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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study hotel assumption and the reason behind 

choice of hotel and lodging of foreign tourist in HUAHIN. The sample consisted of one randomly 

four hundred foreigners in HUAHIN and Amount of the sample was calculated by using Taro 

Yamane formula. The instruments used for gathering data is Questionnaire. The study was 

separated into three parts; Democratic statistic, Hotel and lodging assumption and concerning the 

choice of hotel and lodging. 

 The results of study were Most of Foreign tourists in HUAHIN were men, Aged of 

fifty-one and above, Own business, Average income per month are less than ten thousand US 

dollar, comes from Europe and Russia, The purpose of coming to HUAHIN were to travel and 

relax, Have two co-traveler, Book room, Spend more than a week in hotel, Gets hotel information 

from website, Decide choice of hotel by self, Most choose three or four star hotel. 

 The reason behind choice of hotel effected to deciding are “Take good care of customer, 

Staff’s manners, Staff have good characteristic, Provides equal service, Good overall environment, 

Located in convenient place, Value for money, Room cleanness and Can book on website”.    
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

0ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างรายได้ ให้ประ เทศ ไทย  เน่ืองจากเป็น

แหล่งท่ีมาของรายได้ หลกั   การเติบโตการท่องเท่ียวไทยไดส้ร้างโอกาสในการทาํงานทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง เช่ือมโยงธุรกิจต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั

เป็นกระบวนการ และก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นขอบเขตพ้ืนท่ีกวา้ง  เพราะเหตุน้ีอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวจึงขยายการเติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง   อีกทั้งการท่องเท่ียวมีผลกระทบต่อคนไทยจาํนวน

มากและกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต คนไทยหลาย ๆ จงัหวดัท่ีมีความพร้อม  และความสามารถ

ในการ พฒันาใหจ้งัหวดัเป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียว พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ ยงัช่วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางตอนล่างซ่ึงมีเขตแดนติดต่อกบัภาคใต ้และ

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่าง  ๆ หมู่เกาะหรือป่าเขาลาํเนาไพร  เป็น

สถานท่ีตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  จากหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ ประจวบคีรีขนัธ์เคยเป็นท่ีตั้งของเมืองนารัง  สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี  ต่อมาใน

สมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไดต้ ั้งเมืองขึ้นใหม่ขึ้นท่ีปากคลองอีรม  ช่ือว่า  เมืองบางนางรม  

และในสมยัรัชกาลท่ี  4 ไดร้วบรวมเมืองบางนางรม  เมืองกุย  และเมืองคลองวาฬเป็นเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์  ซ่ึงแปลว่าเมืองท่ีมีภูเขาเป็นหมู่  ๆ โดยมีท่ีว่าการเมืองอยูท่ี่เมืองกุย  จนกระทัง่  พ.ศ. 

2441 จึงยา้ยท่ีว่าการเมืองมาอยูท่ี่อ่าวเกาะหลกั  หรืออ่าวประจวบ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตวัเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์ในปัจจุบนั (ก่องพงษ ์บุญยการ 2550) 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะพ้ืนท่ีแคบ

เป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต ้โดยมีส่วนท่ีแคบท่ีสุดจากเขตแดนไทย-พม่าดา้นตะวนัตกจนถึงฝ่ัง

ทะเลดา้นตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยูบ่ริเวณด่านสิงขร ทอ้งท่ีตาํบลคลองวาฬ  

อาํเภอเมือง และมีความยาวจากเหนือจรดใตเ้ป็น ระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 8 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ ์อาํเภอปราณบุรี อาํเภอกุยบุรี อาํเภอทบัสะแก  
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อาํเภอสะพาน อาํเภอบางสะพานนอ้ย อาํเภอสามร้อยยอด และอาํเภอหวัหิน หรือท่ีเรียกกนัว่า เมือง

หวัหิน (ก่อพงษ ์บุญยการ 2550) 

เมืองหวัหินอยูห่่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศใตป้ระมาณ 200 กิโลเมตร  อยูติ่ดชายฝ่ัง

ทางทิศตะวนั ออกของอ่าวไทย  จดัไดว้่าเป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศริมทะเลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

ประเทศไทย หวัหินไดถ้กูเปล่ียนแปลงจากแต่เดิมท่ีเป็นชุมชนชาวประมง  มาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมในปี 2463 และเร่ิมมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟสถานีหวัหินในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ

เกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 6 (ปี พ.ศ. 2453-2468) รวมถึงพระราชวงัไกลกงัวลในรัชกาลท่ี 7 ปี พ.ศ.  

2469 พระราชวงัแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นท่ีประทบัรับรองของพระราชวงศเ์ม่ือมีการเสด็จเยอืนหวัหิน 

ปัจจุบนัหวัหินเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมาก นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวแลว้ หวัหินยงัมี

โรงแรมและสถานท่ีพกัซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองหวัหินพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันไวค้อย

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ใหเ้ขา้มาสมัผสัแหล่งอารยธรรม ประเพณีของไทยท่ีมีตลอดทั้งปี  

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของธุรกิจโรงแรม และท่ีพกั   ใน เทศบาล

เมืองหวัหิน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเขตเทศบาล หน่ึงท่ีมีการเดินทางเขา้ออกของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

จดัเป็นลาํดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย และมีสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ 

สถานประกอบการโรงแรมและท่ีพกั ท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมรองรับ นกัท่องเท่ียวจากประเทศ

แถบทวีป ทัว่โลก   เทศบาลเมืองหวัหิน ยงัเป็นสถานท่ี  ท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมากในการจดั

ประชุมและสมัมนาและเป็นท่ีตั้งของสถานประกอบการโรงแรมและท่ีพกัหลากหลายขนาด เห็นได้

ว่าเทศบาลเมืองหวัหินจึงเปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่าน ในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ี

สาํคญั  ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ หวัหิน มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเยีย่มเยยีนเพ่ือ การท่องเท่ียว และจดั

ประชุมสมัมนา ปีละมาก ๆ ซ่ึงในแต่ละปีมีรายไดเ้ขา้จงัหวดั หลายร้อยลา้นบาทตามขอ้มลูจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และแหล่งขอ้มลูจากสถานประกอบการโรงแรม

และท่ีพกั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน  เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอ หวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์

การท่องเท่ียวในเขตเทศบาลหวัหินนั้นไดรั้บความสะดวกจากเอกชน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัสร้าง

หรือจดัหาไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ในรูปแบบการประกอบธุรกิจ แต่อาจมีหลายแหล่งท่ีรัฐบาลเขา้ไป

ดูแลหรือใหเ้งินสบบัสนุนในการดาํเนินงานร่วมดว้ย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 

ภตัตาคาร ร้านอาหาร ศนูยก์ารคา้และสถานบนัเทิงต่าง ๆ แหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้ และการบริการต่าง 
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ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหเ้ขา้มา

ท่องเท่ียวและยงัส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกั เพ่ือใชเ้วลาในการท่องเท่ียวอีกดว้ย 

จากฐานขอ้มลูกองสถิติและวิจยั กรมพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ช้ีใหเ้ห็นว่าถึงแมป้ริมาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล

เมืองหวัหินเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่อตัราร้อยละของการเติบโตกลบัลดลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา

สามปีท่ีผา่นมา และขอ้มลูท่ีบ่งช้ีถึงกระแสความนิยมท่ีลดนอ้ยลงคือ ระยะเวลาการพกัแรมโดยเฉล่ีย

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลงลงจาก 3.49 วนั ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียง 3.19 วนัในปี พ.ศ. 2552 

(สถิติ OTD กรมพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2553) อีกประเด็นสาํคญัคือ 

ปริมาณการใชจ่้ายเงินโดยเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงเป็นผลให้

ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลหวัหินมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวลดลงตามไปดว้ย อาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก

หลายสาเหตุ จากหลายปัจจยั ท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็น

เป้าหมายหลกัของผูใ้หบ้ริการสถานท่ีพกั โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับตวัของผูป้ระกอบการโรงแรม และสถานท่ีพกั  ให้สอดคลอ้ง กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว  
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  อีกทั้งยงัเป็น

แนวทางในการพฒันาการบริการของผูใ้หบ้ริการท่ีพกัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้าํวิจยั

ในคร้ังน้ี 

การท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประสบการณ์ใน

การเดินทาง  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  ท่ีพกัแรม  สถานท่ีขายอาหารและเคร่ืองด่ืมร้านคา้  ส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ และบริการตอ้นรับท่ีเต็มไปดว้ยอธัยาศยัไมตรีต่อผูท่ี้

เดินทางจากบา้นของตนมายงัถ่ินอ่ืน  หากแหล่งท่องเท่ียวใดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเดินทางมา

เท่ียวกิจกรรมและบริการต่าง ๆ จะตอ้งประทบัใจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมารับบริการในเขตเทศบาลเมืองหวั

หิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

 
 

 
 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไป และพฤติกรรมในการเลือกสถานท่ีพกั ของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 
ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์
ขอบเขตดา้นประชากร ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติทั้งเพศชายและหญิงท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยูใ่นเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จาํนวน 400 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา    15 กรกฎาคม 2553  ถึง 15 สิงหาคม 2553 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบขอ้มลูพ้ืนฐาน และพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ี  
เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาการท่องเท่ียวของเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธใ์นการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียว ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเขตเทศบาลเมืองหวั

หิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
2. ทราบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี เขต

เทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ

สถานพกัแรม ในการวางแผนและพฒันากิจการใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดบัการใหบ้ริการท่ี

มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิง่ข้ึน  
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วธิีดําเนินการศึกษา 

1. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

โดยการใชแ้บบสอบถาม ในการสาํรวจ นกัท่องเท่ียวช าวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน

เทศบาลเมืองหวัหินถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

2. ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 

โดยการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย วิทยานิพนธ ์รวมทั้งบทความหนงัสือตาํราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัต่าง  ๆ 

รวมทั้งเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อทิธิพล หมายถึง กาํลงัท่ียงัผลใหส้าํเร็จ, อาํนาจท่ีสามารถบนัดาลใหเ้ป็นไปไดต่้าง 

ๆ (พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542) 

 2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หมายถึง อุตสาหกรรมการบริการ ประกอบดว้ยธุรกิจ

หลายประเภท  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงไดแ้ก่ ธุรกิจดา้นการขนส่ง ธุรกิจดา้นโรงแรมและท่ีพกั 

ธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร และธุรกิจนาํเท่ียว (ธนาวุฒิ สุภางคะรัตน์ 2552) 

 3. การท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเท่ียว ( Tourism) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งขวาง

มิไดห้มายเฉพาะ  เพียงการเดินทางเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพ่ือความสนุกสนานบนัเทิงเริงรมย์

ดงัท่ีส่วนมากเขา้ใจกนั การเดินทางเพ่ือการประชุมสมัมนา เพ่ือศึกษาความรู้ เพ่ือการกีฬา  เพ่ือการ

ติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยีย่มเยยีนญาติพ่ีนอ้ง ก็นบัว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน ความหมายของคาํว่า 

 การท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (Temporary) 

 2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary) 

3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม ท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได ้

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2545 :  6) 
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 4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย

และพาํนกัอยูค่ร้ังหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 1 คืน (24 ชัว่โมง) และไม่มากกว่า 60 วนั โดยมีวตัถุประสงค์

ในการเดินทางเขา้มาเพ่ือ 

  ก. ท่องเท่ียวพกัผอ่น มาเยีย่มญาติหรือเพ่ือมาพกัฟ้ืน ฯลฯ 

  ข. ร่วมประชุมหรือเป็นตวัแทนของสมาคม ผูแ้ทนทางศาสนา นกักีฬา ฯลฯ 

  ค. เพ่ือติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพ่ือทาํงานหารายได ้

  ง. มากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอด ณ ท่าเรือ แมว้่าจะแวะนอ้ยกว่า 1 คืน (ครรชิต มาระ

โภชน ์2553) 

 5. โรงแรม หมายถึง ท่ีพกัแรมท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ แบ่งเป็นหอ้งพกั มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกแก่นกัเดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็นรายหอ้ง (ก่อพงษ ์บุญยการ 2550) 

 10. เกสท์เฮาส์ หมายถึง บา้นท่ีดดัแปลงหรือสร้างข้ึนและแบ่งหอ้งเป็นท่ีพกัแรม โดย

เก็บค่าเช่า (ก่อพงษ ์บุญยการ 2550) 

11. ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) หมายถึง บา้นแถวท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีท่ีว่างดา้นหนา้

และ  ดา้นหลงัระหว่างร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัตวัอาคารแต่ละคูหาและมีความสูงไม่เกิน 3 

ชั้น (พรบ.ควบคุมอาคาร 2522) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ  เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ผูว้ิจยัไดด้าํเนินสรุป

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทฤษฎีแนวคิด เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 2.2 ทฤษฎีการบริการ 

 2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ทฤษฎีแนวคดิ เกีย่วกบัการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ในปัจจุบนั การท่องเท่ียวมีความสาํคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 

และการส่งเสริมความเขา้ใจดีระหว่างนานาชาติ การท่องเท่ียวมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

หลายอยา่ง แต่ตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัแยกกนัไม่ได ้เช่น เม่ือเดินทางออกจากบา้นก็ตอ้ง

เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัการคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งบนัเทิง หรือสถานท่ีอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือบริการแก่นกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางเน่ืองจากการท่องเท่ียวมีความสาํคญัและ

เก่ียวขอ้งกบัมนุษยชาติทั้งทางดา้นธุรกิจ และสงัคมวฒันธรรม ดงักล่าว  นักวิชาการดา้นการ

ท่องเท่ียวไดก้ล่าวว่า การท่องเท่ียวจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและมีความสาํคญัต่อมนุษยชาติ ใน

ดา้นการเมือง สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งยิง่ 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งขวางมิไดห้มายเฉพาะ เพียงการ

เดินทางเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพ่ือความสนุกสนานบนัเทิงเริงรมยด์งัท่ีส่วนมากเขา้ใจกนั การ

เดินทางเพ่ือการประชุมสมัมนา เพ่ือศึกษาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการ

เยีย่มเยยีนญาติพ่ีนอ้งก็นบัว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2545) ได้

อธิบาย ความหมายของคาํว่า การท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (Temporary) 

  2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary) 

  3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม  ท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้  

  ในปี พ.ศ. 2506 องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเห็นว่าเน่ืองจากคาํว่าการ

ท่องเท่ียวเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งขวาง  ดงักล่าวแลว้ จึงสมควรกาํหนดคาํจาํกดัความของคาํว่า  

นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีคา้งคืน ( International Tourist) ใหเ้ป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งขวาง

