
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการใช 
บริการรีสอรตในจังหวดักาญจนบุรี  ในบทนี้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 
ธงชัย สันติวงษ (2547,29) ไดกลาวไววาพฤติกรรมผูบริโภค คือ เปนการกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซ่ึงสินคาและบริการ 
ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการ
กระทําดังกลาว  สวนการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซ้ือและการบริโภคของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร เพ่ือใหทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) 

คําถามท่ีใชเพือ่คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง
ประกอบดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 
7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ 
Operations ดังนี้ 

1. ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เพื่อทราบลักษณะ
กลุมเปาหมายที่แทจริงของผลิตภัณฑรวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใชของกลุมเปาหมาย จะ
ชวยใหทราบวาผูบริโภคในตลาดเปาหมายเปนใคร เชน เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได และ
แหลงท่ีมาของรายได เปนตน 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เพ่ือทราบถึงความตองการ
ท่ีแทจริงท่ีลูกคาท่ีตองการจากผลิตภัณฑ เชน คุณสมบัตหิรือองคประกอบของผลิตภัณฑและความ
แตกตางท่ีเหนอืกวาคูแขงขัน 
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3. ทําไมถึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพื่อทราบถึงเหตุผลท่ีแทจริงใน
การตัดสินใจซ้ือหรือการใชบริการของผูบริโภค ตลอดจนปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก รวมท้ังปจจัย
เฉพาะบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เพื่อ
ทราบถึงบุคคลท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล 
(3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซ้ือ (5) ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) ทําใหทราบถึงโอกาสใน
การซ้ือของผูบริโภคเชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวนัใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เพื่อทราบถึงแหลงท่ี
ผูบริโภคนิยม หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับ
ผูบริโภค เชนรานขายของชํา หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เพื่อทราบถึงการบริหาร
การซ้ือของผูบริโภความีข้ันตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ืออยางไร และมีความรูสึก
อยางไรจากการซ้ือ การใชผลิตภัณฑ 

  
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) (Philip Kotler) 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) อธิบายวากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค ประกอบดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (Product)  ปจจัยดานราคา (Price)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place)  ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด (Promotion)  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ(Process) ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 
(People) ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย
สวนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนน
น้ําหนักท่ี P ใดมากกวาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีถูกนําเสนอสูตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) และสนองความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจใหเกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core 
Benefit)  ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product )  หรือเกินความคาดหวัง 
(Augmented Product)  รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product)  เพื่อ
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ความสามารถในการแขงขันในอนาคต ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล 

2. ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง ตนทุนของสินคาท่ีลูกคาตองการสินคาตองจาย
แลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ การกําหนดราคาสินคาเกิดจากการตั้งเปาหมายทางการคาวา
ตองการกําไร ตองการขยายสวนครองตลาด ตองการตอสูกับคูแขงขัน หรือเปาหมายอ่ืน การตั้งราคา
ตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และสูกับคูแขงได รวมถึงเวลา ความพยายามในการใช
ความคิด และการกอพฤติกรรมซ่ึงจะตองจายพรอมราคาสินคาท่ีเปนตัวเงิน 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําให
สินคาหรือบริการไปสูตลาดเพ่ือใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ โดยตอง
พิจารณาถึงองคการตาง ๆ และทําเลที่ตั้งเพื่อใหอยูในพื้นท่ีท่ีเขาถึงลูกคาได หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมท่ีใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการ
ไปยังตลาดหรือผูบริโภค ใหเปนท่ีพอใจและประทับใจของลูกคา ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญข้ึน การ
สงสินคาและบริการก็งายข้ึนสําหรับท้ังผูผลิตและสําหรับลูกคา 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดใหแนใจวาตลาดและผูบริโภคเขาใจและใหคุณคาในส่ิงท่ีผูขาย
เสนอ โดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 4 ชนิด คือ  

4.1 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสงเสริม
การตลาดท่ีดีท่ีสุด แตมีคาใชจายสูงท่ีสุด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เปนการส่ือโฆษณาประเภทตาง ๆ ให
เขาถึงผูบริโภคกลุมใหญเหมาะกับสินคาท่ีตองการตลาดกวาง 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการใชส่ือโฆษณา
ประเภทตาง ๆ ใหเขาถึงผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัวสินคา 

