักชวงเทศกาลหรือวันหยุด มีคาเฉล่ียเทากัน รองลงมาคือ ราคาหองพัก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อณุภา สายบัวทอง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ปจจัยดานราคามี
อิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระดับมาก 
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  2.3  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานที่ต้ังของรีสอรท สงผลตอความรูสึก
และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการวาบริเวณที่ต้ังรีสอรทมีการคมนาคมที่สะดวกและอยู
ใกลแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงาม
ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวที่จังหวัดนี้ตลอดทั้งป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ จารุโรจน
สกุลชัย (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
โรงแรมระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสถานที่ ที่มีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ การคมนาคมสะดวก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อณุภา สายบัวทอง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกใชบริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ปจจัย
ดานทําเลที่ต้ังมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตร
ปารี อยูเย็น (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพัก
โรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญ
กับปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะ 
พงัน ในระดับมาก 
  2.4  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมทาง
การตลาด ที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธขอมูลรีสอรท ผานระบบ
อินเตอรเน็ต เพราะในปจจุบันการโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางที่มีความสะดวกตอลูกคา
หรือนักทองเที่ยว อีกทั้งนักทองเที่ยวจะไดเห็นบรรยากาศของรีสอรทวามีสภาพเปนอยางไร ซึง่จะนาํไปสู
การตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สิปปศิณี บาเรย (2555, 
31-33) ที่กลาววาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งการ
สงเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด (Customer behavior and promotion & IMC) จะทํา
ใหเขาใจถึงความตองการของผูบริโภควาตองการสินคาหรือบริการอยางไร คนหาแรงจูงใจใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ โดยการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ออกมาใหตรงกับใจผูบริโภค และสรางความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่ตองการนําเสนอ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ จารุ
โรจนสกุลชัย (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการโรงแรมระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ โรงแรมมี
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สวนลดพิเศษใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํา รองลงมาคือ การใหสวนลดในวันธรรมดาที่ไมใชวันหยุด
สุดสัปดาห และการมีเอกสารแผนพับเกี่ยวกับโรงแรม  
  2.5  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวให
ความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักทองเที่ยวจะใชปจจัยดานบุคลากรในการตัดสินใจเขา
พักที่รีสอรท เพราะบุคลากรหรือพนักงานถือเปนบุคคลสําคัญในการใหบริการกับนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเขาพักที่รีสอรท สอดคลองกับแนวคิดของ สิปปศิณี บาเรย (2555, 31-33) ที่กลาวถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการวา พฤติกรรมผูบริโภคกับบุคลากร (Customer behavior and people) 
เปนกระบวนการคัดสรรเลือกสรรกลุมคนที่เหมาะสมเพื่อทํางาน เพื่อชวยใหงานในองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเปนระบบ สามารถสรางกระบวนการทํางานขององคกร และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ จารุโรจนสกุลชยั 
(2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงแรม
ระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานบุคลากร ที่มีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับสําคัญอยูในระดับมากสามอันดันแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
นาเช่ือถือ ไววางใจได และพนักงานบริการลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ 
พนักงานสามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจลูกคา  
  2.6  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการ ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยว
ใหความคิดเห็นกับปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการดานกระบวนการ ถือเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจบริการ เพราะจะประกอบไปดวยกระบวนการ
ทํางานของผูประกอบการและพนักงานที่จะอํานวยความสะดวกและใหบริการนักทองเที่ยวขณะที่เขา
พักกับรีสอรท นักทองเที่ยวจึงใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้ เพราะเขาตองไดรับความสะดวกในทุก ๆ 
ดานขณะเขาพัก พนักงานจึงตองคอยดูแลนักทองเท่ียวตลอด 24 ชั่วโมง เอาใจใสและติดตามงานให
นักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวประทับใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สิปปศิณี บาเรย (2555, 31-
33) ที่กลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการวา พฤติกรรมผูบริโภคกับกระบวนการ 
(Customer behavior and process) เปนกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
โดยผูประกอบการและบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการกําหนดกระบวนการทํางานในหนวยงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ จารุโรจนสกุลชัย 
(2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงแรม
ระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูในระดับมากสามอันดับแรก คือ มีระบบรักษาความ
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ปลอดภัยที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี และดันดับสามคือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอสอบถาม และการเขาพัก สะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากัน 
  2.7  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพ ถือเปนปจจัยหลักที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาพัก
ที่ โปงแยง แองดอย รีสอรท เพราะเปนรีสอรทที่มีชื่อเสียง ต้ังอยูในหุบที่ลอมไปดวยภูเขา แนวเทือกเขา 
มีน้ําตกใหญที่ เปนตนกําเนิดของน้ําตกแมสา บรรยากาศของรีสอรทจึงเต็มไปดวยธรรมชาติที่
นักทองเที่ยวตองการ ดังนั้นปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพ จึงมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชย (2548: 29-33) ที่กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการวามีธุรกิจบริการ
จํานวนไมมากนักที่นําลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด แมวาลักษณะ
ทางกายภาพจะเปนสวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการก็ตาม ที่ปรากฏใหเห็น
สวนใหญจะเปนการสรางสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศ หรือใชลักษณะทางกายภาพเพ่ือ
สนับสนุนการขาย และสอดคลองกับแนวคิดของสิปปศิณี บาเรย (2555, 31-33) ที่กลาวถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการวา พฤติกรรมผูบริโภคกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Customer behavior 
and physical evidence) การจัดการกับส่ิงแวดลอมที่เปนองคประกอบของการบริการที่เปนรูปธรรม
และสามารถจับตองได เชน การตกแตงสถานที่ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ   
จารุโรจนสกุลชัย (2548) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชบริการโรงแรมระดับกลุม 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อณุภา สายบัวทอง (2550) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรม
ฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชลัดดา สวนพรหม (2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวไทยในการเขาพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจใชบริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด ไดแก 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
ที่โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ พบวา 
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  3.1  เพศ: ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด พบวา นักทองเที่ยวชายและหญิงมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชายมีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาดสูงกวานักทองเที่ยวหญิง ทั้งในดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี อยูเย็น (2552) ที่
ทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน
เกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญกับ
ปจจัยทางการตลาดดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน
เกาะสมุยและเกาะ พงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2  อายุ: ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและ
บริการ จําแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักทองเที่ยวที่มีอายุ 41 ป
ข้ึนไป มีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดสูงกวานักทองเที่ยวอายุไมเกิน 30 ป และนักทองเที่ยวอายุ 
31-40 ป จากผลการศึกษาจะเห็นไดวานักทองเที่ยวที่มีอายุสูงจะใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ทั้งนี้อาจเนื่องจากคนที่มีอายุสูงจะคํานึงถึงความคุมคาที่จะจายเงินคาที่พัก ดังนั้นจึงมี
การศึกษาขอมูลและรายละเอียดของรีสอรทกอนตัดสินใจเขาพัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี 
อยูเย็น (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพักโรงแรม
และรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะ สมยุ
และเกาะพงัน ในเร่ืองมีระบบการใหบริการจองหองพักผานบริษัททัวรหรือตัวแทนขายหองพักแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3  อาชีพ: ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือก
ที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามอาชีพโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเดินทางมา
ทองเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยว ไมวาจะมีอาชีพขาราชการ/พนักงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการระดับมาก
เชนกันทุกอาชีพ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกอาชีพจะคํานึงถึงขอมูลหรือรายละเอียดของรีสอรทกอนตัดสินใจ
เขาพัก ไมวาจะเปนปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดาน
ราคา  
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  3.4  รายได: ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด พบวานักทองเที่ยวมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือก
ที่พักของนักทองเที่ยว จําแนกตามแหลงขอมูลที่เลือกที่พัก โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ
และบริการ และดานราคา โดยนักทองเที่ยวที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป มีการใชปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวสูงกวานักทองเที่ยวที่มี
รายไดตํ่ากวา ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักทองเท่ียวที่มีรายไดสูงจะเปนคนที่มีอายุมากและมีครอบครัวแลว 
ดังนั้นการจะตัดสินใจเลือกที่พักรีสอรท จึงใชขอมูลหรือปจจัยตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาให
รอบคอบและคุมคากับเงินที่จายไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี อยู เย็น (2552) ที่
ทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอรทใน
เกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดในการ
เลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.5  สถานภาพ: ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัย
สวนประสมการตลาด พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสดและ
สมรสมีการใชปจจัยสวนประสมการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา และดานบุคลากร โดยนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสมีการใชปจจัย
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา สูงกวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสด 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสจะมีครอบครัว และเม่ือเดินทางมาทองเท่ียวก็มักจะ
มากับครอบครัวเพื่อเปนการพักผอน ดังนั้นปจจัยสวนประสมการตลาดที่นักทองเที่ยวสถานภาพสมรส
คํานึงถึงมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี 
อยูเย็น (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกพักโรงแรม
และรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาดใน
การเลือกพักโรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุยและเกาะพงันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
    ขอเสนอแนะในการวิจยั 
 จากผลการการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาด กรณีศึกษา โปงแยง แองดอย  รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ดานผลิตภัณฑและบริการ ควรมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบรีสอรทใหมีบรรยากาศที่
สวยงามอยูเสมอ เพราะรีสอรทมีชื่อเสียงในดานบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ รวมถึงจํานวนหองพักควรมี
ความหลากหลาย การตกแตงควรสะอาดและสวยงามอยูเสมอ เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจใน
การเขาพักที่รีสอรทของนักทองเที่ยว 
 2.  ดานราคา ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอราคาคาหองพักที่รีสอรท
กําหนดไววามีความเหมาะสมกับการใหบริการหรือไม เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการกําหนดราคา
หองพัก เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการรีสอรทที่จะทําการขยายธุรกิจในอนาคต 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการปรับปรุงเว็ปไซดของรีสอรท เนื่องจากยังมี
รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักคอนขางนอย พรอมทั้งแจงราคาหองพักลงในเว็ปไซด เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน
ของนักทองเที่ยวกอนจะตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่พัก 
 4.  ดานการสงเสริมทางการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธสวนลดราคาคาหองพักผานเว็ป
ไซดของรีสอรท เพื่อเปนการกระตุนการตลาดใหนักทองเที่ยวสนใจ และเปรียบเทียบราคากับรีสอรทที่มี
ระดับใกลเคียงกัน และควรมีการทําโปรโมชั่นตามเทศกาลตาง ๆ ใหมากข้ึน 
 5.  ดานบุคลากร ควรมีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหเปนพนักงานเปนมืออาชีพใน
การใหบริการ เพื่อนักทองเที่ยวจะไดประทับใจ อีกทั้งพนักงานจะไดปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 6.  ดานกระบวนการ ควรจัดใหมีพนักงานคอยบริการนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได
ใหบริการนักทองเที่ยวทันทีที่นักทองเที่ยวเรียกใชบริการ 
 7.  ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงหองพักใหมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให
นักทองเที่ยวไดเลือกสรรตามความตองการ และควรเพิ่มจํานวนหองพักใหมีจํานวนมากข้ึนเพื่อรองรับ
จํานวนนักทองเที่ยวที่ตองการเขาพัก เนื่องจากโปงแยง แองดอย  รีสอรท มีชื่อเสียงดานหองพักที่สัมผัส
ธรรมชาติอยูแลว 
 
    ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบกับรีสอรทบริเวณใกลเคียง เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาปรุงปรับ
การดําเนินงานของรีสอรทตอไป 
 2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ เพื่อจะไดนําผล
การศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ 
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 3.  ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อจะไดนําผล
การศึกษามาขยายกลุมเปาหมายในการใหบริการ และเปนขอมูลพื้นฐานในการขยายธุรกิจกับ
ชาวตางชาติ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

ผลการพิจารณาขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาด  กรณีศึกษา  โปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม มีดังนี ้

 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ (คน) ขอ ปจจัยสวนประสมการตลาด 
1 2 3 รวม 

IOC สรุป 

 ดานผลิตภัณฑและบริการ       
1. ชื่อเสียงของรีสอรท 1 1 1 3 1 ใชได 
2. รีสอรทเหมาะท่ีจะเปนสถานที่พกัผอน 1 1 1 3 1 ใชได 
3. บริเวณโดยรอบรีสอรทมีบรรยากาศที่สวยงาม 1 1 1 3 1 ใชได 
4. รีสอรทต้ังอยูใกลแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ 1 1 1 3 1 ใชได 
5. รีสอรทมีอากาศเย็นสบายสามารถเขาพักไดทุกฤดูกาล 1 1 1 3 1 ใชได 
 ดานราคา       

6. มีการกาํหนดราคาหองพกัอยางชัดเจน 1 1 1 3 1 ใชได 
7. ราคาหองพกัเหมาะสมกับสภาพหองพกั 1 1 1 3 1 ใชได 
8. มีระบบการจายคาหองพกัทีส่ะดวกตอนกัทองเที่ยว 1 1 1 3 1 ใชได 
9. คุณภาพการบริการเหมาะสมกับราคาขาย 1 1 1 3 1 ใชได 
 ดานชองทางการจัดจาํหนาย       

10. รีสอรทต้ังอยูในพืน้ทีท่ี่สังเกตไดงาย 1 1 1 3 1 ใชได 
11. ที่ต้ังของรีสอรทสะดวกตอการเดินทาง 1 1 1 3 1 ใชได 
12. มีปายบอกสถานที่ต้ังของรีสอรทอยางชัดเจน 1 1 1 3 1 ใชได 
13. สามารถติดตอกับรีสอรทไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็คทรอนิกส 
1 1 1 3 1 ใชได 

14. มีเอเยนซี่ทวัรเปนส่ือกลางชวยประสานงาน 1 1 1 3 1 ใชได 
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คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ (คน) ขอ ปจจัยสวนประสมการตลาด 
1 2 3 รวม 

IOC สรุป 

 ดานการสงเสริมการตลาด       
15. มีการประชาสัมพันธขอมูลรีสอรทผานระบบอินเตอรเน็ต 1 1 1 3 1 ใชได 
16. มีการเผยแพรขอมูลรีสอรทผานโบรชวัร 1 1 1 3 1 ใชได 
17. มีคูปองสวนลดราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว 1 1 1 3 1 ใชได 
18. การใหสวนลดหองพักกับนักทองเที่ยว 1 1 1 3 1 ใชได 
19. การขายคูปองลดราคาจากการจัดงานมหกรรมการ

ทองเที่ยว 
1 1 1 3 1 ใชได 

 ดานบุคลากร       
20. พนกังานแตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย 1 1 1 3 1 ใชได 
21. พนกังานใหการตอนรับอยางยิ้มแยมแจมใส เต็มใจ

ใหบริการนกัทองเทีย่ว 
1 1 1 3 1 ใชได 

22. มารยาทของพนักงานในการใหบริการนกัทองเทีย่ว 1 1 1 3 1 ใชได 
23. การตอบคําถามนักทองเที่ยวไดอยางชัดเจนและเขาใจ