ข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจะสามารถใชเ้ปรียบเทียบ

ซ่ึงกนัและกนัไดต่้อไป โดยเสนอแนะใหป้ระเทศสมาชิกใชค้าํว่า “ผูม้าเยอืน ” (Visitors) แทนคาํว่า  

“นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งคืน” (Tourists) ซ่ึงคาํว่า ผูม้าเยอืน (Visitors) ใหห้มายถึง  บุคคลท่ีเดินทางไปยงั

ประเทศท่ีตนมิไดพ้กัอาศยัอยูเ่ป็นประจาํดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่ไปประกอบอาชีพหารายได ้

คาํว่า “ผูม้าเยอืน” จะหมายรวมถึงผูเ้ดินทาง 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งคืน ( Tourists) ไดแ้ก่  ผูเ้ดินทางมาเยอืนชัว่คราว ซ่ึงพกัอยูใ่น

ประเทศท่ีมาเยอืนตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป  โดยใชบ้ริการสถานท่ีพกัแรม ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 

และเดินทางมาเยอืนเพ่ือพกัผอ่น พกัฟ้ืน ทศันศึกษา ประกอบศาสนกิจ ร่วมการแข่งขนักีฬา ติดต่อ 
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ธุรกิจ ร่วมการประชุม  สมัมนา เป็นตน้ โดยแยกตามลกัษณะของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี  

   1.1 นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีคา้งคืน ( International Tourist) หมายถึง  

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศและพาํนกัอยูค่ร้ังหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง (1 คืน) และ 

ไม่เกิน 60 วนั 

   1.2 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีคา้งคืน (Domestic Tourist) หมายถึง อาจเป็นคนไทย

หรือคนต่างดา้วท่ีอยูใ่นประเทศไทยเดินทางมาจากจงัหวดัท่ีอยูอ่าศยัปกติของตนไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางอะไรก็ตามท่ีมิใช่ไปทาํงานหารายได ้และระยะเวลาท่ีพาํนกัอยูไ่ม่ 

เกิน 60 วนั 

  2. นกัท่องเท่ียวท่ีไม่คา้งคืน (Excursionists) ไดแ้ก่ ผูเ้ดินทางมาเยอืนชัว่คราวและอยูใ่น

ประเทศท่ีมาเยอืนนอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง และไม่ไดใ้ชบ้ริการสถานท่ี พกัแรม ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 

เช่น ผูเ้ดินทางมากบัเรือสาํราญ (Cruise) โดยแยกตามลกัษณะของนกัท่องเท่ียวไดใ้นทาํนองเดียวกนั 

คือ 

   2.1 นกัทศันาจรระหว่างประเทศ (International Excursionist) 

   2.2 นกัทศันาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionist) 

  ทั้ง นกัท่องเท่ียวประเภท Tourist และ Excursionist เป็นกลุ่มนกัเดินทาง (Traveler) ท่ี

สามารถ ติดตามการเดินทางและจดัเก็บเป็นขอ้มลูสถิติได ้

  สาํหรับประเทศไทยก็ไดย้ดึถือคาํจาํกดัความท่ีไดก้าํหนดข้ึนท่ีกรุงโรมน้ีเป็นหลกัในการ

จดนบัสถิติจาํนวน “นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศ” ซ่ึงสรุปแลว้ ก็หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยและพาํนกัอยูค่ร้ังหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 1 คืน (24 ชัว่โมง) และไม่มากกว่า 

60 วนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเขา้มาเพ่ือ 

  ก. ท่องเท่ียวพกัผอ่น มาเยีย่มญาติหรือเพ่ือมาพกัฟ้ืน ฯลฯ 

  ข. ร่วมประชุมหรือเป็นตวัแทนของสมาคม ผูแ้ทนทางศาสนา นกักีฬา ฯลฯ 

  ค. เพ่ือติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพ่ือทาํงานหารายได ้

  ง. มากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอด ณ ท่าเรือ แมว้่าจะแวะนอ้ยกว่า 1 คืน 

  2.1.2 ระบบและรูปแบบของการท่องเที่ยว 

    2.1.2.1 ระบบของการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีการเดิน

ทางเขา้มาเก่ียวขอ้งมีผูท่ี้เดินทางในระบบของการท่องเท่ียวและมีธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งจนเกิดเป็น

ระบบใหญ่ มีการอธิบายระบบของการท่องเท่ียวไวเ้ป็นแบบแผนโดยประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ

ท่ีสาํคญั  5  องคป์ระกอบ คือ 

   ส
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  1. นกัท่องเท่ียว (Tourist)  หมายถึงผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวตามเง่ือนไขมาตรฐานของแต่ละ

ประเทศ 

  2. เมืองตน้ทาง ทางการท่องเท่ียว (TGR : Traveler Generating Region) หมายถึง 

สถานท่ีตน้ทางท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางออกไปท่องเท่ียวยงัท่ีอ่ืน  ๆ

  3. เมืองผา่นทางการท่องเท่ียว (TR: Transit Route) หมายถึง สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเดิน

ทางผา่นเป็นการชัว่คราว เพ่ือผา่นไปยงัจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวในคร้ังนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะ

เป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวอยูด่ว้ยก็ได ้

  4. เมืองปลายทางทางการท่องเท่ียว (TDR: Tourist Destination Region) หมายถึง เมืองท่ี

นกัท่องเท่ียวตั้งใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว โดยมีการตั้งเป้าหมายไวก่้อนออกเดินทางซ่ึงอาจจะมี

มากกว่า 1 เมืองในการเดินทางแต่ละคร้ัง 

  5. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง การประกอบธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวโดยการนาํปัจจยัต่างๆมาผลิตเป็นสินคา้และบริการในหลากหลายรูปแบบสาํหรับ

นกัท่องเท่ียว 

    2.1.2.2 รูปแบบของการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว สามารถจดัแบ่ง

ท่ีได ้หลากหลายรูปแบบดงัท่ี ธนกฤต สงัขเ์ฉย (2550) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งรูปแบบของการท่องเท่ียว 

ไวด้งัน้ี 

  1. รูปแบบการท่องเท่ียวตามภูมิศาสตร์การเดินทางและถ่ินพาํนกัของนกัท่องเท่ียว 

สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

    1.1 การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ( International Tourism) คือการเดินทาง

ไปยงัต่างประเทศ ประกอบดว้ยรูปแบบการท่องเท่ียว 2 รูปแบบคือ การท่องเท่ียวขาออก (Outbound 

Tourism) และ การท่องเท่ียวขาเขา้ (Inbound Tourism) 

    1.2 การท่องเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) คือ การเดินทางท่ีมี

ภูมิศาสตร์เฉพาะภายในอาณาเขตของแต่ละประเทศ ประกอบดว้ยบุคคล 2 กลุ่มคือ นกัท่องเท่ียว

ภายในประเทศ (Domestic Tourist) และ นกัท่องเท่ียวขาเขา้ (Inbound Tourist) 

   2. รูปแบบการท่องเท่ียวตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง 

    2.1 การท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลินและการพกัผอ่น คือ การท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวตอ้งการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง โดยใชเ้วลาว่างจากวนัหยดุเดินทางไปท่องเท่ียวใน 

ลกัษณะท่ีสบายๆ 
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    2.2 การท่องเท่ียวเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ คือ การเดินทางเพ่ือใหก้าร

ปรึกษาทางธุรกิจ  การเดินทางเก่ียวกบัการขายสินคา้ การเดินทางเพ่ือการประชุมสมัมนา เป็นตน้  

    2.3 การท่องเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษ อาจจดัแบ่งไดด้งัน้ี 

      2.3.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ  การท่องเท่ียวอยา่งมีความ

รับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ

นิเวศ  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการ

ท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพ่ือมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  

      2.3.2 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ การเดินทางท่องเท่ียวไปยงั

พ้ืนท่ีชุมชนเกษตรกรรม  สวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตัว์  และสตัวเ์ล้ียงแหล่ง

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าต่าง ๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจน  สถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตร ท่ีทนัสมยั ฯลฯ  เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม ความสาํเร็จและ

เพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลกัษณะต่าง ๆ  ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ บน

พ้ืนฐานความรับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษา  สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีนั้นๆ  

      2.3.3 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั คือ การท่องเท่ียวรูปแบบพิเศษ

ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีลกัษณะทา้ทาย ต่ืนเตน้ เช่น กิจกรรมปีนเขา 

 กิจกรรมการล่องแก่ง หรือการเดินป่าระยะไกลเป็นตน้ 

      2.3.4 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา คือ การท่องเท่ียวท่ีเดินทางใน

แหล่งธรรมชาติท่ีมีสณัฐานธรณีท่ีงดงามแปลกตา เช่น หินผา โพรงถํ้า เพ่ือการศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของโลก ทั้ง ดิน หิน แร่ ฟอสซิล เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเพลิดเพลิน ความรู้ 

 บนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ 

      2.3.5 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม คือ การ

เดินทางไปเยอืนสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภณัฑ ์แหล่งสถาปัตยกรรม นิทรรศการ

ทางศิลปะ หรือการแสดงต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งสถานท่ีทางศาสนกิจ 

      2.3.6 การท่องเท่ียวชมงานประเพณี คือ การเดินทางท่องเท่ียว

เพ่ือชมงานประเพณีต่าง ๆ ในรอบปี ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้น ๆ จดัข้ึน นกัท่องเท่ียวไดรั้บความ

เพลิดเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจต่อสภาพสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

บนพ้ืนฐานของการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ 

  3. รูปแบบการท่องเท่ียวตามลกัษณะของการจดัการเดินทาง 

3.1 การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่ม

แบบ 
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เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  (GIT-Group Inclusive Tour) คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะ

ตั้งแต่ 11 คนข้ึนไป  

   3.2 การท่องเท่ียวแบบอิสระ ( FIT–Foreigner Individual Tourism) คือ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางดว้ยตนเองโดยอิสระ 

 การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวหลายรูปแบบซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง  เช่น แรงจูงใจในการเดินทาง ประเภทของการคมนาคมขนส่ง จาํนวน

นกัท่องเท่ียว และลกัษณะของค่าใชจ่้าย (ศรันยา วรากุลวิทย ์2546) 

 

 2.1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นคาํท่ีประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คือ คาํว่า 

อุตสาหกรรม ( Industry) กบัคาํว่า การท่องเท่ียว ( Tourism) โดยความหมายของ

อุตสาหกรรม และ 

 การท่องเท่ียว มีดงัน้ี 

  อุตสาหกรรม (Industry) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 

กิจกรรมท่ีใชทุ้นและแรงงานเพ่ือผลิตส่ิงของหรือจดัใหมี้บริการ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว    

  การท่องเท่ียว ( Tourism) หมายถึง การเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ ( 1) เดินทาง

จากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ( Temporary) (2) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

(Voluntary) และ (3) เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม ท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือ 

รายได ้

  กล่าวโดยสรุป อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  หมายถึง  การประกอบธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวโดยการนาํปัจจยัต่าง  ๆ มาผลิตเป็นสินคา้และบริการในหลากหลายรูปแบบสาํหรับ

นกัท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง เช่น ธุรกิจนาํเท่ียว ภตัตาคาร  ท่ีพกั

แรม และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวทางออ้ม เช่น  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัแรม ธุรกิจ

การเกษตร ทั้งน้ีธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัสามารถผลิตสินคา้พร้อมทั้งบริการผสมผสานกนั 

  พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไดร้ะบุว่า อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว หมายความว่า อุตสาหกรรมท่ีจดัใหมี้หรือใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งภายในและ

ภายนอกราชอาณาจกัรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง 

  (1) ธุรกิจนาํเท่ียว 
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  (2) ธุรกิจโรงแรมนกัท่องเท่ียว 

  (3) ธุรกิจภตัตาคาร สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

  (4) ธุรกิจการขายของท่ีระลึกหรือสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียว 

  (5) ธุรกิจการกีฬาสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

  (6) การดาํเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการ

ดาํเนินงานอ่ืนใดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชกันาํหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว 

 

  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม

บริการ ซ่ึงมีลกัษะของกระบวนการผลิตเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมทัว่ๆไป กล่าวคือมี 

  1. โรงงาน ไดแ้ก่ อาณาบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืน เป็นบริเวณท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่

ยาก มีสถานท่ีพกัและบริการท่ีสะดวกพอสมควรเหมาะสาํหรับการพกัอยูช่ัว่คราว 

  2. วตัถุดิบ ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีชกัจูงใหน้กัท่องเท่ียวสนใจมาชม 

  3. การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ มีการลงทุน

สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีพกัผอ่น เป็นตน้ 

  4. การใชแ้รงงานเพ่ือสร้างสาธารณูปโภค การผลิตสินคา้และบริการ 

  5. ผลิตผล ไดแ้ก่บริการของธุรกิจท่ีประกอบกนัเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น 

 โรงแรม ภตัตาคาร บริษทันาํเท่ียว เป็นตน้ 

  6. การส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หผ้ลผลิตเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย มี

การรณรงคใ์หเ้กิดความตอ้งการซ้ือผลผลิตเหล่าน้ีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

  จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้ปรียบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ  ตรงท่ี

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตจะไม่ส้ินเปลืองสูญหาย  หากมีการควบคุมป้องกนัดว้ยการวางแผนพฒันา

อยา่งมีระบบ ทั้งยงัไม่ตอ้งลงทุนดา้นการขนส่งเพ่ือนาํผลผลิตออกมาขาย  แต่ผูซ้ื้อจะเดินทางมาซ้ือ

ถึงท่ี จึงกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูงและในระยะสั้น 

(ครรชิต มาระโภชน์ 2553) 

 2.1.4 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

 จากงานวิจยัของ ก่อพงษ ์บุญยการ (2550) กล่าวไวว้่า การท่องเท่ียวถือไดว้่าเป็นระบบ

ยอ่ยระบบหน่ึงในสงัคม ซ่ึงมีปฏิสมัพนัธก์บัระบบอ่ืนๆ ของสงัคมอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ  ในขณะท่ี

การท่องเท่ียวไดรั้บอิทธิพลจากระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือระบบอ่ืน  ๆ ของประเทศ  การ

ท่องเท่ียวก็มีอิทธิพลต่อระบบเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั  นอกจากนั้นภายในระบบการท่องเท่ียวก็ยงัมี

ระบบยอ่ย ๆ ท่ีมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัเช่นกนั  
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 การพิจารณาการท่องเท่ียวในเชิงระบบจะทาํใหเ้ขา้ใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของ

การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ  ตอ้งพิจารณาระบบยอ่ย  และองคป์ระกอบ  หนา้ท่ีของแต่ละ

องคป์ระกอบ และความสาํคญัขององคป์ระกอบเหล่านั้น รวมถึงพิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบ

การท่องเท่ียวดว้ย ระบบการท่องเท่ียวอาจจาํแนกได ้2 ระบบ ยอ่ยดงัต่อไปน้ี คือ  

 1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Tourism Resources) อนัประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียว  

ตลอดจนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพของ

ทรัพยากรนั้นๆ  ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตลอดจนวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

 2. บริการการท่องเท่ียว  (Tourism Service) เป็นส่วนของอุปสงคใ์นการท่องเท่ียวท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  ทางการตลาดอาจพิจารณาไดท้ั้งตวันกัท่องเท่ียวเอง  กิจกรรม  รูปแบบ

หรือกระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

 ในแต่ละระบบยอ่ยซ่ึงไดแ้ก่  ทรัพยากร ทางการท่องเท่ียวและบริการการท่องเท่ียว  มี

องคป์ระกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั แต่มีความสมัพนัธต่์อกนั นอกจากน้ียงั

มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มนอกระบบอีกดว้ย  ส่ิงแวดลอ้มนอกระบบ  ไดแ้ก่  ลกัษณะ

ทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว ภูมิอากาศ ชุมชน กิจกรรมทางสงัคม และทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

ในพ้ืนท่ี ระบบนิเวศวิทยาบนบก ในนํ้ าและอากาศ ตลอดจนการบริหารการปกครองพ้ืนท่ีท่องเท่ียว  

ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มนอกระบบเหล่าน้ีนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวในทางออ้มแลว้  ยงัไดรั้บ

อิทธิพลจากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 2.1.5 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

 กิจกรรรมทางการท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือนกัท่องเท่ียว สินคา้

ท่องเท่ียวและธุรกิจอุตสาหกรรม สินคา้ท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ  กล่าวคือ  เป็นสินคา้ท่ี

รวบรวมเอาสินคา้และบริการทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเขา้ไวด้ว้ยกนั  เช่น  

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม  ประเพณี  อธัยาศยัไมตรีของคนไทย  สาธารณูปโภคประเภทต่าง

ฯลฯ ลกัษณะและส่วนประกอบของสินคา้ท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่  
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 ประการแรก สินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติมกัมีลกัษณะเป็นสินคา้

สาธารณะตวัอยา่งเช่น  ชายหาด  นํ้าตก  ภูเขาและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน  ๆ เป็นตน้  ซ่ึงการควบคุมจาํนวน

นกัท่องเท่ียวทาํไดย้ากและตน้ทุนสงัคมในการจดัการรักษาส่ิงแวดลอ้มสูง  

 ประการท่ีสอง ความปลอดภยัและสาธารณูปโภคเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของสินคา้

ทางการท่องเท่ียวซ่ึงมกัตอ้งใชก้ารลงทุนมาก  จึงจะสามารถใหบ้ริการในราคาถกูได้  ประเทศ

สิงคโปร์เป็นตวัอยา่งท่ีดีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไร้ส่ิงจูงใจ แต่สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้าก ทั้งท่ี

สิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเลก็  ๆ ความสาํเร็จน้ีเป็นผลมาจากความมีประสิทธิภาพของระบ บ

สาธารณูปโภค  เช่น  การส่ือสารโทรคมนาคม  ระบบการคมนาคม  การบริการดา้นสุขอนามยั

สาธารณะ และระบบความปลอดภยั  

 ประการท่ีสาม  คนและวฒันธรรมทอ้งถ่ินนบัเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั  โดยเฉพาะ

สาํหรับการท่องเท่ียว  

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลายคือ ประเภทท่ีใชทุ้น  แรงงาน  

หรือวฒันธรรมอยา่งเขม้ขน้ มีผูป้ระกอบการทั้งใหญ่และเลก็ รวมถึงเศรษฐกิจทั้งในและนอกระบบ  

(Informal sector) เช่น แผงลอยขายอาหาร  รถรับจา้งร้านคา้แผงลอย  เป็นตน้  (ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด  

2546)  

 2.1.6 ขอบเขตของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว  

 จากงานวิจยัของ ก่อพงษ ์บุญยการ (2550) กล่าวไวว้่า ขอบเขตของพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวนั้นไม่ไดเ้ร่ิมตน้เม่ือนกัท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมซ้ือสินคา้ทางการท่องเท่ียวแต่จะเกิดข้ึนโดย

แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  

 1. ก่อนการซ้ือ (Before purchase) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะเดินทางก็

จะเร่ิมหาขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  

 2. เม่ือไดต้ดัสินใจซ้ือ (Actual purchase) เป็นขั้นท่ีนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงโรงแรมท่ีจะ

พกั บริษทัทวัร์ท่ีจะเลือกใชบ้ริการ บริษทัการบินท่ีจะอยากใชบ้ริการ  

 3. หลงัการซ้ือ (After purchase) สินคา้ทางการท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีมีความซบัซอ้นสูง

และการซ้ือขายไม่ไดส้ิ้นสุดทนัทีเหมือนสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป  แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก

และความไวว้างใจท่ีมีต่อสินคา้และบริการนั้นอีกดว้ย  

 

 2.1.7 โครงสร้างการท่องเที่ยว  

 1.  โครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว  (Infrastructure) ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็น

ส่ิงก่อสร้างหลกั  ๆ เช่น ถนน สะพาน  สนามบิน  สถานีรถโดยสาร  หรือสถานีรถไฟ  เคร่ืองอาํนวย
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ความสะดวกต่าง  ๆ ระบบการส่ือสารคมนาคมอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกแก่

นกัท่องเท่ียว ในการเดินทางเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั  ปกติแลว้  โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีรัฐบาลของประเทศต่าง  ๆ ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน

การท่องเท่ียวจะเป็นผูจ้ดัสร้างไวใ้ห ้โดยอาศยังบประมาณซ่ึงไดม้าจากภาษีท่ีพลเมืองของประเทศ

เป็นผูเ้สียใหก้บัรัฐบาล (ก่อพงษ ์บุญยการ 2550) 

 2.  โครงสร้างระดบัสูงทางการท่องเท่ียว  (Superstructure) จะประกอบดว้ยส่ิงอาํนวย

ความสะดวกสบายต่าง ๆ แก่นกัท่องเท่ียว เช่นสถานท่ีพกัแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร บริการต่าง 

ๆ แหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้  ศนูยก์ารคา้และสถานบนัเทิงต่าง  ๆ เป็นตน้  ตามปกติแลว้แหล่งอาํนวย

ความสะดวกเหล่าน้ี  เอกชนจะเป็นผูจ้ดัสร้างหรือจดัหาไวค้อยบริการนกัท่องเท่ียวในรูปของการ

ประกอบธุรกิจ  แต่อาจมีหลายแห่งท่ีรัฐบาลเขา้ไปดูแลหรือใหเ้งินสนบัสนุนการดาํเนินงานดว้ย  

โครงสร้างทั้งสองประการน้ีเม่ือรวมกนัเขา้กบัแหล่งท่องเท่ียวก็จะส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จอยา่ง

ชดัเจนในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียว  สามารถท่ีจะผลิตแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนเขา้มา

เท่ียวนอ้ยใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งดียิง่ (ก่อพงษ ์บุญยการ 2550) 

 

 2.1.8 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว  

 แหล่งท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ  

 1. แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  (Natural Attractions) หรือท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม

ตามธรรมชาตินั้นประกอบดว้ย  สภาพภูมิอากาศ  (Climate) ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  (Scenery) และสตัว์

ป่า (Wildlife) นบัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความสาํเร็จในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้าก

ท่ีสุด แต่แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวตอ้งไดรั้บการดูแลและบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว

ท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทาํลายความสวยงามลงได ้ 

 2. แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (Manufactured Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ตรงขา้มกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คือแหล่งท่องเท่ียวนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  แต่

เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น เมืองใหญ่ ๆ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ไปเท่ียวชมส่ิงก่อสร้าง

และสถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์  ศาสนสถาน  สถานท่ีท่ีรัฐบาลก่อสร้างข้ึน  พระราชวงั  หรือ

อาคารเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีสาํคญั  

 3. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต  (Culture and Folk ways) ยงัมีกลุ่ม ของ

นกัท่องเท่ียวอีกจาํนวนไม่นอ้ยท่ีสนใจความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต  วฒันธรรมหรือวิถีชีวิต

ของชนกลุ่มนอ้ยรวมถึงพิธีกรรม  พิธีการงานฉลองร่ืนเริงต่าง  ๆ ศิลปะการแสดง  ดนตรี  เพลง

พ้ืนบา้น การร่ายรํา การละเล่นตลอดจนงานหตัถกรรม 
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แนวความคดิเกีย่วกบัอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยว  

 ตุ้ย ชุมสาย , หม่อมหลวง  และญิบพนั  พรหมโยธี  (2527) ไดนิ้ยามว่า  “อุปสงคต่์อการ

ท่องเท่ียว” หมายถึง ความปรารถนาของคนท่ีจะจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงเพ่ือซ้ือบริการท่องเท่ียวสาํหรับ

การท่องเท่ียว  

 ฉลองศรี  พมิลสมพงศ์  (2542) ไดนิ้ยามว่า  “อุปสงคข์องการท่องเท่ียว ” คือ การท่ี

นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการ  มีอาํนาจซ้ือ  และมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้และบริการท่ี

กาํหนดในเวลานั้น  ๆ ความตอ้งการสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  ยอ่ม

หมายถึงการเพ่ิมหรือลดลงของอุปสงคข์องการท่องเท่ียวดว้ย  อุปสงคข์องการท่องเท่ียวนบัว่ามี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากอุปสงคก์ารท่องเท่ียวเป็นตวัผลกัดนัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการ

ซ้ือขายสินคา้ทัว่ไป และสินคา้การท่องเท่ียวอยา่งอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะธุรกิจยอ่ยท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น โรงแรม  บริษทันาํเท่ียว  และสายการบิน  เป็นตน้  ซ่ึงจะ

ช่วยเพ่ิมการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ิน และจะนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือใหมี้

ความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว  และทาํใหธุ้รกิจท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากข้ึน  ความ

เจริญกา้วหนา้ของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่าง  ๆ จะ

เป็นส่ิงจูงใจให้ นกัลงทุนสนใจมาลงทุนธุรกิจท่องเท่ียวมากข้ึน  ทั้งประชาชนและนกัลงทุนต่างก็

พยายามใหน้กัท่องเท่ียวมากข้ึนเพ่ือผลทางรายได้  และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวน้ีสามารถกระจาย

ไปสู่ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจยอ่ยอ่ืน  ๆ ในลกัษณะทวีคูณ  (Multiplier Effect) อนัก่อใหเ้กิดการเพ่ิม

รายไดแ้ละนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ  

 ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดอุปสงคข์องการท่องเท่ียว  การเดินทางท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของวิถี

ชีวิตสงัคมปัจจุบนั ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดอุปสงคก์ารท่องเท่ียว มีดงัน้ี  

 

  1. ปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการในการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ความเจริญกา้วหนา้

ทางดา้นเทคโนโลย ีการสร้างบา้นแปลนเมือง การมีรายไดใ้นระดบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี  อาชีพและ

การมีเวลาว่างมากข้ึน  การพฒันาการทางดา้นโทรคมนาคมขนส่ง  และการส่ือสาร  ตลอดจนการ

แลกเปล่ียนในดา้นต่าง ๆในยคุโลกาภิวฒัน์ เป็นตน้  

 2. ปัจจยัดึงดูดใหเ้กิดการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ความพร้อมของอุปทานของการท่องเท่ียว  

ความสะดวกในการท่องเท่ียว อธัยาศยัของคนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว ราคาสินคา้และบริการของ

การท่องเท่ียว กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นตน้  

 

   ส
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แนวคดิเกีย่วกบัอุปทานของการท่องเที่ยว  

 ตุ้ย ชุมสาย, หม่อมหลวง และญิบพนั พรหมโยธี (2527) ไดนิ้ยามไวว้่า “อุปทานของการ

ท่องเท่ียว ” หมายถึง  สินคา้และบริการ  (ผลิตภณัฑ์ ) ทุกชนิดท่ีเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวจดัใหมี้  เพ่ือ

ตอบสนอง อุปสงคข์องนกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นอุปทานท่ีปรากฏในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมหรือ

รูปธรรมก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนก็ตาม อุปทานน้ีเองจะเป็นตวัการสาํคญัในการดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวใน

สถานท่ีนั้น ๆ  

 ลกัษณะของอุปทานทางการท่องเท่ียว สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัน้ี  

 1. เป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได้  (บริการ ) ผลผลิตสุดทา้ยจะเป็น  “ความรู้สึก ” การซ้ือขาย

เป็นการตกลงกนัล่วงหนา้ ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพไดเ้หมือนกบัการซ้ือขายสินคา้อยา่งอ่ืน  

 2. เป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีไร้ร่องรอย หรือเป็นสินคา้ส่งออกจาํบงั  ในการขายสินคา้

หรือบริการจะไม่มีตวัตนสินคา้ (เพราะเป็นบริการ) ไม่มีค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค แต่

ผูบ้ริโภคจะเป็นฝ่ายเดินไปยงัแหล่งผลิตสินคา้เอง  

 3. ความไม่แน่นอนของคุณภาพสินคา้และบริการ  เน่ืองจากการท่องเท่ียวเกิดจากการ

ผสมผสานของสินคา้และบริการต่างชนิดต่างประเภทเขา้ดว้ยกนั  จึงเป็นผลทาํใหก้ารควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ทาํไดย้าก เน่ืองจากมีปัจจยัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพดินฟ้า

อากาศ การจราจร สถานการณ์ทางการเมือง เป็นตน้  

 4. ปริมาณ  คุณภาพ  และกรรมสิทธ์ิ  ในส่วนของปริมาณและคุณภาพของสินคา้และ

บริการจะไม่ลดลงตามจาํนวนท่ีขายแต่จะคงสภาพหรือปริมาณคงเดิมหรือเท่าเดิม หากมีการจดัการ

การพฒันา และอนุรักษท่ี์เหมาะสม ส่วนในเร่ืองของกรรมสิทธ์ิก็จะไม่ถกูเปล่ียนมือไปเป็นของผูซ้ื้อ