4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เปน
กิจกรรมที่เนนวัตถุประสงคการใหบริการแกสังคม เพื่อเสริมภาพพจน หรือชดเชย เบ่ียงเบน
ความรูสึกของผูบริโภคตอตัวผลิตภัณฑ 

5. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑและการใหบริการ ซ่ึงจะตองถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของ
ผูบริโภค ซ่ึงเปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา เพื่อให
เกิดความแตกตาง 
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6. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) หมายถึง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑท้ังหมดซ่ึงหมายรวมถึงท้ัง ลูกคา บุคลากรที่จําหนาย และบุคคลท่ีใหบริการหลังการขาย
บุคลากรผูใหบริการจําเปนตองคัดเลือก ใหการฝกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพื่อทําใหสามารถสราง
ความพึงพอใจและเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 

7. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) หมายถึง การแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็น
ได เชน การสรางสภาพแวดลอมของสถานท่ีขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือ
แผนกของพื้นท่ี รวมท้ังอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีใชในการใหบริการท่ีสามารถดึงดูด
ใจลูกคาเพื่อใหลูกคามองเห็นภาพลักษณหรือคุณคาของบริการที่สงมอบและท่ีเหนือกวาคูแขงได
อยางชัดเจน 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รัตนาภรณ ถาวร (2549) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใช
บริการท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม    เก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว
ตางประเทศท่ีใชบริการท่ีพักโรงแรมและเกสตเฮาส ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย โดยการ
วิเคราะหมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และ Chi-squre test พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง นักทองเท่ียวชาวไทยอายุเฉล่ียระหวาง 20-30 ป รายไดเฉล่ีย 5,001-10,000 บาทตอเดือน 
นักทองเ ท่ียวชาวตางประเทศอายุ เฉล่ียระหวาง  41-50ป  ระดับรายได  20,001 บาทข้ึนไป 
นักทองเที่ยวท้ังสองกลุมสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสถานภาพโสด  มีการหาขอมูลบริการท่ีพักทางอินเตอรเน็ต และมีการเดินทางทองเท่ียวโดย
รถยนตสวนตัว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักแรมคือ ปจจัยดาน
ราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดคือ ท่ีพักมีหลายระดับราคาใหเลือก และเม่ือพิจารณาปจจัย
ยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักแรมจําแนกตามกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาว
ไทยและชาวตางประเทศ จําแนกตามเพศและจําแนกตามอาชีพ พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานราคาไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีพักเกสทเฮาสมีความคิดเห็นในปจจัยดานท่ีพัก
แรมและปจจัยสงเสริมการขายท่ีแตกตางกันจําแนกตามเพศและมีความคิดเห็นในปจจัยดานท่ีพัก
แรมท่ีแตกตางกันจําแนกตามอาชีพ ตามลําดับ  และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีพักโรงแรมมีความ
คิดเห็นในปจจัยดานการสงเสริมการขายที่แตกตางกันจําแนกตามอาชีพ  สวนนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีพักโรงแรมและเกสทเฮาสมีความคิดเห็นในปจจัยดานท่ีพักแรมและปจจัยดานการ
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สงเสริมการขายแตกตางกันจําแนกตามเพศ  และมีความคิดเห็นแตกตางกันในปจจัยดานท่ีพักแรม
จําแนกตามอาชีพ ตามลําดับ  
   นัฐพงศ  คุมา (2549) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียว
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ  
389 ราย โดยการวิเคราะหมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และ Chi-squre test พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุเฉล่ียระหวาง 21-50 ป สถานภาพโสด  วัตถุประสงคเดินทางเพื่อการพักผอน เดินทางมาเท่ียว
เปนคร้ังแรกพรอมกับเพ่ือน สวนใหญเขาพักท่ีเกสตเฮาส นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีอาชีพ
พนักงานเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดไมเกิน 15,000 บาท ศึกษาขอมูลทองเท่ียวตางๆ 
โดยการสอบถามเพ่ือน ใชรถยนตในการเดินทาง ทองเท่ียวชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ โดยมี