งาย 
1 1 1 3 1 ใชได 

 ดานกระบวนการ       
24. พนกังานมีความรูและความชํานาญในการใหบริการ

นักทองเที่ยว 
1 1 1 3 1 ใชได 

25. การใหขอมูลทีถู่กตองแมนยาํกับนักทองเทีย่ว 1 1 1 3 1 ใชได 
26. ความรวดเร็วในการบริการหองพัก 1 1 1 3 1 ใชได 
27. มีพนกังานคอยดูแลนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง 1 1 1 3 1 ใชได 
28. ความเอาใจใสและติดตามงานใหนักทองเทีย่ว 1 1 1 3 1 ใชได 
29. ความเสมอภาคในการใหบริการนกัทองเทีย่ว 1 1 1 3 1 ใชได 
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คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ (คน) ขอ ปจจัยสวนประสมการตลาด 
1 2 3 รวม 

IOC สรุป 

 ดานลักษณะทางกายภาพ       
30. มีการจัดภูมิทศันภายในรีสอรทที่สวยงาม 1 1 1 3 1 ใชได 
31. ความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพยสิน 1 1 1 3 1 ใชได 
32. การตกแตงภายในหองพกัมคีวามสะอาดและสวยงาม 1 1 1 3 1 ใชได 
33. หองพักมหีลายรูปแบบใหนกัทองเทีย่วไดเลือกสรร 1 1 1 3 1 ใชได 
34. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพกั 1 1 1 3 1 ใชได 
35. ระบบสาธารณูปโภคภายในรีสอรท เชน น้ํา ไฟฟา 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต 
1 1 1 3 1 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวจิัย 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง    
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

 กรณีศึกษาโปงแยง แองดอย รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 
**************************************************** 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับเก็บขอมลูเพื่อการวิจัยเทานัน้ ซึ่งคําตอบของทานจะเปน
ประโยชน   ตอพัฒนาการใหบริการของรีสอรทในอนาคต 
 2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ขอมลูสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการทีพ่กัของนกัทองเที่ยว 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
  ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยขอใหทานตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง ที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 
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ตอนที่ 1 
ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง  ใหทานทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  ทีต่รงกับสถานภาพของทาน 
 

 1. เพศ   
    1) ชาย  
    2) หญิง 
 2.  อาย ุ
    1) ไมเกิน 30 ป  
    2) 31 – 40 ป  
    3) 41 ปข้ึนไป   
 3.  อาชีพ 
    1) ขาราการ / พนกังานราชการ     
    2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    3) พนักงานเอกชน    
    4) คาขาย / ธรุกิจสวนตัว  
 4.  รายไดตอเดือน  
        1) 10,000 – 20,000 บาท    
    2) 20,001 – 30,000 บาท      
    3) 30,001 – 40,000 บาท    
    4) 40,001 ข้ึนไป 
 5.  สถานภาพ 
    1) โสด  
    2) สมรส    
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ตอนที่ 2 
พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว 

 

คําชี้แจง  ใหทานทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  ทีต่รงกับสถานภาพของทาน 
 
 6. วัตถุประสงคหลักในการเขาพัก 
   1) พักผอน / ทองเที่ยว  
   2) ประชุมสัมมนา     
   3) ติดตอธุรกิจ    
   4) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
 
 7.  แหลงขอมูลทีท่านเลือกที่พกั โปงแยง แองดอย รีสอรท อยางไร 
   1) อินเตอรเนต็ / เว็บไซต       
   2) หนังสือพิมพ / นิตยสาร  
   3) แผนพับ / ส่ิงพิมพ  
   4) บริษัทนําเที่ยว   
   5) เพื่อน / ญาติ 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 
 
 8.  ทานจองหองพักโดยทางใด 
   1) โทรศัพท       
   2) บริษัทนําเที่ยว   
   3) อินเตอรเนต็ / เว็บไซต 
   4) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 
 
 9.  ประเภทหองพกัทีท่านเลือกพัก 
   1) Standard Room            
   2) Superior Room   
   3) Deluxe Room     
  
 



 106 

 10.ระยะเวลาในการเขาพัก 
   1)  1-2 คืน        
   2)  3-4 คืน          
   3) มากกวา 4 คืนข้ึนไป     
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ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