เหมือนสินคา้อ่ืน ๆ  

 5. ผลผลิตไม่สามารถกกัเก็บไวใ้ชต่้างเวลาได้  เช่น ปริมาณจาํนวนหอ้งพกัและแรงงาน

จะมีปริมาณคงท่ีในช่วงเวลา  ณ ขณะนั้น  ไม่สามารถสะสมจาํนวนหอ้งพกัและแรงงานท่ีเหลือ

นาํไปใชใ้นช่วงเวลาอ่ืนได ้ดงันั้น การคาดคะเนแนวโนม้จึงเป็นวิธีท่ีจะช่วยในการจดัเตรียมสินคา้

และบริการอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมซ่ึงจะนาํไปสู่ดุลยภาพท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานของการท่องเท่ียว

เท่ากนัได ้ 

 

2.2 ทฤษฎีการบริการ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2541)  ไดใ้หค้วามหมายของการบริการว่า  เป็นกิจกรรม

ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
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 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2548) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่าเป็น กิจกรรมของ

กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible good) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ี

ไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้

 

2 2.2.1 ลกัษณะเฉพาะของการบริการ 

 ธุรกิจการบริการเป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งเปราะบางมากกว่าธุรกิจอ่ืนท่ีเนน้การขายสินคา้ 

หรือผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากไม่มีอะไรมาวดัไดว้่าการบริการนั้นดีแค่ไหน นอกจากการวดัโดยความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ  ไดก้าํหนดลกัษณะเฉพาะของการบริการไวซ่ึ้งมีอยู ่5 ลกัษณะดงัน้ี 

 1. ความไม่มีตวัตน  (Intangibility) หมายถึง การบริการต่างๆท่ีส่งมอบจากผูใ้หบ้ริการ 

ไปยงัผูรั้บบริการ โดยท่ีการบริการนั้นผูรั้บบริการไม่สามารถท่ีจะจบัตอ้ง มองเห็น และสมัผสัได้

จากการใชป้ระสาทรับรู้อยา่งปกติทัว่ไป การบริการยงัไม่สามารถท่ีจะแยกส่วนจากกนัได ้ว่าส่วน

ไหนดี ส่วนไหนไม่ดี เพราะความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมกัจะวดัจากการบริการโดยรวม 

 2. ความแยกจากกนัไม่ไดร้ะหว่างผูบ้ริการและ ผูรั้บบริการ  (Inseparability) หมายถึง 

การบริการจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือทั้งสองฝ่ายอยูด่ว้ยกนั ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ท่ี

สามารถท่ีจะสร้างความสมัพนัธข์องการบริการนั้นได ้คือหากไม่มีผูใ้หบ้ริการ การบริการก็จะไม่

เกิดข้ึน เช่นกนัหากไม่มีผูรั้บบริการ การบริการก็จะไม่เกิด ดงันั้นผูใ้หบ้ริการท่ีดีจึงควรท่ีจะมี

ช่องทางท่ีจะสามารถใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือสร้างสถานท่ีท่ีจะเกิด

ความสมัพนัธข์องการบริการนั้น ๆ ได ้

 3. การเก็บรักษาไม่ได ้(Perish Ability) หมายถึง การสูญเสียค่าใชจ่้ายต่างๆไปโดยเปล่า

ประโยชน์ โดยมิไดก่้อรายไดจ้ากการท่ีจดัใหมี้การบริการนั้นข้ึน ส่วนใหญ่การบริการจะเนน้คน 

และเคร่ืองอตัโนมติัในการใหบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรท่ีจะตอ้งจา้งพนกังาน 

ลงทุนในเคร่ืองอตัโนมติัใหเ้หมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป และตอ้งเพียงพอท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 4. ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน  (Fluctuating Demand) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะใช้

บริการของผูรั้บบริการ ในแต่ละวนั แต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากนั เน่ืองจากความตอ้งการของผูรั้บบริการ

ไม่สามารถบอกไดว้่ามีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการตอนไหน ซ่ึงความไม่แน่นอนน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยั

หลายๆดา้น จึงส่งผลใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละวนั หรือแต่ช่วงเวลาไม่เท่ากนั ผูใ้หบ้ริการ

ตอ้งบริหารการบริการใหเ้หมาะสมตามสภาพความไม่แน่นอนของความตอ้งการ 

 5. ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง  Variability or Heterogeneity) หมายถึง 

ความแตกต่างในการบริการ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ การเอาใจใส่ ความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
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น่าเช่ือถือ และความปลอดภยั เป็นตน้ จากท่ีกล่าวขา้งตน้ความแตกต่างน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการ

บริการท่ีใชพ้นกังานเป็นผูส่้งมอบการบริการ ซ่ึงพนกังานแต่ละคน แต่ละวนั การบริการยอ่ม

แตกต่างกนัไปตามความพร้อมในการบริการของผูใ้หบ้ริการผูน้ั้น ซ่ึงความไม่พร้อมของผูใ้หบ้ริการ

ส่งผลกระทบต่อการบริการอยา่งแน่นอน และอาจทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2548) 

 

 2.2.2 คุณภาพการให้บริการ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่าคุณภาพการใหบ้ริการมีลกัษณะ 10 ประการ

ดงัน้ี  

 1. การเขา้ถึงลกูคา้ (Access) หมายถึง บริการท่ีใหก้บัลกูคา้  ตอ้งอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นเวลาและสถานท่ีแก่ลกูคา้  คือ  ไม่ใหล้กูคา้คอยนาน  ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม  ซ่ึงแสดงถึง

ความสามารถของการเขา้ถึงลกูคา้ เช่น สามารถจองท่ีพกัและจ่ายเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  

 2. การติดต่อส่ือสาร  (Communication) หมายถึง  ความสามารถในการสร้าง

ความสมัพนัธแ์ละส่ือสารความหมายไดถ้กูตอ้งชดัเจน  ใชภ้าษาท่ีง่าย  สุภาพและรับฟังผูใ้ชบ้ริการ

เช่น พนกังานเสิร์ฟอาหารสามารถแนะนาํรายการอาหารใหก้บัลกูคา้ได ้เป็นตน้  

 3. ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานบริการ

ท่ีรับผดิชอบอยา่งถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ เช่น พนกังานหอ้งอาหารมีความรู้  และความสามารถ

เช่ียวชาญในการใหบ้ริการอาหาร เป็นตน้  

 4. ความมีนํ้ าใจ  (Courtesy) หมายถึง  ความมีไมตรีจิตท่ีดี  มีความสุภาพ  รู้จกัใหเ้กียรติ

ผูอ่ื้น จริงใจ  มีนํ้ าใจ  และเป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงาน  โดยเฉพาะผูใ้นบริการท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บั

ผูรั้บบริการ  เช่น พนกังานจะตอ้งแสดงการตอ้นรับแขกดว้ยรอยยิม้  มีท่าทีท่ีอ่อนโยน  และพดูจา

สุภาพเรียบร้อย เป็นตน้  

 5. ความน่าเช่ือถือ  (Credibility) หมายถึง  ความสามารถในดา้นการสร้างความเช่ือมัน่

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตของผูป้ฏิบติังานบริการ  เช่น เม่ือลกูคา้มาใชบ้ริการท่ีโดยไม่ทราบว่าอยู่

ในช่วงท่ีลดราคาพิเศษ พนกังานควรคิดค่าบริการลกูคา้ในราคาท่ีลดพิเศษ เป็นตน้  

 6. ความไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาํเสนอผลิตภณัฑบ์ริการ

ตามคาํมัน่สญัญาท่ีใหไ้วอ้ยา่งตรงไปตรงมาและถกูตอ้ง  เช่น การบริการหอ้งพกัไดต้รงกบัท่ีลกูคา้

จองไวทุ้กประการ  
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 7. การตอบสนองลกูคา้ (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มในท่ีจะช่วยเหลือ

และพร้อมท่ีจะใหบ้ริการลกูคา้อยา่งทนัที เช่น ลกูคา้มีปัญหาในการใชบ้ริการต่าง ๆ พนกังานจะตอ้ง

ใหค้วามสนใจต่อปัญหา แนะนาํและใหข้อ้มลูกบัลกูคา้โดยตรง  

 8. ความปลอดภยั  (Security) หมายถึง  สภาพท่ีปราศจากอนัตราย  ความเส่ียงภยั  และ

ปัญหาต่างๆ เช่น จดัใหมี้พนกังานรักษาความปลอดภยัไวรั้กษาความปลอดภยั ตลอด 24ชัว่โมง  

 9. การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  (Tangible) หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือ

สามารถจบัตอ้งไดใ้นการใหบ้ริการ  เช่น การตกแต่งสถานท่ีและบริการใหล้กูคา้  การใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ เพ่ืออาํนวยความสะดวกต่าง ๆ การแต่งกายของผูป้ฏิบติังานบริการ เป็นตน้  

 10. การเขา้ใจและรู้จกัลกูคา้  (Understanding and Knowing Customer) หมายถึง  ความ

พยายามในการคน้หา และทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการของลกูคา้  รวมทั้งการใหค้วามสนใจใน

การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เช่น พนกังานโรงแรมช่วยเหลือในการหาหอ้งพกัใหล้กูคา้ 

 

2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547 : 63–79) ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 

ของสินคา้นั้นโดยพ้ืนฐานจะมีอยู่  4 ตวั ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการ

ส่งเสริมการตลาด  แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ  จะมีความแตกต่างจากส่วน

ประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ  จะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังาน  กระบวนการในการ

ใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ  

ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดว้ย 7Ps ตามแนวคิดของ Payne (1993) 

ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนกังาน กระบวนการ 

ใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 1. ผลิตภณัฑ์  (Product) บริการจะเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึง  แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มี

ตวัตน  (Intangible product) ไม่สามารถจบัตอ้งได้  มีลกัษณะเป็นอาการนาม  ไม่ว่าจะเป็นความ

สะดวก  ความรวดเร็ว  ความสบายตวั  ความสบายใจ  การใหค้วามเห็น  การใหค้าํปรึกษา  เป็นตน้  

บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบมาจากหลายปัจจยั

ท่ีประกอบกนั ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์  

ความรวดเร็วและต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของสถานท่ีรวมถึงอธัยาศยั

ไมตรีของพนกังานทุกคน 

 2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทาํ

ใหธุ้รกิจมีรายไดสู้งข้ึน  การตั้งราคาตํ่าจะทาํใหร้ายไดข้องธุรกิจนั้นตํ่า  ซ่ึงอาจนาํไปสู่สภาวะ
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ขาดทุนไดอ้ยา่งไรก็ตามก็มิไดห้มายความว่าธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่น

สภาวะของการมีคู่แข่งหากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก  แต่การของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูงกว่า

คู่แข่งมากเท่ากบัราคาท่ีเพ่ิมยอ่มทาํใหล้กูคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่า

ก็จะนาํมาสู่สงครามราคา  เน่ืองจากคู่แข่งรายอ่ืนสามารถลดราคาไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วในมุมมอง

ของลกูคา้  การตั้งราคามีผลเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของลกูคา้และราคาของการ

บริการเป็นปัจจยัสาํคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บ กล่าวคือ ราคาสูง  คุณภาพในการบริการ

น่าจะสูงดว้ย  ทาํใหม้โนภาพหรือความคาดหวงัของลกูคา้ต่อบริการท่ีไดจ้ะรับสูงดว้ย  แต่ผลท่ี

ตามมาคือ  บริการตอ้งมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลกูคา้ไดใ้นขณะท่ีการตั้งราคาตํ่า  
ลกูคา้มกัคิดว่าจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพดอ้ยตามไปดว้ย  ซ่ึงถา้หากตํ่ามาก  ๆ ลกูคา้อาจจะไม่ใช้

บริการได ้เน่ืองจากไม่กลา้เส่ียงต่อบริการท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริการเป็นเร่ืองท่ี

ซบัซอ้นยากกว่าการตั้งราคาของสินคา้มาก ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็นเงินท่ีลกูคา้ตอ้ง

จ่ายออกไปเพ่ือการรับบริการกบัธุรกิจหน่ึง  ๆ ดงันั้นการท่ีธุรกิจตั้งราคาไวสู้ง  ก็หมายความว่า

ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย ผลท่ีตามมาก็คือลกูคา้จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง  
หรืออยา่งนอ้ยจะเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีจะไดรั้บ 

 3. การจดัจาํหน่าย  (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  

 4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความ

คลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํใหไ้ดใ้นทุกรูปแบบ ไม่

ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การใหข่้าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผา่น

ส่ือต่าง  ๆ ซ่ึงบริการท่ีตอ้งการเจาะลกูคา้ระดบัสูง  ตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธช่์วยสร้าง

ภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลกูคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งตํ่า  
ตอ้งอาศยัการลดแลกแจกแถมเป็นตน้ 

 เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด 

หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ ( Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจาํ ( Remind) 

ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย 

(Personal  Selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Nonperson  Selling) เคร่ืองมือ
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ในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้

หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing 

Communication  (IMC)]โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

 5. บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือ ก (Selection) 

การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มี

ความคิดร่ิเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence and Presentation) 

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ตวัอยา่ง โรงแรมตอ้ง

พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ (Customer-Value 

Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน  ๆ ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ือง

เอทีเอม็  เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ  การตกแต่งสถานท่ี  ลอ็บบ้ี ลานจอดรถ  สวน หอ้งนํ้ า การตกแต่ง  
ป้ายประชาสมัพนัธ์  แบบฟอร์มต่าง  ๆ ส่ิงต่าง  ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลกูคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทน

คุณภาพของการใหบ้ริการ กล่าวคือ ลกูคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการ

เลือกใชบ้ริการ  ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิง่ดูหรูหรา  และสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมี

คุณภาพตามไปดว้ย 

 7. กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดร้วดเร็วและ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) กระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัมาก  ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ  หรือเคร่ืองมือทนัสมยัใน

การทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได้  เน่ืองจากการใหบ้ริการ

โดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ  การสอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้  การ

ใหบ้ริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกนั

อยา่งดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มทาํใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลกูคา้ 

 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 1. กฤษฎิ์  กาญจนกติติ  (2541) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม  ในอาํเภอ

เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา  คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท่องเท่ียวในอาํเภอเมือง
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จงัหวดัเชียงใหม่  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  คือ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัในการเลือกใชโ้รงแรม คือ ปัจจยัดา้นราคา อตัราค่า

หอ้งพกั  ความสะดวกสบาย  ระบบความปลอดภยั  สภาพหอ้งพกั  และการบริการ  ตามลาํดบั  ส่วน

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวต่างประเทศ  ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการเลือกใชโ้รงแรม  คือ ดา้นสภาพ

หอ้งพกั  ความสะดวกสบาย  อตัราค่าหอ้งพกั  ระบบความปลอดภยั  และการบริการ  ตามลาํดบั  ใน