ระยะเวลาพํานัก 2-3 วัน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ สวนใหญเปนนักศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีรายได 30,000 บาทข้ึนไป  ใชรถโดยสารประจําทางในการ
เดินทาง มีระยะเวลาพํานักเฉล่ียมากกวา 7 วัน โดยนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรกของปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาทองเท่ียวในอําเภอปายมีดังนี้  
ปจจัยดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเร่ืองอําเภอปายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปจจัยดานความช่ืนชอบในธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินเร่ืองนักทองเท่ียวช่ืนชอบการทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ ปจจัยดานสถานท่ีทองเที่ยวเร่ืองสถานท่ีทองเท่ียวมีความเงียบสงบเหมาะแกการ
พักผอน ปจจัยดานการใหบริการของกิจการและพนักงานในธุรกิจทองเท่ียวเร่ืองผูประกอบการและ
พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ปจจัยดานคาใชจายในการทองเท่ียวเรื่องคาใชจายสมเหตุสมผล ปจจัย
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานเร่ืองอําเภอปายมีหองพักพอเพียงตอความตองการของ
นักทองเท่ียว ปจจัยดานการประชาสัมพันธเร่ืองหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง เม่ือทดสอบความคิดเห็นของ นักทองเท่ียวชาวไทยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
ทองเท่ียวอําเภอปายตามลักษณะกลุมยอยในกลุมตัวอยางชาวไทย พบวา เพศหญิงเห็นวามีความ
ปลอดภัยในชีวิตมีผลตอการทองเท่ียวในอําเภอปายมากกวาเพศชาย กลุมรายไดสูงกวา 30,000 
บาทตอเดือนเห็นวาการกําหนดราคาท่ีแนนอนและการมีระบบการส่ือสารและโทรคมนาคมอยาง
เพียงพอมีผลตอการทองเท่ียวมากกวากลุมรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน และกลุมรายไดต่ํา
กวา 30,000 บาทตอเดือนเห็นวาความชื่นชอบในการทองเท่ียวทางธรรมชาติมีผลมากกวากลุม
รายไดสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน เม่ือทดสอบความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการทองเที่ยวอําเภอปายตามลักษณะกลุมยอย ในกลุมตัวอยางชาว
ตางประเทศ พบวา เพศชายเห็นวาการมีระบบการส่ือสารและโทรคมนาคมอยางเพียงพอ ความช่ืน
ชอบในการศึกษาประวัติศาสตร ความชํานาญในการใหบริการของกิจการและพนักงานธุรกิจ
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ทองเท่ียวมีผลมากกวาเพศหญิง กลุมรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือนเห็นวาแหลงทองเท่ียวท่ี
สวยงามมีผลมากกวากลุมรายไดสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน 
  ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลตอการเลือกพักรีสอรตระดับราคาสูงของนักทองเท่ียวบนเกาะชาง จังหวัดตราด เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวท่ีมาใชรีสอรตระดับราคาสูงบนเกาะชาง จังหวัดตราด 
จํานวน 100 รายและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา สถิติเชิงอนุมานใชวิธีการทดสอบคา t-test 
ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียสําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมและใชวิธีการทดสอบคา
ความแปรปรวนทางเดียวดวยคาสถิติ One-way Analysis of Variance (F-test) เพ่ือทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียสําหรับกลุมตัวอยางต้ังแตสองกลุมข้ึนไป พบวา ปจจัยยอยของปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกพักรีสอรตลําดับแรกมีดังนี้ ปจจัยดานคุณลักษณะทาง
กายภาพเร่ืองมีทําเลท่ีตั้งติดชายหาด ปจจัยบุคลากรผูใหบริการเร่ืองใหบริการดวยความสุภาพและ
เปนมิตร ปจจัยดานผลิตภัณฑเร่ืองการตกแตงสภาพแวดลอมสวยงาม ปจจัยดานราคาเร่ืองราคา
เหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ ปจจัยดานการจัดทําแผนงานบริการเร่ืองมีบริการสระวายน้ํา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเร่ืองมีบริการขอมูลทางเว็บไซด ปจจัยดานหุนสวนทางธุรกิจเร่ือง
มีตัวแทนรับจองหองพักท่ีนาเช่ือถือ ปจจัยดานการสงเสริมการจําหนายเร่ืองมีสวนลดสําหรับการ
เขาพักคร้ังตอไป จากการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความแตกตางทางดาน
ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย และภูมิลําเนา มีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการเลือกพักรี
สอรตระดับราคาสูงบนเกาะชางท่ีแตกตางกัน สวนคุณลักษณะดานเพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกตางกัน
ไมมีผลตอการเลือกพักรีสอรตระดับราคาสูงบนเกาะชาง 
 
 

 