  
 ระดับความคิดเห็น มี 5 ระดับ ดังนี ้

 5 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดมากท่ีสุด 
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดนอยที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑและบริการ 

1. ชื่อเสียงของรีสอรท      

2. รีสอรทเหมาะท่ีจะเปนสถานที่พกัผอน      

3. บริเวณโดยรอบรีสอรทมีบรรยากาศที่สวยงาม      

4. รีสอรทต้ังอยูใกลแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ      

5. รีสอรทมีอากาศเย็นสบายสามารถเขาพักไดทุก
ฤดูกาล 

     

ดานราคา 
6. มีการกาํหนดราคาหองพกัอยางชัดเจน      

7. ราคาหองพกัเหมาะสมกับสภาพหองพกั      

8. มีระบบการจายคาหองพกัทีส่ะดวกตอ
นักทองเที่ยว 

     

9. คุณภาพการบริการเหมาะสมกับราคาขาย      

 
 
 



 108 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

5 4 3 2 1 
ดานชองทางการจัดจาํหนาย  
10. รีสอรทต้ังอยูในพืน้ทีท่ี่สังเกตไดงาย      

11. ที่ต้ังของรีสอรทสะดวกตอการเดินทาง      

12. มีปายบอกสถานที่ต้ังของรีสอรทอยางชัดเจน      

13. สามารถติดตอกับรีสอรทไดหลายชองทาง เชน 
โทรศัพท อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็คทรอนิกส 

     

14. มีเอเยนซี่ทวัรเปนส่ือกลางชวยประสานงาน      
ดานการสงเสริมการตลาด 
15. มีการประชาสัมพันธขอมูลรีสอรทผานระบบ

อินเตอรเน็ต 

     

16. มีการเผยแพรขอมูลรีสอรทผานโบรชวัร      

17. มีคูปองสวนลดราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว      

18. การใหสวนลดหองพักกับนักทองเที่ยว      

19. การขายคูปองลดราคาจากการจัดงานมหกรรม
การทองเทีย่ว 

     

ดานบุคลากร 
20. พนกังานแตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย      

21. พนกังานใหการตอนรับอยางยิ้มแยมแจมใส เต็ม
ใจใหบริการนกัทองเทีย่ว 

     

22. มารยาทของพนักงานในการใหบริการ
นักทองเที่ยว 

     

23. การตอบคําถามนักทองเที่ยวไดอยางชัดเจนและ
เขาใจงาย 
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ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ 
24. พนกังานมีความรูและความชํานาญในการ

ใหบริการนกัทองเทีย่ว 
     

25. การใหขอมูลทีถู่กตองแมนยาํกับนักทองเทีย่ว      

26. ความรวดเร็วในการบริการหองพัก      

27. มีพนกังานคอยดูแลนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง      

28. ความเอาใจใสและติดตามงานใหนักทองเทีย่ว      

29. ความเสมอภาคในการใหบริการนกัทองเทีย่ว      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
30. มีการจัดภูมิทศันภายในรีสอรทที่สวยงาม      

31. ความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพยสิน      

32. การตกแตงภายในหองพกัมคีวามสะอาดและ
สวยงาม 

     

33. หองพักมหีลายรูปแบบใหนกัทองเทีย่วได
เลือกสรร 

     

34. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพกั      

35. ระบบสาธารณูปโภคภายในรีสอรท เชน น้ํา ไฟฟา 
โทรศัพท อินเตอรเน็ต 
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ตอนที่ 4 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการโปงแยง แองดอย   

รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจยั 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวปริณณตา สินเขียว 
วันเดือนปเกิด    9  มนีาคม  2523 
สถานที่เกิด     อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรีุ 
สถานที่อยูในปจจุบัน   320 ซ.รังสิต-นครนายก44 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
ตําแหนงหนาที่การทํางาน           Medical Representative  
สถานทีท่ํางาน    บริษัท อัลลายแอนซ ฟารมา จํากัด 
      444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชัน้ 20 ถ.รัชดาภิเษก  
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