ดา้นส่ือท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรมของผูใ้ชบ้ริการ  พบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยไดรั้บอิทธิพล

จากส่ือประเภทนิตยสารและวารสารการท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา  คือ ส่ือประเภทหนงัสือพิมพ์  

ซ่ึงใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโรงแรมในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ชาวต่างประเทศไดรั้บอิทธิพลการตดัสินใจเลือกใชโ้รงแรมจากส่ือประเภทสารสนเทศ  มากท่ีสุด  

รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทแผน่พบัและใบปลิว สาํหรับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีชาวต่างประเทศ

พบเม่ือพาํนกัอาศยัในประเทศไทย  คือ ปัญหาดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ซ่ึงส่วนมากมีปัญหา

เก่ียวกบัภาษาในการติดต่อส่ือสารระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศ  รองลงมาคือดา้น

อาชญากรรม ระดบัราคาสินคา้ไม่เหมาะสม  ดา้นท่ีพกัและโภชนาการ  ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มายงั

ประเทศไทยตอ้งการท่ีพกัท่ีสะดวกสบาย และมีความปลอดภยัควบคู่ไปกบัดา้นอ่ืน ๆ 

 2. ประกาศิต  ทองเจอืเพชร ( 2544)  ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกา ซ่ึงทาํการศึกษาถึงลกัษณะทัว่ไป

ของตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทย ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกา  พฤติกรรมและ

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกา และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภูมิจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศท่า

อากาศยานดอนเมือง ประกอบกบัการใชส้ถิติพรรณนา และสถิติไคสแควใ์นการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของตลาดการท่องเท่ียวของประเทศไทย พบว่า ในตลาดระหว่าง

ประเทศ นกัท่องเท่ียวจากตลาดเอเชียตะวนัออกเขา้มาท่องเท่ียวมากท่ีสุด ส่วนตลาดนกัท่องเท่ียว

จากกลุ่มทวีปอเมริกาเขา้มาท่องเท่ียวเป็นอนัดบัสาม 

 ส่วนท่ี 2 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเป็นเพศ

ชาย มีอาย ุ31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นผูบ้ริหาร 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า เดินทางมาเพ่ือพกัผอ่น และมากบัเพ่ือน ก่อน

เดินทางจะหาขอ้มลูจากหนงัสือนาํเท่ียว มีจาํนวนพกัเฉล่ีย 13.58 วนั และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อ

วนั 106 เหรียญสหรัฐ 
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 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ประทบัใจในความเป็นมิตรของคนไทย

มากท่ีสุด และคาดว่าจะกลบัมาท่องเท่ียวอีก 

 ส่วนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความสาํคญัของสินคา้ทางการ

ท่องเท่ียวมีความสมัพนัธก์บัเพศ ระดบัความสาํคญัของราคามีความสั มพนัธก์บัเพศ การศึกษาและ

รายได ้และประเภทของระดบัราคามีความสมัพนัธก์บัอาย ุและการศึกษา ประเภทของการส่งเสริม

ทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัอาย ุ

 3. ขวญัหทัย สุขสมณะ (2545) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  (Description Statistics) แสดงเป็นตาราง

ร้อยละ ความถ่ี  และค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชบ้ริการใน

การพิจารณาเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย อนัดบัแรก คือปัจจยัดา้นสถานท่ี 

รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นบริการหรือบุคคล ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ปัจจยั

ดา้นวสัดุส่ือสาร  และ ปัจจยัดา้นสญัลกัษณ์  ตามลาํดบั  ส่วนปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการประสบในการใช้

บริการโรงแรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงรายคือความสะดวก  ดา้นวสัดุส่ือสาร  ดา้นสญัลกัษณ์  

รวมถึงดา้นราคา  

 4. สินินาถ ตนัตราพล (2546) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกและความพึงพอใจ

ในการใชโ้รงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  แสดงเป็นตาราง  ความถ่ี  

ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด คือราคาหอ้งพกั รองลงมาคือทาํเลท่ีตั้ง คุณภาพหอ้งพกั และคุณภาพบริการตามลาํดบั  โดย

นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือคุณภาพของหอ้งพกั  ทาํเล

ท่ีตั้ง และคุณภาพบริการ ตามลาํดบั ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยมีความพึงพอใจในระบบรักษาความปลอดภยับริเวณโดยรอบโรงแรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมา

คือความสะอาดของหอ้งพกั  ระบบควบคุมกุญแจหอ้งพกัท่ีมีประสิทธิภาพ  การสาํรองหอ้งพกั

เป็นไปตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ และความประทบัใจในอาหารม้ือกลางวนั  ตามลาํดบั  สาํหรับชาว

ต่างประเทศ ใหค้วามสาํคญักบัทาํเลท่ีตั้งเป็นสาํคญั รองลงมา คือ ราคา คุณภาพบริการ และคุณภาพ

หอ้งพกั  ตามลาํดบั  ในดา้นความพึงพอใจ  พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความถึงพอใจใน

ระบบรักษาความ ปลอดภยับริเวณโดยรอบโรงแรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือระบบควบคุมกุญแจ

หอ้งท่ีมีประสิทธิภาพ  การสาํรองหอ้งพกัเป็นไปตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการและความสะอาดของ

หอ้งพกั ตามลาํดบั  

 5. วรรัช  จนัทรภัทร  (2547) ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชค้วามถ่ีร้อยละ  แบบจาํลองโล
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จิท (Logit Model) เทคนิคการวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด  (Maximum 

Likelihood Estimates : MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธี  Marginal Effects ในการวิเคราะห์  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การตกแต่ง ระยะเวลาในการเขา้พกัแรม และ

ราคาหอ้งพกั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในอาํเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศ  

 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.50 ส่วนมากมีอายรุะหว่าง 21-

30 ปี ร้อยละ 35.50 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสด ร้อยละ 48 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีจาํนวนมาก คิดเป็นร้อนละ 47.50 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 38.5 กลุ่มตวัอยา่งมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นทวีปยโุรปมากท่ีสุด ร้อยละ 45.50 โดยรายได้

เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วงระหว่าง 100,001-500,000 บาท ร้อยละ 40.00 ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ

เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือการท่องเท่ียวและพกัผอ่นมากท่ีสุด คือร้อยละ 70.00 และเคยมา

จงัหวดัเชียงใหม่มากว่า 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.00 

 ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ α = 0.10 ถา้รายเฉล่ียต่อเดือนเพ่ิมข้ึน มีโอกาส

ทาํใหก้ารเลือกใชบ้ริการท่ีมีระดบัราคาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไปของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน 

เช่นเดียวกบัปัจจยัทางดา้นการตกแต่ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีระดบัราคาตั้งแต่ 

1,000 บาทข้ึนไป ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  α = 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วน

ระยะเวลาหรือจาํนวนวนัในการเขา้พกัโรงแรมท่ีลดลง มีโอกาสทาํใหก้ารเลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ี

มีระดบัราคา 1,000 บาทข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ α = 0.01 และปัจจยัราคาหอ้งพกั

ท่ีเพ่ิมข้ึนมีโอกาสทาํใหก้ารเลือกใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีระดบัราคา 1,000 บาทข้ึนไปลดลง ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ α = 0.05 

 6. จรีะพรรณ   แก่นศึกษา (2547) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือทราบถึงระดบัความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศขณะท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

โดยทาํการสุ่มสาํรวจตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม

ภาษาองักฤษ  
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 ผลการสาํรวจพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.50 และเพศ

หญิงคิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  28.80 ระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาต รี คิดเป็นร้อยละ  55.30 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่มกัจะเดินทางมาเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 49.30 ระยะเวลาพาํนกัอยู่

ในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง 7-15 วนั วตัถุประสงคข์องการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาเพ่ือเป็นการมาพกัผอ่น /ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 81.80 ผูร่้วมเดินทาง

ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ซ่ึงการเดินทางจะเดินทางมาเอง คิดเป็นร้อย

ละ 54.80 ส่วนผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย คือ เพ่ือน /

เพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า มาจากตวัแทนบริษทันาํเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.00  

 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัดา้ยต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้ นแหล่ง

ท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ดา้นโรงแรมท่ีพกั ดา้นภตัตาคาร ร้านอาหาร ดา้นร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ท่ี

ระลึก และดา้ นบริษทันาํเท่ียว โดยใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square ณ ระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อปีก่อนหกัภาษีของกลุ่มตวัอยา่ง และความพึงพอใจต่อดา้นต่างๆ ไม่มี

ความสมัพนัธก์นั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่ายอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

 7. โชตพิฒัน์ ศรีธนิตเกยีรต ิ(2548) ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา  คือ เพ่ือศึกษา

ปัจจยัท่ีกาํหนดในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดั

เชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

ใน เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีการเก็บ  รวบรวมขอ้มลูดว้ยการใชแ้บบสอบถาม  ผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว  มีสาเหตุมาจาก  การไดรั้บ

คาํแนะนาํจากเพ่ือน การวางแผนสาํรองท่ีพกัล่วงหนา้ ส่วนระดบัราคาของหอ้งพกัท่ีเลือกใชบ้ริการ  

จะแปรผนัตามระดบัรายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นอนัดบัแรก คือ ทาํเลท่ีตั้งของโรงแรม รองลงมาคือบรรยากาศ  

และราคาของหอ้งพกัตามลาํดบั  ส่วนดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  พบว่า

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยา่งมากในดา้นทาํเลท่ีตั้ง  พนกังานของทางโรงแรมและ

คุณภาพของหอ้งพกั มีความพึงพอใจรองลงมาในดา้นระบบรักษาความปลอดภยั  และความคุม้ค่า

ของราคาหอ้งพกั  
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 8. อณุภา สายบัวทอง (2550)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิล

ตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด ์สปา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ท  แอนด ์สปา โดยศึกษาปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสญัชาติ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน สถานภาพสมรส 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนั  หวัหิน รีสอร์ท  แอนด ์สปา  7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้น

กระบวนการ 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีปยโุรป ประกอบอาชีพลกูจา้ง สถานภาพสมรส มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,501-4,000 ดอลล่าร์ มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพ่ือพกัผอ่นเท่านั้น  

 ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งและปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเลือกใชโ้รงแรมฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด ์สปา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้น

พฤติกรรมก่อนการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดและปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนั หวั

หิน รีสอร์ท แอนด ์สปา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้นพฤติกรรมระหว่างการใชบ้ริการ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ

มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกใชโ้รงแรมฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ท  แอนด ์สปา ของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้นพฤติกรรมก่อนการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 9. ก่อพงษ์ บุญยการ (2550)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจของ

นกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัใน อาํเภอ ปราณบุรี จงัหวดั  ประจวบคีรีขนัธ์  ในการศึกษา  

พฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัใน อาํเภอปราณบุรี 

จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธจ์ากการศึกษา พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนมากมีอายอุยูใ่นช่วง 31 

- 40 ปี มีสญัชาติไทย  และพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  โดยท่ีส่วนใหญ่แต่งงานแลว้  ส่วนมากจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั  และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง  10,000-30,000 

บาท 
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 ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีปราณบุรีเป็นคร้ังแรก  โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดใน

การเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีปราณบุรี คือ มีเพ่ือนแนะนาํใหม้าเท่ียว ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นั้นจะอยูใ่นวยัทาํงาน  จุดประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวจึงเป็นการพกัผอ่น  มี

รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช่กรุ๊ปทวัร์ เพราะส่วนใหญ่บุคคลท่ีเดินทางมาดว้ย คือ เพ่ือน เน่ืองดว้ย

วนัทาํงานมีวนัหยดุเฉพาะเสาร์ - อาทิตย ์จึงมีการพกัคา้งแรม 1 คืน เป็นส่วนมาก พาหนะท่ีใชใ้นการ

เดินทางส่วนใหญ่เป็นรถยนตส่์วนตวั  ในส่วนของค่าใชจ่้าย  มีการใชจ่้ายสาํหรับการท่องเท่ียวอยู่

ในช่วง  1,000 - 3,000 บาท คิดเป็น  10% ของรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อีกทั้งการ

ตดัสินใจพกัคา้งคืนท่ีปราณบุรี  เพราะ  เพ่ือนแนะนาํ  และประเภทของสถานท่ีพกัท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบ คือ รีสอร์ท 

 ปัจจยัในการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในอาํเภอปราณบุรี จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การบริการ  
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บทที่ 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์มีวิธีดาํเนินการวิจยั 

ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือชาวต่างชาติในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Size) ในการคดัเลือกตวัอยา่งจาก

กลุ่ม ประชา กรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ  ท่ีพกัในโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จึงไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Taro Yamane 

 2

2

e
PQZn =  

เม่ือ n = จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 Z = คะแนนมาตรฐาน (ระดบั 95% ใหมี้ค่าเท่ากบั 1.96) 

 P = สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (ใหมี้ค่าเท่ากบั 0.5) 

 Q = 1-P (เท่ากบั 1-0.5) 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนค่าท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05) 

 

จะไดว้่า  2

2

)05.0(
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ซ่ึงจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงพอท่ีจะ

ใชท้ดสอบ ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มลูจากตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัหากมี

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชี รายได ้

และแถบประเทศท่ีมา เป็นลกัษณะคาํถามท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก (Check List) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมและสถานท่ีพกั  เป็น

ลกัษณะคาํถามท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก (Check List) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น เจ็ด ดา้นไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรและดา้น

กระบวนการ  โดยแบบสอบถามส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 5 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมและท่ีพกั มากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมและท่ีพกั มาก 

 3 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมและท่ีพกั ปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมและท่ีพกั นอ้ย 

 1 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมและท่ีพกั นอ้ยท่ีสุด 

 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

การทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) ผูศึ้กษาไดใ้หผู้ท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์

ปรึกษา 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) และโครงสร้าง

แบบสอบถาม (Construct Validity) 

การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนาํเอาแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม

ตวัอยา่งก่อน จาํนวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาและนาํขอ้มลูท่ีไดม้า

ทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

 
 

(Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS Version 17.0 for Windows ปรากฏว่าไดค้วามเช่ือมัน่

สมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั 0.86 ซ่ึงจากทฤษฎีของ  Cronbach กล่าวว่า ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s  

Alpha ตอ้งไม่ตํ่ากว่า  0.70 จึงจะเป็นค่าท่ีเหมาะสม แสดงว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถ

นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูเอกสาร  ผูศึ้กษาทาํการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีทาํการศึกษาจาก 

งานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ือหาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิด และเคา้โครงในการวิจยั

เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการเก็บรวบรวมขอ้มลูทางวิชาการต่าง  ๆ และทาํการศึกษาต่อไป การ

รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ วิทยานิพนธ ์งานวิจยัโดยคน้ควา้จากหอ้งสมุดในสถาบนัต่าง  ๆ 

รวมไปถึงขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต  (Internet) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน

และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

2. ขอ้มลูภาคสนาม  การสุ่มตวัอยา่ง เลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  (Accidental 

Sampling) โดยผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย   โดยการใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นคาํถามแบบปิดและมีทางเลือกหลาย  ๆ ทางเลือกใหต้อบ  เพ่ือเป็นการสะดวกและ

รวดเร็วต่อการตอบแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์จากผูป้ระกอบการโรงแรมและสถานท่ี

พกั บริษทันาํเท่ียว และร้านอาหารนานาชาติ แจกแบบสอบถามใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูมีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทุกฉบบัคดัเลือกฉบบัท่ี

ตอบสมบูรณ์ 

2. นาํแบบสอบถามท่ีคดัเลือกแลว้มาดาํเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์

3. นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มลูตามความมุ่งหมายของการศึกษา โดยใชเ้คร่ือง

คอมพิวเตอร์ คาํนวณผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 17.0 for Windows 

4. วิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และแถบประเทศท่ีมา 

5. วิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของขอ้มลูเก่ียวกบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานประกอบการโรงแรมและท่ีพกั 
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6. วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ

ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 
7. ทาํการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของประเด็นคาํถามเป็นรายขอ้ รายดา้นและ

โดยรวม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย โดยการประมาณค่า เก่ียวกบัความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธจ์ะใชเ้ทคนิคการวดัความคิดเห็นแบบ  Likert Scale โดยการกาํหนดเกณฑก์ารให้

คะแนนคาํตอบ ดงัน้ี  

ระดบั ความสาํคญัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  5  

ระดบั ความสาํคญัมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั  4  

ระดบั ความสาํคญัปานกลาง  ใหค้ะแนนเท่ากบั  3  

ระดบั ความสาํคญันอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั  2  

ระดบั ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
 

ผลท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจะยดึ

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง มีอิทธิพลมาก  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง มีอิทธิปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึง มีอิทธินอ้ย  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.79 หมายถึง มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ใช้ การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและแถบประเทศท่ีมา โดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปตาราง 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานท่ีพกั ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปตาราง 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกั ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์เป็น  ค่าเฉล่ีย  ( )  และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อ

เดือนและแถบประเทศที่มา โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปตาราง 

 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจาํนวน 400 คน ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูใน

เร่ือง เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและแถบประเทศท่ีมา 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 243 60.75 

หญิง 157 39.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 และ

เพศหญิงจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 

 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกอาย ุ

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 30    7.50 

21-30 ปี 63   15.75 

31-40 ปี 78   19.50 

41-50 ปี 111   27.75 

51 ปี ข้ึนไป 118   29.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จาํนวน 118 คิดเป็นร้อยละ 29.50 

รองลงมาคืออาย ุ 41-50 ปีจาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75  อาย ุ31-40 ปีจาํนวน 78 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.50 อาย ุ21-30 ปีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีจาํนวน 30 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.50 
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ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน 64   16.00 

เจา้ของธุรกิจ 110   27.50 

พนกังานของรัฐ 57   14.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 89   22.25 

พนกังานบาํนาญ 80   20.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของธุรกิจ มากท่ีสุดจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 อาชีพ พนกังานบาํนาญ

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 นกัเรียน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  และนอ้ยท่ีสุดคือ

พนกังานของรัฐ จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 4 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดห้รือรายรับส่วนบุคคลเฉล่ีย 

ต่อเดือน 

รายรับส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

(เหรียญสหรัฐฯ) 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 140 35.00 

10,001-20,000 95 23.75 

20,001-30,000 55 13.75 

30,001-40,000 60 15.00 

มากกว่า 40,000 50 12.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีรายรับเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ มากท่ีสุด

จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ 10,001-20,000 เหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 95 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 23.75  รายได ้30,001-40,000 เหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

รายได ้20,001-30,000 เหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 นอ้ยท่ีสุดคือรายได ้

มากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 5 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแถบประเทศท่ีมา 

ประเทศท่ีมา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 43 10.75 

อเมริกา 30 7.50 

ตะวนัออกกลาง 8 2.00 

ออสเตรเลียและประเทศหมู่เกาะ 32 8.00 

ยโุรปและรัสเซีย 271 67.75 

เอเชียใต ้ 12 3.00 

อาฟริกา 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาจากกลุ่มทวีปยโุรปและรัซเซียมากท่ีสุดจาํนวน 271 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมาคือเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จาํนวน 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.75  ออสเตรเลียและประเทศหมู่เกาะ จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 อเมริกา 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 เอเชียใต ้จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตะวนัออกกลาง

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาฟริกา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

ตามลาํดบั 
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 ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการสถานที่พกั ของกลุ่มตวัอย่าง โดย

แจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปตาราง 

ตารางที่ 6 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการเดินทางมา 

หวัหิน 

วตัถุประสงค ์ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ท่องเท่ียว พกัผอ่น 361 90.25 

ทาํธุรกิจ 29 7.25 

ประชุม 4 1.00 

ติดต่องานของรัฐ 4 1.00 

อ่ืน ๆ * 2 0.50 

รวม 400 100.00 

 

*นกัท่องเท่ียวจาํนวนสองคน เดินทางมาเพ่ือเยีย่มครอบครัว 

จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาเพ่ือท่องเท่ียวและพกัผอ่นมากท่ีสุด จาํนวน 361 คน คิด

เป็นร้อยละ 90.25 รองลงมาคือเพ่ือติดต่อธุรกิจ จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25   ประชุม จาํนวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ติดต่องานของรัฐ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืน 

ๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 7 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนผูร่้วมเดินทาง 

จาํนวนผูร่้วมเดินทาง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คนเดียว 53 13.25 

2 คน หรือ มากบัคู่สมรส 222 55.50 

3-5 คน 94 23.50 

6-8 คน 29 7.25 

มากกว่า 8 คน 2 0.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 7  พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง เดินทางมาสองคนหรือมากบัคู่สมรส มากท่ีสุดจาํนวน 222 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือสามถึงหา้คน   จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  คนเดียว   

จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 หกถึงแปดคน จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ มากกว่าแปดคน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 8 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการจองท่ีพกัล่วงหนา้ 

การจองท่ีพกัล่วงหนา้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

จอง 202 50.50 

ไม่ไดจ้อง 198 49.50 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีการจองท่ีพกัล่วงหนา้ จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 

และ ไม่ไดจ้องท่ีพกัไวก่้อน จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 

  

ตารางที่ 9 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระยะเวลาในการพกั 

ระยะเวลาในการพกั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1-2 คืน 67 16.75 

3-4 คืน 89 22.25 

5-6 คืน 63 15.75 

มากกว่า 6 คืน 181 45.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาในการพกัมากกว่าหกคืน มากท่ีสุดจาํนวน 181 คน คิด

เป็นร้อยละ  45.25 รองลงมาคือ สามถึงส่ีคืน จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 หน่ึงถึงสองคืน 

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และนอ้ยท่ีสุดคือหา้ถึงหกคืน จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.75  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 10 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการรับขอ้มลูข่าวสาร 

แหล่งขอ้มลูข่าวสาร จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ครอบครัว 53 13.25 

เพ่ือน 111 27.75 

เวบ็ไซต ์ 143 35.75 

แผน่พบั 8 2.00 

นิตยสาร 4 1.00 

บริษทันาํเท่ียว 52 13.00 

หนงัสือท่องเท่ียว 29 7.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ไดรั้บข่าวสารผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์มากท่ีสุดจาํนวน 143 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ จากเพ่ือน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 จากครอบครัว 

จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 จากบริษทันาํเท่ียว จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 จาก

หนงัสือนาํเท่ียว จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 จากแผน่พบั จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

และนอ้ยท่ีสุดคือ จากนิตยาสารจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่11 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการตดัสินใจเลือกท่ีพกั 

การตดัสินใจเลือกท่ีพกั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คนเดียว 193 48.25 

ครอบครัว 72 18.00 

บริษทัจดัหาให ้ 6 1.50 

ผูร่้วมเดินทาง 54 13.50 

เพ่ือนจดัหาให ้ 75 18.75 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจคนเดียว มากท่ีสุดจาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 

รองลงมาคือ เพ่ือนจดัหาให ้จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ครอบครัวจดัหาให ้จาํนวน 72 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิดเป็นร้อยละ 18.00  ผูร่้วมเดินทางช่วยตดัสินใจ จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ บริษทัจดัหาให ้จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 12 แสดงจาํนวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัของโรงแรมท่ีพกัอยู ่

ระดบัของโรงแรม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1-2 ดาว 65 16.25 

3-4 ดาว 244 61.00 

5 ดาว 55 13.75 

ท่ีพกัอ่ืน ๆ (คอนโดมิเนียม, หมู่บา้น, 
 ทาวเฮาส์) 

36 9.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพกัในโรงแรมระดบัสามถึงส่ีดาว มากท่ีสุดจาํนวน 244 คน คิด

เป็นร้อยละ  61.00 รองลงมาคือ หน่ึงถึงสองดาว จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  หา้ดาว 

จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่ีพกัอ่ืน ๆ จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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 ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลระดับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลอืกใช้บริการสถานที่พกั ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนําเสนอผลการวเิคราะห์เป็นค่าเฉลีย่ ( ) 

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย และลาํดบัท่ี ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( ) แปลผล ลาํดบัท่ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.46 มาก 4 

ดา้นราคา 3.63 มาก 5 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.27 ปานกลาง 6 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 2.97 ปานกลาง 7 

ดา้นบุคคล 4.18 มาก 1 

ดา้นสภาพทางกายภาพ 3.94 มาก 3 

ดา้นกระบวนการ  3.95 มาก 2 

 

จากตารางท่ี  13 จะเห็นไดว้่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดการบริการ (7 Ps) ท่ีมีอิทธิพลในระดบัมาก 

คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ค่าเฉล่ีย 4.18 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.95 3.94 3.63 และ 3.46 ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน

ระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 3.27 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ค่าเฉล่ีย 

2.97 
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ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

การตกแต่งภายใน 
6 

(1.50) 

45 

(11.25) 

165 

(41.25) 

132 

(33.00) 

52 

(13.00) 
3.45 0.908 มาก 4 

ความสะอาดหอ้งพกั - 
11 

(2.75) 

41 

(10.25) 

164 

(41.00) 

184 

(46.00) 
4.30 0.763 

มาก

ท่ีสุด 
1 

ความสะดวกของ

เคร่ืองใช ้
- 

19 

(4.75) 

131 

(33.75) 

149 

(37.25) 

101 

(25.25) 
3.83 0.862 มาก 2 

อุปกรณ์เพื่อความ

บนัเทิง 

13 

(3.25) 

47 

(11.75) 

150 

(37.50) 

121 

(30.25) 

69 

(17.25) 
3.47 1.013 มาก 3 

สถานท่ีจอดรถ

เพียงพอ 

182 

(45.50) 

67 

(16.75) 

66 

(16.50) 

38 

(9.50) 

47 

(11.75) 
2.25 1.414 นอ้ย 5 

ค่าเฉลี่ย 3.46  มาก  

 

จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกั 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.46 โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี     

 ลาํดบัท่ี 1 ความสะอาดภายในหอ้งพกั ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.30  

 ลาํดบัท่ี 2 ความสะดวกของเคร่ืองใช ้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.83  

 ลาํดบัท่ี 3 มีอุปกรณ์เพ่ือความบนัเทิง ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.47  

 ลาํดบัท่ี 4 การตกแต่งภายใน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 3.45 

 ลาํดบัท่ี 5 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.25  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 
มีป้ายราคาแสดง

ชดัเจน 

61 

(15.25) 

61 

(15.25) 

97 

(24.25) 

81 

(20.25) 

100 

(25.00) 
3.38 1.081 

ปาน

กลาง 
3 

คุม้ค่าต่อเงินท่ีจ่ายไป 
4 

(1.00) 

26 

(6.00) 

81 

(21.00) 

134 

(33.50) 

154 

(38.50) 
4.03 0.963 มาก 1 

ราคามีความ

หลากหลาย 

20 

(5.00) 

45 

(11.25) 

119 

(29.75) 

105 

(26.25) 

101 

(27.75) 
3.61 1.150 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 3.63  มาก  

 

จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นราคา ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกั พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 โดย

สามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

 ลาํดบัท่ี 1 คุม้ค่าต่อเงินท่ีจ่ายไป ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.03  

 ลาํดบัท่ี 2 มีหลายราคาใหเ้ลือก ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 3.61  

 ลาํดบัท่ี 3 มีป้ายราคาแสดงชดัเจน ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางโดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ  

 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

ช่องทางการชาํระ 
27 

(6.75) 

36 

(9.00) 

165 

(41.25) 

103 

(25.75) 

69 

(17.25) 
3.38 1.081 

ปาน

กลาง 
3 

มีตวัแทนจาํหน่าย 
21 

(5.25) 

35 

(8.75) 

126 

(29.00) 

113 

(28.25) 

115 

(28.75) 
3.67 1.136 มาก 2 

สามารถจองใน

เวบ็ไซต ์

19 

(4.75) 

24 

(6.00) 

87 

(21.75) 

136 

(34.00) 

134 

(33.50) 
3.86 1.096 มาก 1 

มีสาํนกังานขายใน

กรุงเทพฯ พทัยา ภูเกต็ 

เชียงใหม่ 

173 

(43.25) 

87 

(21.75) 

72 

(18.00) 

27 

(6.75) 

41 

(10.25) 
2.19 1.332 นอ้ย 4 

ค่าเฉลี่ย 3.27 
 ปาน

กลาง 

 

 

จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถานท่ีพกั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี   

 ลาํดบัท่ี 1 สามารถจองท่ีพกัผา่นเวบ็ไซต ์ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.86  

 ลาํดบัท่ี 2 มีตวัแทนจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 3.67 

 ลาํดบัท่ี 3 ช่องทางการชาํระเงินท่ีสะดวกใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.38   

 ลาํดบัท่ี 4  มีสาํนกังานขายในกรุงเทพฯ พทัยา ภูเก็ตและเชียงใหม่ ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบันอ้ย โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.19  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที1่7 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

อาหารเชา้ฟรี 
52 

(13.00) 

50 

(12.50) 

118 

(29.50) 

62 

(15.50) 

118 

(29.50) 
3.36 1.362 

ปาน

กลาง 
1 

มีการลดราคาเม่ือ

พกัมากกว่า 2 คืน 

51 

(12.75) 

58 

(14.50) 

110 

(27.50) 

100 

(25.00) 

81 

(20.25) 
3.26 1.286 

ปาน

กลาง 
2 

มีของสมนาคุณเม่ือ

เขา้พกั 

116 

(29.00) 

85 

(21.25) 

99 

(24.75) 

60 

(15.00) 

40 

(10.00) 

2.56 1.361 นอ้ย 5 

มีบริการพิเศษ

สาํหรับสมาชิก 

108 

(27.00) 

69 

(17.25) 

106 

(26.50) 

68 

(17.00) 

49 

(12.25) 
2.70 1.352 

ปาน

กลาง 
4 

มีการจดัรายการ

ส่งเสริมการตลาด 

77 

(19.25) 

66 

(16.50) 

101 

(25.25) 

91 

(22.75) 

65 

(16.25) 
3.00 1.348 

ปาน

กลาง 
3 

ค่าเฉลี่ย 2.97  
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถานท่ีพกั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

 ลาํดบัท่ี 1 มีอาหารเชา้ฟรี ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 3.36 

 ลาํดบัท่ี 2 มีการลดราคาเม่ือพกัติดต่อกนัมากกว่าสองคืน ใหค้วามสาํคญัในระดบัปาน

กลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.26 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลาํดบัท่ี 3 มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.00 

 ลาํดบัท่ี 4 มีบริการพิเศษสาํหรับสมาชิก ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.70  

 ลาํดบัท่ี 5 มีของสมณาคุณเม่ือเขา้พกั ใหค้วามสาํคญัในระดบันอ้ย โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที1่8 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นการบุคลากร 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

ความปลอดภยั 

4 

(1.00) 

21 

(5.25) 

70 

(17.50) 

117 

(29.25) 

188 

(47.00) 
4.16 0.960 มาก 5 

มารยาทของพนกังาน 

- 14 

(3.50) 

66 

(16.25) 

115 

(28.75) 

205 

(11.50) 
4.28 0.862 

มาก

ท่ีสุด 
2 

การเอาใจใส่ลูกคา้ 

- 6 

(1.50) 

65 

(16.25) 

138 

(34.50) 

191 

(47.75) 
4.29 0.788 

มาก

ท่ีสุด 
1 

พนกังานมีจริยธรรม 

6 

(1.50) 

6 

(1.50) 

71 

(17.75) 

145 

(36.25) 

172 

(43.00) 
4.18 0.879 มาก 4 

พนกังานมีมนุษย

สัมพนัธ์ดี 

4 

(1.00) 

2 

(0.50) 

70 

(17.50) 

147 

(36.75) 

177 

(44.25) 
4.23 0.823 มาก

ท่ีสุด 
3 

พนกังานสามารถใช้

ภาษาองักฤษ 
12 

(3.00) 

6 

(1.50) 

119 

(29.75) 

112 

(30.50) 

141 

(35.25) 
3.94 0.989 มาก 6 

ค่าเฉลี่ย 4.18  มาก  

 

จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบุคลากร ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกั 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลาํดบัท่ี 1 การเอาใจใส่ลกูคา้ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.29 

 ลาํดบัท่ี 2 มารยาทของพนกังาน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.28  

 ลาํดบัท่ี 3 พนกังานมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.23 

 ลาํดบัท่ี 4 พนกังานมีจริยธรรม ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 4.18 

 ลาํดบัท่ี 5 การรักษาความปลอดภยัของท่ีพกั ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.16 

 ลาํดบัท่ี 6 พนกังานสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที1่9 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นสภาพทางกายภาพ 

ปัจจยัดา้นสภาพทาง

กายภาพ 

 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว 

18 

(4.50) 

35 

(8.75) 

105 

(26.50) 

161 

(40.25) 

81 

(20.25) 
3.63 1.042 มาก 3 

ตั้งอยูใ่นสถานท่ี

สะดวกต่อการจบัจ่าย 

8 

(2.00) 

2 

(0.50) 

76 

(19.00) 

176 

(44.00) 

138 

(34.50) 
4.09 0.854 มาก 2 

บรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มดี 

4 

(1.00) 

2 

(0.50) 

81 

(20.25) 

177 

(44.25) 

136 

(34.00) 
4.10 0.803 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 3.94  มาก  

 

จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้น สภาพทางกายภาพ  ในการตดัสินใจเลือก ใชบ้ริการ

สถานท่ีพกั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นสภาพทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

  ลาํดบัท่ี 1 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทัว่ไปโดยรวมดี  ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.10 

 ลาํดบัท่ี 2 ตั้งอยูใ่นสถานท่ีสะดวกต่อการจบัจ่าย ใหค้วามสาํคญัในระดบั มาก  โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.09  

  ลาํดบัท่ี 3 ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.63 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่20 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการ 

ตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นกระบวนการ 

ปัจจยัดา้น

กระบวนการ 

 

ระดบัความสาํคญั 

( ) S.D. 
แปล

ผล 

ลาํดบั

ท่ี นอ้ย

ท่ีสุด 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

 

บริการเร็ว 

- 12 

(3.00) 

99 

(24.75) 

190 

(47.50) 

99 

(24.75) 
3.94 0.783 มาก 2 

บริการอยา่งเสมอภาค 

17 

(4.25) 

14 

(3.50) 

73 

(18.25) 

162 

(40.50) 

134 

(33.50) 
3.96 1.020 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 3.95  มาก  

 

จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกระบวนการ ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกั 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.95 โดยสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี   

 ลาํดบัท่ี 1 บริการอยา่งเสมอภาคกบัลกูคา้ทุกคน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.96  

ลาํดบัท่ี 2 มีบริการท่ีรวดเร็ว ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 3.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไป

และพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกัในเขตเทศบาลเมืองหวัหินและเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เขต

เทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยในบทน้ีจะกล่าวสรุปผลการศึกษา 

การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี       

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั อาชีพ   และ

รายไดแ้ละแถบประเทศท่ีมา 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมและสถานท่ีพกั  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็นเจ็ดดา้น 

จากผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเขตเทศบาลหวัหิน 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ในช่วงระยะเวลาของการสาํรวจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิด

เป็นร้อยละ 60.75 มีช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละละ 29.50 และส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบ

กิจการของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.50 ส่วนใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 เหรียญ

สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศแถบยโุรปและรัสเซียร้อยละ 67.75 

และมีจุดประสงคใ์นการเดินทางมาเมืองหวัหิน คือ ท่องเท่ียวและพกัผอ่นคิดเป็นร้อยละ 90.25 ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางจาํนวนสองคน คิดเป็นร้อยละ 55.50 โดยมีการติดต่อจองหอ้งพกัไว้

ล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 50.50 โดยส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการพกัมากกว่าหน่ึงสปัดาห์ข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 45.25 ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีพกัมาจากส่ืออินเตอร์เน็ตคิดเป็น

ร้อยละ 3.75 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัมากท่ีสุดคือ ตวัของผูต้อบ

แบบสอบถามเอง คิดเป็นร้อยละ 48.25 ส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีพกัท่ีระดบั 3-4 ดาว คิดเป็นร้อยละ

61.00 
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สรุปผลวจิยัส่วนที ่ 1   ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้และ 

แถบประเทศที่มา  

จากการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเขตเทศบาลหวัหิน 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ในช่วงระยะเวลาของการสาํรวจ เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 

60.75 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 39.25 ส่วนใหญ่มีอาย ุ51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 29.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนตํ่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ 10,001-20,000 เหรียญ

สหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ 23.75 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศแถบยโุรปและรัสเซียคิดเป็นร้อยละ 

67.75 รองลงมาคือ เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคิ้ดเป็นร้อยละ 10.75 และรองลงมา

คือ อเมริกา คิดเป็นร้อยละ 7.50 

สรุปผลวจิยัส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการโรงแรมและสถานที่พกั  

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการเดินทางมาเมืองหวัหิน คือ ท่องเท่ียว

และพกัผอ่นคิดเป็นร้อยละ 90.25 ซ่ึงส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางรวมจาํนวนสองคน คิดเป็นร้อยละ 

55.50 รองลงมาคือ 3-5 คน และ เพียงลาํพงั คิดเป็นร้อยละ 23.50 และ 13.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

การจองสถานท่ีพกัไวล่้วงหนา้คิดเป็นร้อยละ 50.50 โดยมีช่วงระยะเวลาในการพกัมากกว่า 1

สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ 3-4 วนั และ 1-2 วนัคิดเป็นร้อยละ 22.25 และ 16.75 

ตามลาํดบัส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีพกัจากส่ือ

อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ เพ่ือน และครอบครัวหรือญาติพ่ีนอ้ง คิดเป็นร้อยละ 

27.75 และ 13.25 ตามลาํดบั ซ่ึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัมากท่ีสุดคือ ตวั

ผูต้อบแบบสอบถามเอง และระดบัของสถานท่ีพกัส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ระดบั 3 -4 

ดาว คิดเป็นร้อยละ 61.00 

 

 

 

สรุปผลวจิยัส่วนที ่  3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืก 

สถานที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตซ่ึิงแบ่งออกเป็นเจด็ด้าน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดการบริการ (7 Ps) ท่ีมีอิทธิพลในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้น

บุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.18) ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.95 3.94 3.63 และ 3.46 ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัปาน

กลาง คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.27) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.97) 
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ปัจจยัด้านบุคคล 

ปัจจยัดา้นบุคคลโดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่าง 

ชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองการเอาใจใส่ลกูคา้ 

มารยาทและการส่ือสารของพนกังาน และพนกังานมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ค่าเฉล่ีย 4.29 4.28 และ 4.23 

ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากคือ เร่ืองพนกังานมีจริยธรรม  ความปลอดภยั 

และพนกังานมีความสามารถใชภ้าษาองักฤษ ไดค่้าเฉล่ีย 4.18 4.16 และ 3.94 ตามลาํดบั  

ปัจจยัด้านกระบวนการ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการโดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดย นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหค้วามสาํคญัระดบัมากในเร่ืองบริการอยา่งเสมอภาค 

ค่าเฉล่ีย 3.96 และ บริการเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.94  

ปัจจยัด้านสภาพทางกายภาพ 

ปัจจยัดา้นทางกายภาพโดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดย นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหค้วามสาํคญัระดบัมากในเร่ืองบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม ตั้งอยูใ่นสถานท่ีสะดวกต่อการจบัจ่าย และใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย 4.10 4.09 

และ 3.63 ตามลาํดบั 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดย นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหค้วามสาํคญัระดบัมากในเร่ืองคุม้ค่าต่อเงินท่ีจ่าย 

ค่าเฉล่ีย 4.03 มีหลายราคาใหเ้ลือก 3.61 ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัปานกลาง คือมีป้าย

ราคาบอกชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.25  

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดย นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาด

หอ้งพกั  ค่าเฉล่ีย 4.30  ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัระดบัมาก คือ ความสะดวกของเคร่ืองใช ้

อุปกรณ์เพ่ือความบนัเทิง และการตกแต่งภายใน 3.83 3.47 และ 3.45 ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมี

ความสาํคญัระดบัปานกลาง คือสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 2.25 
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ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมมีระดบัอิทธิพลมาก (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดย 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหร้ะดบัความสาํคญัมากในเร่ือง สามารถ

จองผา่นเวบ็ไซต ์ค่าเฉล่ีย 3.86 และมีตวัแทนจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบั

ความสาํคญัปานกลางคือ ช่องทางการชาํระ ค่าเฉล่ีย 3.38 และปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในระดบันอ้ย 

คือ มีสาํนกังานขายในกรุงเทพฯ พทัยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ค่าเฉล่ีย 2.19 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด                                                           

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีระดบัอิทธิพลปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) โดย 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติผูเ้ขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั ใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัปานกลาง

ในเร่ืองอาหารเชา้ฟรี  มีการลดราคาเม่ือพกัมากกว่า 2 คืน มีการจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด และ

มีบริการพิเศษสาํหรับสมาชิก ค่าเฉล่ีย 3.36 3.26 3.00 และ 2.70 ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบั

ความสาํคญันอ้ยคือ มีของสมนาคุณเม่ือเขา้พกั ค่าเฉล่ีย 2.56 

 

 อภิปรายผล 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สามารถอภิปรายผลตาม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ผลการศึกษาขอ้มลูทัว่ไปพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ

51 ปีข้ึนไป นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากแถบประเทศยโุรป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า

10,000 เหรียญสหรัฐฯ และมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวและพกัผอ่น ซ่ึงผลการศึกษา

ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อณุภา สายบวัทอง (2550) ท่ีทาํการ ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

การเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนั หวัหินรีสอร์ท แอนด ์สปา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ี

พกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เขตเทศบาลหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ในแต่ละ

ดา้นสามารถอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ือง

ความสะอาดของหอ้งพกั 
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ปัจจยัดา้นราคา พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองความ

คุม้ค่าต่อเงินท่ีจ่ายไป 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมาก

ท่ีสุดในเร่ืองสามารถจองผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์

ปัจจยัดา้นบุคคล พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการ

เอาใจใส่ดูแลลกูคา้ 

ปัจจยัดา้นสภาพทางกายภาพ พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด

ในเร่ือง บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ือง

การปฏิบติัลกูคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 

จากปัจจยัทางการตลาดการบริการทั้ง 7 ดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกั ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสูงท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการท่ีนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติก่อนท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยหรือท่ีใด ๆ ก็ตาม ยอ่มตอ้งมีขอ้มลู

พ้ืนฐานเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรในประเทศนั้น ๆ หรืออาจเคยไดรั้บประสบการณ์ดา้นบุคคล

จากการเลือกสถานท่ีพกัจากท่ีอ่ืน ๆ ทาํใหปั้จจยัดา้นบุคคล เป็นส่ิงท่ีถกูคาดหวงัว่า  ควรเป็นเร่ืองท่ีมี

การใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน อาํเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  ทาํใหท้ราบถึงขอ้มลู

พ้ืนฐานและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขต

เทศบาลเมืองหวัหิน  และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นประโยชน์ประกอบการตดัสินใจ

สาํหรับผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรมและสถานท่ีพกั ในการวางแผนและพฒันากิจการใหมี้

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดบัการบริการใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน ดงันั้นขอ้เสนอแนะท่ีสรุปไดมี้

ดงัน้ี 
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ดา้นบุคคล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมสูงท่ีสุด  และมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก

และในปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคล แต่ละปัจจยัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ  เร่ืองการเอาใจใส่ลกูคา้

แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อการเอาใจใส่  ไม่ว่าสถานท่ีพกัจะอยูใ่นระดบัใดก็ตาม 

ดงันั้นผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัตอ้งตระหนกัถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบายในการ

บริการลกูคา้ มีการอบรมพนกังานอยูเ่ป็นประจาํ โดยเฉพาะในเร่ืองมารยาทและการส่ือสารของ

พนกังาน เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ท่ีผูใ้ชบ้ริการสถานท่ีพกั

พิจารณาใหมี้ความสาํคญัรองลงมา โดยทางสถานประกอบการอาจเร่ิมจากจากการสรรหาบุคคลท่ีมี

ความเหมาะสมกบังานในแต่ละงาน โดยทาํการสงัเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของพนกังานเพ่ือให้

สามารถคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบังานบริการได ้นอกจากน้ีควรทาํการพฒันาบุคลิกภาพ ทกัษะ

มนุษยส์มัพนัธ ์ความมีจริยธรรม และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารของ

พนกังานอยูส่ม ํ่าเสมอเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริการ 

ดา้นกระบวนการ 

พบว่ามีความสาํคญัมากในเร่ือง การบริการอยา่งเสมอภาคและการบริการดว้ยความ

รวดเร็ว ผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัจาํเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงการปรับปรุงและพฒันากระบวนการ

บริการอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกตามความรู้สึกส่วนตวัของตน ปฏิบติัดว้ยความ

ยติุธรรมแก่ลกูคา้ผูม้าใชบ้ริการทุกระดบั พร้อมทั้งบริการดว้ยความรวดเร็ว ตอบสนองทนัต่อความ

ตอ้งการ โดยอาจนาํประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นกระบวนการบริการเพ่ือใหเ้กิดการ

บริการท่ีรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ 

 

ดา้นสภาพทางกายภาพ 

พบว่าใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

พกั ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี อากาศบริสุทธ์ิ มีความสงบแหมาะแก่การพกัผอ่น และมีความ

สะดวกในเร่ืองการคมนาคม ตั้งอยูใ่นสถานท่ีสะดวกต่อการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงมีระดบัความสาํคญั

รองลงมา อีกทั้งการท่ีมีสถานท่ีพกัมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานท่ี

ท่องเท่ียว ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั และยงัทาํใหส้ถานประกอบการมีโอกาสสูงในการเป็น

ตวัเลือกแรก ๆ ของการเลือกสถานท่ีพกั 
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ดา้นราคา 

จากการศึกษาเร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญัมากคือ มีความคุม้ค่าต่อเงินท่ีจ่ายไป พร้อมทั้ง

ไดรั้บการบริการเป็นท่ีพึงพอใจ และตรงตามความตอ้งการ ประกอบกบัการเลือกใชบ้ริการสถานท่ี

พกัท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ คือการมีหลายราคาใหเ้ลือก เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าและ

ความยนิดีท่ีจะจ่ายของผูม้าใชบ้ริการ สถานประกอบการท่ีดีตอ้งมีการระบุ แสดงอตัราค่าบริการไว้

อยา่งชดัเจน เพ่ือลกูคา้ผูม้าใชบ้ริการสามารถใชเ้วลาในการตดัสินใจและมีโอกาสในการเลือกส่ิงท่ี

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการดว้ยตวัเอง เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 

                                                           

ดา้นผลิตภณัฑ ์  

ในดา้นผลิตภณัฑพ์บว่าปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัระดบัมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของ

หอ้งพกัและรวมไปถึงสถานท่ีพกัดว้ย มีการดูแลอยา่งสมํ่าเสมอ ประกอบกบัมีความพร้อมของ

เคร่ืองใชท่ี้สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ การตกแต่งภายในท่ีแสดงถึงความเอาใจใส่

และความพร้อมในการบริการ                

 

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

จากการศึกษาพบว่าเร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญัระดบัมากคือ สามารถเลือกสถานท่ีพกั หา

ขอ้มลู รายละเอียด ติดต่อสอบถาม และจองสถานท่ีพกัผา่นบนหนา้เวบ็ไซต์  (Website) ได ้เพ่ือการ

บริการขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งให้

ความสาํคญัต่อการกระจายขอ้มลู การใหบ้ริการผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งเป็นการเพ่ิม

ช่องทางท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน ทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็นวงกวา้ง และเป็นการลงทุนท่ีไม่มาก

นกัแต่เพ่ิมโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเกินคาด ถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีไม่อาจมองขา้ม 

 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่าเร่ืองท่ีมีการใหร้ะดบัความสาํคญัปานกลาง เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ีย

จากมากไปหานอ้ย คือ ส่วนของการใหบ้ริการอาหารเชา้ฟรี การใหส่้วนลดเม่ือเขา้พกัมากกว่า 2 คืน 

และมีการจดัการส่งเสริมการขาย เป็นส่วนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยู่

ในอนัดบัสุดทา้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  ทาํใหเ้ห็นไดว้่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสริมการขายมากเท่าไรนกั ผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัจึงตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัและมุ่งพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการตลาด พร้อม ๆ ไปกบัการ
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สงัเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูไม่เพียงพอ ซ่ึงช่วงท่ีทาํการสาํรวจเป็นช่วงเวลาท่ีมีปริมาณ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติค่อนขา้งนอ้ย (Low-Season) อาจมีการทาํการสาํรวจในช่วงอ่ืนๆต่อไปเพ่ือ

นาํผลมาเปรียบเทียบ หรือทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตหรืออาํเภออ่ืน เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบ และหาขอ้สรุปท่ี

ดียิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามงานวิจยั 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์  
 

แบบสอบถามนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานทีพ่กัของนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติ ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จดัทําโดยนกัศึกษาปริญญาตรี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ข้อมูลทีไ่ดจ้ะถูกเก็บเป็นความลบัและใช้

ประโยชน์ในดา้นวิชาการเท่านัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากท่านในการตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง 

เพือ่เป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ทัง้นีผู้วิ้จยัของขอบคณุทกุท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 

โอกาสนี ้

แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

 สว่นที่ 1 ข้อมลูประชากรศาสตร์  

 สว่นที่ 2 ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม  

 สว่นที่ 3 เก่ียวกบัการตดัสนิใจเลอืกสถานที่พกั  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

เพศ   

  ชาย      หญิง 

อายุ   

  ต่ํากว่า 21 ปี    21 – 30    31 – 40  

  41 – 50   มากกว่า  50 ปี    

อาชีพ   

  นกัเรียน / นกัศกึษา  ธุรกิจสว่นตวั    พนกังานบํานาญ 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษัทเอกชน 

รายได้ต่อเดือน   

(เหรียญสหรัฐ)   น้อยกว่า 10,000     10,001 – 20,000   20,001 – 30,000 

    30,001 – 40,000    มากกว่า 40,000 
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แถบประเทศที่มา  

 Americas      South Asia   Africa  

 Middle East     Europe and Russia  Australia and Oceania 

  

 South East Asia and East Asia 

 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม 

วัตถปุระสงค์ที่เดินทางมาหัวหิน 

  เที่ยว / พกัผ่อน    งานราชการ     ประชมุ  

  ธุรกิจ    ศกึษาค้นคว้า     อื่นๆ  …………............... 

จาํนวนผู้ร่วมเดินทาง 

  คนเดียว    3 – 5 คน     8 คนขึน้ไป  

  2 คน/มากบัคู่สมรส   6 – 8 คน     มากบัทวัร์ท่องเที่ยว  

ท่านมีการจองก่อนเข้าพักหรือไม่  

  ไม่ใช่      ใช่  

ระยะเวลาที่เข้าพัก (คืน) 

 1 – 2   3 – 4    5 - 6    มากกว่า 6 คืน    

ท่านได้รับข้อมูลมาจากแหล่งใด  

  ญาติ     วิทย ุ    เพื่อน     

หนงัสอืพิมพ์ 

  หนงัสอืท่องเที่ยว   โทรทศัน์    อินเทอร์เน็ต    บริษัทท่องเที่ยว 

 นิตยสาร    ใบปลวิโฆษณาแผ่นพบั 

      
ในการเลือกโรงแรมที่พักท่านมีการตัดสินใจแบบใด  

  ตดัสนิใจด้วยตวัเอง   เพื่อนจดัให้     ญาติจดัหาให้ 

  ผู้ ร่วมเดินทาง    บริษัท/ ที่ทํางานจดัให้   อื่นๆ.................................

      

ระดับของโรงแรมที่เข้าพัก 

  1-2 ดาว   3-4 ดาว     5 ดาว 

  ที่พกัอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม (คอมโดมิเนียม หมู่บ้าน และทาวเฮาส์)  
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ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพัก 

 

ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ  

การตัดสินใจเลือกเข้าพัก 

ระดับความสําคัญ 

น้อย

ที่สุด น้อย 

ปาน

กลาง มาก 

มาก

ที่สุด 

 ปัจจัยด้านผลิดภัณฑ์ 

1. มีการตกแต่งภายในสวยงาม      

2. มีความสะอาดในห้องพัก       

3. มีความสะดวกของเคร่ืองใช้       

4. มีเคร่ืองใช้เพ่ือความบันเทิง       

5. มีสถานที่รองรับยานพาหะนะที่เพียงพอ       

ปัจจัยด้านราคา 

6. มีป้ายแสดงราคา       

7. คุ้มค่าเงนิที่เสียไป       

8. มีความหลากหลายทางด้านราคา       

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหนาย 

9. สามารถชําระเงนิได้หลากหลายช่องทาง       

10. มีพนักงานเสนอขาย/แนะนํา      

11. สามารถจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต       

12. มีสํานักงาน หรือ ตัวแทนจาํหน่าย ใน

กรุงเทพมหานคร ,ชลบุรี (พัทยา), ภูเก็ต, เชียงใหม่  

     

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 

13. มีบริการอาหารมือ้เช้าฟรี       

14. ลดราคาหากพักติดต่อกันเกิน 2 คืนขึน้ไป      

15. ให้ของขวัญที่ระลึกเม่ือเข้าพัก       

16. มีบริการพิเศษสําหรับสมาชิก หรือ ลูกค้าประจาํ       

17. มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ  

การตัดสินใจเลือกเข้าพัก 

ระดับความสําคัญ 

น้อย

ที่สุด น้อย 

ปาน

กลาง มาก 

มาก

ที่สุด 

 ปัจจัยด้านบุลคลากร 

18. ที่พักมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี       

19. พนักงานมีมารยาทในการให้บริการ       

20. พนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม       

21. พนักงานมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน       

22. พนักงานมีบุคลิกดี, การแต่งกาย และมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี 

     

23. พนักงานมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       

ปัจจัยด้านสภาพทางกายภาพ 

24. อยู่ใกล้บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว       

25. อยู่ใกล้บริเวณที่มีความสะดวก      

26. สิ่งแวดล้อมโดยรวมเหมาะสมแก่การมาพักอาศัย       

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

27. มีความรวดเร็วในการให้บริการ       

28. ปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างเท่าเทียมกัน       
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Research Questionnaire 

“Study Consideration of Deciding Choice of hotel and lodging 
for Foreign Tourists in HUAHIN district, Prajuabkirikan 
province” 

This questionnaire is the tool to study the reason behind choice of hotel and lodging of 
foreign tourist in HUAHIN. This questionnaire was made by BBA students of Silpakorn 
University (Faculty of Management Science). All of the information will be calculated and 
only used for academic research. So, I request for you to truly answer the following 
questions in this questionnaire for utility of this research. I thank you all in advance for your 
collaboration on answering the questions. 

The questionnaire is presented in three sections 

 First section is Democratic statistic questionnaire. 

 Second section is Hotel and lodge assumption statistic questionnaire. 

 Last section is concerning the choice of hotel and lodging by foreign tourists. 

* If any of the following questions are not considered not polite or appropriate you do not 
need to consent to answer, Please skip to the next question. 

Section I: Democratic Information 

Gender    

  Male     Female 

Age    

  20 yrs and below    21-30 yrs     31-40 yrs 

  41-50 yrs     51 yrs + 

 Occupation   

    Student      Government Officer  

  Business owner     Public company employee 

  Other 
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Average income per Month (US Dollar) 

   Less than 10,000    10,001-20,000    20,001-30,000 

   30,001-40,000    More than 40,000 

Homeland Zone /Area 

   Europe and Russia    Africa     South Asia 

   Australia and Oceania   Middle East   Americas    

  East Asia and South East Asia 

 

Section II : Hotel and lodging assumption statistic questionnaire 

What is the purpose of coming to HUAHIN? 

  Travel/Relax    Study    Government duty 

  Business     Convention   Retirement 

 

How many of your co-traveler? 

  Alone    3-5 people    More than 8 people 

  2 or Couple   6-8 people    Tour Agency (Group Travel) 

    

Did you book the room? 

  Yes    No 

  

What is your Duration of stay? (Night) 

  1-2 Night    5-6 Night 

  3-4 Night    7 Night or More 
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How did you get the hotel information? 

  Relatives/Family    Radio    Travel Guide Book 

  Friends     Leaflet     Travel Agency 

  Television     Magazine    Newspaper 

 Website/Internet 

 

How did you decide choice of hotel or lodging? 

  By Yourself     Depend on co-traveler 

  Family, Relatives     Friends  

  Your Company provided for you  

  

What is Hotel rating of the hotel you’re staying? 

  1-2 stars    3-4 stars    5 stars  

 Other accommodation (Including condos, villas, townhouses)     
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Section III : Deciding choice of hotel and lodging 

 

 

 

NO 

Considerations 

Level of Importance 
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Product 

1 Room Decoration      

2 Room Cleanness      

3 Furniture Convenient/ Comfortable      

4 Room Entertainment       

5 Have enough parking spaces      

Price 

6 Room tariff clearly displayed      

7 Value for money      

8 Good choice of room rate      

Place 

9 Payment options      

10 Service provided of Hotel or lodging representative      

11 Can book on website      

12 Have office or agent in Bangkok, Pattaya, Phuket, 
ChaingMai 

     

Promotion 
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13 Free Breakfast      

14 Have discount if stay more than two nights      

15 Welcome package/ basket      

16 Have special service for members      

17 Promotions available      

People 

18 Hotel Security      

19 Staff have good work manners and good 
communication skills 

     

20 Staff take good care of customers      

21 Staff have good work ethics      
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People 

22 Staff have a good personality and good relationship 
with guests 

     

23 Staff  have a good English skills      

Physical evidence and presentation 

24 The Hotel is near to tourist attraction       

25 The Hotel located in a convenient place and desirable 
area 
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26 Overall atmosphere and environment of the hotel or 
lodging 

     

Process 

27 Have a fast and reliable service      

28 Hotel provides equal service for all customers      
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